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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,

Het is m.i. nodig in de laatste uitgave van ons leden-vakblad van 2008 

uitvoerig een paar zaken aan de orde te stellen, opdat wij het jaar met een 

goed totaalbeeld af kunnen sluiten. Op de eerste plaats wil ik U melden, dat 

het volgens ons goed gaat met onze vereniging. Ik merkte gedurende het 

afgelopen jaar - méér dan voorheen - dat U met het werk van de vereniging 

en van uw bestuur meeleeft. Ik krijg dat door van ons secretariaat en van 

onze secretaris Jan Otter, maar merk het óók uit de kontakten met de andere 

bestuursleden en uit kontakten die ik zélf heb. Kontakten niet alleen met U 

als leden, maar óók met vele externe organisaties die inmiddels goed met ons 

samenwerken.Bestuursstructuur
Ook zo’n punt dat het goed met 
ons gaat is het feit, dat U tijdens de 
Algemene ledenvergadering heeft 
besloten, dat de afdelingsbesturen 
méér bij het bestuurlijke werk 
betrokken moeten zijn. Met name 
door in te stemmen met een 
gewijzigde bestuursstructuur, 
die het voor onze afdelingen 
mogelijk maakt breder in de 
Hoofdbestuursvergaderingen 
aanwezig te zijn. Niet meer alleen 
in de zg. HB+-vergaderingen 
(die vooral gericht waren op 
informatieoverdracht) maar in 
alle Hoofdbestuursvergaderingen 
kunnen alle afdelingen thans 
goed vertegenwoordigd zijn en 
meebeslissen over ons werk in uw 
belang.  Zoals afgesproken zal dat 
ook resulteren in een voorstel tot 
aanpassing van onze Statuten in 
de Algemene ledenvergadering 
van 2009.
 
Opleiding nieuwe stijl
Vervolgens moet ik natuurlijk 
stilstaan bij de door het rijk 
voorgenomen bijstelling 
van het opleidingstraject 
van de Buitengewone 
opsporingsambtenaar in ons land. 
Hoewel mij bekend is dat er in 
onze geledingen nog onenigheid 

is over de keuzes die er met betrek-
king tot het vernieuwen van het 
opleidingstraject zijn gemaakt, 
willen wij er in ons bestuur 
voor gaan, dat wij samen “onze 
zegeningen zouden moeten tellen”. 
Door ons overleg met de Minister 
van Justitie en door het overleg 
daarna met zijn medewerkers, 
zijn wij er naar onze mening in 
geslaagd een zo goed mogelijk op 
ons werk toegesneden opleiding te 
organiseren. 
Zoals het er nu uit gaat zien zowel 
qua inhoud, als qua tijdsbeslag.

Weliswaar is alles tot op heden nog 
niet geheel afgerond, maar wij zijn 
ervan overtuigd, dat onze inbreng 
namens U in deze ontwikkeling 
heeft gewerkt. Natuurlijk blijft er 
nog de restpost van “tijd en geld”, 
vooral ook voor de vrijwillige 
deeltijders van ons, maar daar 
wordt, samen met collega-partijen 
die werkgever van de BOA zijn, 
verder aan gewerkt. Bovendien 
hebben wij in ons Dagelijks bestuur 
afgesproken, zo nodig, een voorstel 
aan het Hoofdbestuur te doen om 
in knelsituaties financieel bij te 
springen. 
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Betaling veiligheid buitengebied
Uitgangspunt bij dat “verder 
werken” vonden wij ook in de 
Algemene ledenvergadering van 28 
juni jl. 
Tijdens de vergadering was er 
meerdere keren sprake van dat er 
in het buitengebied van Nederland 
nauwelijks nog toezicht is door 
onze collega’s van de politie. 
Veel van het voorbereidende 
werk aldaar moet vooral door 
de BOA worden opgeknapt. Een 
BOA die vervolgens op kosten 
van “particulieren” moet worden 
opgeleid en  van “benodigde 
middelen” moet worden voorzien. 
In het twijfelachtige licht van 
de door velen geconstateerde 
toename van het aantal misdrijven 
en overtredingen in het landelijk 
gebied, zou dat natuurlijk nooit zo 
mogen zijn !

Wij hopen met onze collegapartijen, 
zoals de Federatie van Particulier 
Grondbezit, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en de 
provinciale landschappen, zover 
te komen, dat men op nationaal 
niveau inziet, dat deze inzet voor de 
kwaliteit van ons mooie landelijk 
gebied door alle inwoners van ons 
land moet worden betaald.

Nader onderzoek samenwerking
Wij waren blij dat er op initiatief 
van het ministerie van Justitie een 
onderzoek wordt gedaan naar de 
samenwerking tussen BOA’s, de 
politie, het OM en de gemeenten. 
Hoewel wij er bij de minister voor 
hebben gepleit deze samenwerking 
goed georganiseerd te laten zijn 
-waar de minister overigens mee 
instemde- werden wij door het 
onderzoeksbureau niet rechtstreeks 
betrokken bij het onderzoek. Uit de 
jongste kontakten is gebleken, dat 
onze inbreng tóch op prijs wordt 
gesteld. Wij zullen die kans alsnog 
benutten. Wij zullen onze inbreng 
baseren op onze inbreng die 
inmiddels al een paar jaar geleden 
aan de commissie Leemhuis is 
doorgegeven toen de evaluatie van 
de Politiewet aan de orde was.

Uitwisseling informatie
Tevreden was ik met een passage 
in het boekje LNV-beleid in 
2009. Daarin las ik op bladzijde 
45 onder het kopje “Naleving 
natuurwetgeving” namelijk, dat het 
ministerie 1.9 miljoen euro voor de 
naleving van de natuurwetgeving in 
2009 uittrekt. 
Dat bedrag dient voor een belangrijk 
deel ten goede te komen

aan de Algemene Inspectiedienst 
(AID). Met dit bedrag wordt -zo 
staat er- onder meer de kennis 
van de mogelijke risico’s en de 
informatie-uitwisseling met andere 
handhavende diensten verbeterd.
Ik denk dat dit een belangrijke 
ontwikkeling is, temeer ook, 
omdat de handhavers van SBB 
- en binnenkort óók die van 
Natuurmonumenten - door de AID 
gaan worden aangestuurd. Het mag 
natuurlijk nooit zo zijn, dat de BOA’s 
van die organisaties een “eiland” 
worden binnen de handhaving in 
het buitengebied. Vandaar dat de 
voorgestelde afstemming -hopelijk 
ook met de andere groene BOA’s -  
een prima beleidsvoornemen is.
Wellicht bieden de woorden “voor 
een belangrijk deel” óók nog ruimte 
voor een subsidie in de kosten van 
de opleiding van onze leden.
Voor mijn laatste bijdrage van het 
jaar 2008 aan “de Jachtopzichter” 
heb ik U volgens mij voldoende 
informatie aangedragen. 
 
Ik sluit af met U en allen die U 
lief zijn een gezegend 2009 toe te 
wensen.
 
Uw voorzitter, 
Herman Kemperman. 

Foto’s Jaap van de Waerdt
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Actuelebestuurszaken

Bestuurdersdag 2008
Begin augustus jl. ontving ik een uitnodiging van het DB 
van onze NVvN via penningmeester, Jaap van de Waerdt. 
Hij nodigde ons uit een bestuurdersdag op zaterdag 13 
september in het Nationaal Park de Hoge Veluwe bij te 
wonen. Ik was bijzonder verrast door deze uitnodiging. 
Al jaren ben ik bestuurslid van een afdeling en dit was 
de eerste keer dat wij werden uitgenodigd voor een 
soortgelijke bijeenkomst. Dit mede als dank voor wat wij als 
afdelingsbestuurders jaar-in, jaar-uit voor u en onze NVvN 
doen. Jammer dat ik op de dag zelf van de penningmeester 
moest vernemen dat ongeveer twaalf bestuursleden niet de 
moeite hadden genomen om op deze oproep te reageren.

OPLEIDINGEN
Die zaterdag was een prachtige dag wat het weer betreft. 
Verder een goede ontvangst met koffie en Veluws 
krentenbrood. Hoewel op het programma stond dat er 
na de koffie een mogelijkheid was om het Museonder 
en de parkwinkel te bezoeken, bleek in de praktijk dat de 
belangstelling voor het “opleidingsgebeuren” groot was. 

Hierover werd bijna een uur gediscussieerd!
Na een aperitiefje konden wij genieten van het buffet. De 
mensen van het Restaurant “de Koperen Kop” hadden een 
goed verzorgd en heerlijk buffet voor ons klaargemaakt.

HERTENBRONST
Na het buffet kregen we eerst een korte versie te zien van de 
film “ Het Edelhert ” van Luc Enting. Prachtige opnamen en 
een goed verhaal over het edelhert.
Na de film was het dan zover. Met gidsen van de Hoge 
Veluwe gingen we op pad om het burlen van de herten te 
aanschouwen. Wat hebben we genoten van dit prachtige 
schouwspel. En wat een geluid maakt zo’n hert tijdens de 
bronst….! 

Na dit prachtige festijn namen we afscheid van elkaar 
en spraken de wens uit dat dit een jaarlijks weerkerend 
gebeuren zal worden.

Penningmeester en leden van het Dagelijks Bestuur, hartelijk 
dank voor deze fijne dag en ik kijk al uit naar het volgende 
jaar.

Een deelnemer.

De ontwikkelingen rondom de opleidingen gaan nu 
erg snel en het secretariaat krijgt al vele vragen te 
verwerken van de leden uit het land. Inmiddels zijn de 
afdelingsbesturen op de hoogte gebracht van alles 
wat er op ons afkomt en worden overal in het land de 
leden van informatie voorzien. Als het goed is heeft 
uw werkgever en uw BOA-coördinator ook de laatste 
informatie gekregen rondom de bijspijkercursus. 
Mocht dit niet zo zijn informeer dan even bij uw 
afdelingssecretaris. Ook op de website www.lom.nl 
kunt u informatie vinden.

Ook de andere zaken op het secretariaat gaan door, zo 
is er inmiddels een proefstand van de NVvN gemaakt 
om voorlichting te geven op locaties. Deze proefstand 
heeft op 6 november jl. al dienst gedaan op de 
THOR-dag in Amsterdam waar meer dan 300 BOA’s 
aanwezig waren. Ons lid en PR-commissielid John 
Houtveen heeft de stand bemand. 

De uitnodiging om ons te presenteren op deze 
BOA-dag heeft te maken met de kennismakings-
gesprekken met andere BOA-organisaties waar ik u 
al eens eerder over berichtte. U kunt een verslag van 
deze dag in deze uitgave van de jachtopzichter vinden.

Het model van de stand heeft goed voldaan en 
er zullen er meer van aangeschaft worden zodat 
de afdelingen vlot kunnen beschikken over een 
basisstand. De stand kan dan verder aangekleed 
worden met materialen die in de betreffende regio 
actueel zijn. Deze kunnen dan gebruikt worden op de 
regionale politiedagen, fairs enzovoort.

Zodra de overige panelen klaar zijn zullen de 
afdelingsbesturen hiervan op de hoogte gebracht 
worden en kunt u er over beschikken. 

Jan Otter



4 de Jachtopzichter

Rubriek

“Den Haag Vandaag”

BOA- Platform
Binnen het BOA- Platform wordt nog steeds gewerkt 
aan de nieuwe functielijst. 
De oude functielijst wordt ingrijpend veranderd 
en wordt daardoor meer een domeinlijst dan een 
functielijst. De vele veranderingen en aanpassingen 
en de hierom gekozen domeinbenadering zijn 
ingegeven door de vele ontwikkelingen waarmee 
BOA’s worden geconfronteerd. Denk hierbij niet 
alleen aan de invoering van de bestuurlijke boete en 
de bestuurlijke strafbeschikking, maar óók aan het 
professionaliseringstraject van de milieu-BOA’s, dus 
óók van de Flora- en faunabeheerders. 
Waarom deze domeinlijst ? Wel, dat heeft te maken 
met de uitgangspunten van het BOA- bestel.

Overnemen beperkte taken
Het overheidsbeleid ten aanzien van BOA’s is in 
principe niet veranderd. Nog steeds geeft het BOA- 
bestel ruimte aan een BOA met een meestal beperkte 
opsporingsbevoegdheid die complementair werkt 
aan de politie. De bevoegdheden van de BOA staan 
in verhouding tot zijn functie èn zijn taakomschrijving 
en zijn beperkt tot een bepaald gebied. Voor onze 
leden ligt het werkterrein meestal op het gebied 
van flora en fauna, visserij en / of milieu. Op deze 
onderwerpen neemt de BOA (beperkte) taken over 
van de politie, omdat opsporing van deze feiten niet 
altijd mogelijk is door bijvoorbeeld prioriteitstelling, 
discussie kerntaken of geen capaciteit.

Vanuit deze gedachte werkt het platform aan deze 
lijst. Er komt hoogstwaarschijnlijk een indeling in 
domeinen. De namen voor deze domeinen moeten 
ook nog bedacht worden. We kunnen nu dus nog 
niet vermelden onder welk domein de Flora- en 
faunabeheerder komt te vallen. Bij de indeling van de 
domeinen gaat ook gelet worden op o.a. opleiding en 
bewapening.

Omdat we er nog niet helemaal uit zijn blijft de oude 
functielijst van kracht tot 1 juli 2009. We hopen voor 
die tijd meer duidelijkheid over de nieuwe lijst te 
kunnen geven. 

Stand van zaken Bijspijkercursus
Op 7 november jl. vond er een eerste gesprek plaats 
op de Nederlandse Politie Academie (NPA) over de 
Bijspijkercursus. Het programma is gereed, maar nu 
moet dit programma daadwerkelijk ingevuld gaan 
worden. Daarbij worden een materie deskundige en 
een onderwijsdeskundige van de NPA ingeschakeld. 

Samen moeten we voor de bijspijkercursus een 
“reader” samenstellen. Door deze ontwikkelingen is 
het al zo goed als zeker dat de bijspijkercursus niet 
per 1 januari 2009 van start kan gaan. 
Door de NPA is aan de NVvN gevraagd of zij 
eventueel docenten, cursuslocaties en rollenspelers 
kan leveren. Wij hebben deze vraag meteen 
doorgezonden naar de afdelingsbesturen en hopen 
tijdens het volgend overleg met de NPA een opgave 
te kunnen doen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn de eerste 
opgaven al binnen. 

BOA-registratie Systeem
Kijkend naar het programma van de bijspijkercursus 
zien we dat de eerste cursusdag één onderwerp 
heeft , namelijk het leren kennen en werken met het 
BOA-registratie Systeem (BRS).
In ons vorige nummer is dit al vermeld. Voor leden 
van de NVvN geldt een speciale prijs.
In tegenstelling tot eerdere vermelding vragen we u 
zich niet op te geven bij het BRS rechtstreeks, maar 
bij het secretariaat NVvN. (bij voorkeur per e-mail.)

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van 
www.natuurtoezicht.nl, u kunt dit dan mailen naar:
secretariaat@natuurtoezicht.nl
òf
het bijgesloten formulier invullen en verzenden aan:
Secretariaat NVvN
p/a Leerlooierstraat 35
7447 XZ Hellendoorn

Waarom opgave aan het secretariaat ?
Het voordeel voor u als lid is dat de NVvN kan 
controleren of de aanvrager daadwerkelijk lid is. 

Ben Tamminga

TIP: meldt u als NVvN- lid direct aan en u heeft 
een voordeel van € 125,00 
Als u zich nog moet opgeven nadat het traject van 
de bijspijkercursus officieel is gestart, is er geen 
voordeel meer te behalen.
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Rubriek

“Den Haag Vandaag”

Geslaagd BOA-congres
Workshops 330 deelnemers
Op 6 november 2008 vond het 
eerste landelijke BOA-congres 
plaats in Amsterdam.
Plaats van handeling waren de 
schouwburg en zalen van De 
Meervaart. De organisatie van 
deze dag was in handen van het 
Servicecentrum Handhaving 
van het Ministerie van Justitie en 
T.H.O.R (Toezicht en Handhaving 
in de Openbare Ruimte). Via het 
ministerie hadden zich ruim 600 
deelnemers aangemeld. Helaas 
kon men ‘slechts’ 330 deelnemers 
toelaten omdat de accommodatie 
niet toereikend was. Het congres 
was vooral opgezet voor BOA’s 
werkzaam in de openbare ruimte 
en Flora- en faunabeheerders. Het 
doel was om kennis te nemen van 
aanstaande veranderingen op hun 
vakgebied en om collega’s van 
andere instanties te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen.
 
De opening werd verricht door 
mevrouw Ans Rietstra, korpschef 
van de regiopolitie Noord-Holland-
Noord. Zij benadrukte dat zij 
BOA’s ziet als collega’s en dat van 
de politie verwacht mag worden 
dat zij de BOA’s ook als zodanig 
dienen te bejegenen. Zij wees er 
op dat de politie zich steeds meer 
zal gaan bezighouden met haar 
kerntaken. Daardoor zijn BOA’s 
werkzaam in de openbare ruimte 
en in het buitengebied van steeds 
groter belang bij de handhaving 
en opsporing van strafbare feiten. 
Daarbij doelde zij ondermeer op 
veel voorkomende ergernissen 
als zwerfvuil, het niet nakomen 
van de aanlijnplicht van honden, 
hondenpoep en vervuiling door 
graffiti.

Na de opening werd het woord 
gegeven aan de heer Joop 
Kemperman van het Ministerie 
van Justitie. Hij gaf een duidelijke 
presentatie over het BOA-beleid. 
Hij memoreerde dat het BOA-
stelsel op dit moment sterk aan 
aanpassingen onderhevig is. 
Niet alleen vanwege het feit dat 
er per 1 januari 2009 een nieuwe 
functielijst komt maar ook omdat 
er veel nieuwe ontwikkelingen 

zijn. Zo zullen BOA’s die nu als 
jachtopzichter, boswachter, 
natuurwachter, parkwachter 
of duinwachters zijn ingedeeld 
bij de functiegroep Flora- en 
faunabeheerder, voortaan zijn 
ingedeeld in de categorie ‘Milieu-
BOA.’
Daarnaast zal de introductie 
plaats vinden van de bestuurlijke 
strafbeschikking en boete en 
is er aandacht voor de regierol 
die gemeenten vervullen. Ook 
is er een toenemende vraag 
naar veiligheid en vindt er een 
professionaliseringstraject plaats 
van de milieu-BOA’s. De heer 
Kemperman gaf duidelijk aan dat 
de overheid met de achterban van 
allerlei BOA’s in gesprek wil komen 
en blijven omdat daar veel kennis 
en kunde aanwezig is. 
Het doel van de herijking van 
het BOA bestel is te komen tot 
een efficiënt, handhaafbaar en 
gebruiksvriendelijk BOA-bestel. 
De kwaliteit van de handhaving 
door BOA’s staat daarbij centraal. 
Tijdens de inleiding was er voor 
de aanwezigen volop ruimte om 
vragen te stellenen en daar werd 
goed gebruik van gemaakt. 

Op het congres was tevens 
een infomarkt. In de stands 
presenteerden zich Stadswerk/
THOR, het LOM, de BOA-
registratie, het CJIB, de 
Handhavingacademie Amsterdam, 
Politie Dier & Milieu, Senter Novem 
(Asbest ), het Servicecentrum 
Handhaving, de Helpdesk-BOA 
en onze eigen vereniging. John 
Houtveen bemande de stand. Hij 
verstrekte aan belangstellenden 
informatie over onze vereniging. 
Veel brochure’s met de opdruk dat 
‘het met ons goed geregeld was 
in de natuur’ werden door hem 
uitgedeeld. 

Verdeeld over de dag vonden er 
elf workshops plaats waarvan 
men er aan maximaal drie 
kon deelnemen. Dit waren; 
Samenwerking BOA-politie-OM; 
Educatie op middelbare scholen; 
Handhavingsstijlen; Bestuurlijke 
boete en strafbeschikking; 
Documentfraude in de praktijk; 

Informatiegestuurd werken 
ondersteund door een PDA; BOA-
registratie; Integriteit; Handhaving 
natuurwetgeving; Eigen Veiligheid 
en Professionalisering milieu-BOA. 

Voor de aanwezige Flora – 
en faunabeheerders en hun 
leidinggevenden was deze laatste 
workshop een ‘must’. De heer 
Jack Blom, als officier van justitie 
momenteel verbonden aan het 
Landelijk Overleg Milieu (LOM), 
hield tijdens deze workshop een 
helder betoog hoe dit traject tot 
stand is gekomen en wat een en 
ander behelst. Daarbij wees hij 
op de rol en de positie van de 
milieu-BOA. Ook memoreerde 
hij het feit dat voor de Flora- en 
faunabeheerders er een aparte 
bijspijkercursus – op maat – was 
samengesteld. “In deze groep 
BOA’s zijn niet alleen fulltime 
BOA’s actief maar ook mensen 
die in het dagelijkse leven nog 
een andere baan vervullen. Zij 
zijn vaak in dienst van kleinere 
particuliere terreinbeheerders. 
Zij hoeven minder cursusdagen 
te volgen dan de andere milieu-
BOA’s en bovendien geldt voor 
hen een gereduceerd tarief. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om cursussen op locatie (mits 
voldoende deelnemers) te 
geven, zowel overdag als in 
de avonduren.” De heer Blom 
verwees belangstellenden voor 
informatie naar de site van het 
L.O.M.: www.lom.nl en vervolgens 
naar het ‘BOA-tabblad.’ Ook stelde 
hij nadrukkelijk dat werkgevers niet 
te lang moeten wachten alvorens 
hun BOA’s aan te melden voor de 
bijspijkercursus. Er was al enorm 
veel belangstelling voor dit traject 
en gezien de planning om e.e.a. 
voor 1 januari 2010 te realiseren is 
het verstandig dat men zich op tijd 
aanmeldt.

De organisatie van deze dag kan 
terugzien op een geslaagd congres 
dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Hans van Engeldorp Gastelaars
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Als voorbeeld een zaak uit de 
praktijk, waar je als BOA mee te 
maken kunt krijgen.
In een bepaald gebied vindt er 
roofvogelvervolging plaats waarbij 
men doorschoten nesten aantreft.
Tevens zijn er in dat gebied al 
roofvogels aangetroffen doorzeefd 
met hagel.
Het is natuurlijk van belang dat je 
het onderzoek naar deze vervolging 
richt op de gebruikers van het 
betreffende gebied.
Ook zal een onderzoek naar de 
plaatselijke jager of jagers aandacht 
moeten krijgen.
Als BOA ben je voor een onderzoek 
van jachtaktehouders aangewezen 
op de taakaccenthouder Wet 
Wapens en Munitie van de 
plaatselijke politie.
Deze taakaccenthouder, 
beheert het systeem “Verona”, 
een landelijke database voor 
jachtaktehouders en verlofhouders.
Vanuit dit systeem kan men de 
noodzakelijke informatie krijgen die 
je nodig hebt voor je onderzoek.
Let wel, het gaat niet altijd 
zo gemakkelijk als hier wordt 
geschreven en de titel van dit 
verhaal doet vermoeden.
Vaak krijgt men als BOA te horen 
“ik mag jou deze informatie niet 
verstrekken”, en daar staat men 
dan met alle goede voornemens.
De gemakkelijkste weg is natuurlijk 
het bureau in mineurstemming te 
verlaten en het onderzoek te laten
voor wat het is.

Het is natuurlijk van groot belang 
dat je dan als BOA weet wat dan je 
rechten zijn.

Het recht op informatie is geregeld 
in de Wet op de Politie Gegevens, 
die in de plaats is gekomen van de 
Wet op de Politieregisters.
Deze wet regelt namelijk in 
paragraaf 3, dat ook aan andere 
opsporingsambtenaren dan 
de politie en de Koninklijke 
marechaussee, informatie verstrekt 
mag worden.
Doch deze informatie mag alleen 
verstrekt worden door een daartoe 
geautoriseerde ambtenaar van 
politie.

Artikel 16 van de Wet op de Politie 
Gegevens zegt hierover het 
volgende:

 Art. 16. verstrekking aan •	
opsporingsambtenaren en 
gezagsdragers)
 De verantwoordelijke verstrekt •	
politiegegevens aan:
 a. buitengewone •	
opsporingsambtenaren als 
bedoeld in artikel 142, eerste 
lid, onderdeel c, van het 
Wetboek van Strafvordering, in 
dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam, voor zover zij 
deze behoeven voor de 
strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde op het 
beleidsterrein van Onze 
Minister wie het aangaat;

De groene BOA en
 het recht op informatie

Voor een goede vervulling van hun taak als BOA, zijn deze vaak aangewezen op 

informatie van derden.

Het opvragen van kentekens en de daarbij behorende bestuurder/eigenaar 

nachecken op relevante antecedenten, blijkt in de praktijk weinig of geen 

problemen op te leveren.

Maar toch lopen we nog wel eens tegen problemen aan die van invloed kunnen zijn 

op de afhandeling van een onderzoek of strafzaak.

 b. andere buitengewone •	
opsporingsambtenaren dan 
bedoeld in onderdeel a, voor 
zover zij deze behoeven voor 
de opsporing van strafbare 
feiten bij het onderzoek waarbij 
zij zijn betrokken;

Zoals we zien kunnen we met dit 
artikel een heel eind komen om 
toch de benodigde informatie te 
krijgen.

Maar toch, soms krijgt men niet 
alle medewerking, ook al sta 
je met dit artikel in je recht als 
BOA.

Nu zijn we op het punt 
aangekomen waar we van onze 
bevoegdheden gebruik kunnen 
gaan maken.

Alle groene BOA’s halen hun 
bevoegdheden onder andere 
uit de Wet op de Economische 
Delicten.

Artikel 19 van de Wet op de 
Economische delicten is hier 
heel duidelijk in:

Wet op de Economische Delicten:

Inzage van gegevens en 
bescheiden

 Artikel 19 lid 1 WED geeft •	
opsporingsambtenaren de 
bevoegdheid om in het belang 
van de opsporing inzage te 
vorderen van gegevens en 
bescheiden voorzover dat 
redelijkerwijs voor de vervulling 
van hun taak nodig is. Zij 
kunnen dus kennisnemen van 
bijvoorbeeld boekhoudingen, 
correspondentie, facturen en 
ladingspapieren.
  Ook inzage in gegevens •	
Deze bevoegdheid kan goede 
diensten bewijzen om achter de 
herkomst, de bestemming en 
de samenstelling van goederen 
te komen. Uitdrukkelijk is in 
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artikel 19 WED opgenomen 
dat de opsporingsambtenaren 
ook inzage mogen vorderen 
in gegevens. Daarbij moeten 
we denken aan gegevens die 
in computers of in andere 
geautomatiseerde bestanden 
of gegevensdragers zijn 
opgeslagen.

 Art. 19: géén toezicht-houdende •	
bevoegdheid 
Bedenkt u hierbij wel steeds 
dat artikel 19 WED geen 
toezichthoudende bevoegdheid 
is. Er moeten dus ten minste 
concrete aanwijzingen zijn dat er 
met betrekking tot die goederen 
een economisch delict is of wordt 
begaan. Of deze - en andere - 
bevoegdheden correct en terecht 
zijn toegepast, wordt uiteindelijk 
toch beoordeeld door de rechter.

 Art. 19 lid 2: bevoegdheid om •	
kopieën te maken 
Artikel 19 lid 2 WED geeft 
de bevoegdheid om van de 
gegevens en bescheiden kopieën 
te maken. Dit kan door het 
maken van fotokopieën, maar 
ook door computerbestanden 
op bijvoorbeeld een andere 
gegevensdrager te kopiëren. 
Kan de opsporingsambtenaar de 
kopieën niet ter plekke maken, 

dan mag hij de gegevens en 
bescheiden voor korte tijd 
meenemen. Hij zal daarvoor dan 
wel steeds een schriftelijk bewijs 
moeten afgeven (art. 19 lid 3 
WED).
 Art. 19: géén inzage in brieven •	
die aan postinstelling zijn 
toevertrouwd 
Inzage in brieven die aan een 
postinstelling (waaronder 
ook koeriersdiensten) zijn 
toevertrouwd, zal echter niet 
kunnen worden gevorderd op 
grond van artikel 19 WED. De 
uitlevering van deze stukken 
zal op grond van de artikelen 
100 t/m 102 en 114 WvSv 
door de officier van justitie 
of de rechter-commissaris 
moeten worden gevorderd. 
Verder moet de hulpofficier 
of de opsporingsambtenaar 
die gesloten brieven in beslag 
heeft genomen, deze brieven 
onverwijld in handen stellen van 
de officier van justitie (art. 102a 
WvSv).
 •	 Het betreden van plaatsen 
Op grond van art. 20 WED 
hebben opsporingsambtenaren 
in het belang van de opsporing 
toegang tot elke plaats voorzover 
dat redelijkerwijs voor de 
vervulling van hun taak nodig 
is. Het betreden van plaatsen 

is een steunbevoegdheid 
die het toepassen van 
andere dwangmiddelen 
als inbeslagneming (art. 18 
WED) en inzage (art. 19 WED) 
gemakkelijker maakt. 
Deze bevoegdheid strekt zich uit 
tot elke plaats, dat wil zeggen dat 
de opsporingsambtenaren ook 
woningen mogen betreden als 
dat nodig is. Wel moeten dan de 
formaliteiten van de Algemene 
wet op het binnentreden (Awbi) 
in acht worden genomen, dus 
voorafgaande legitimatie en 
mededeling van het doel van het 
binnentreden (art. 1 Awbi). Ook 
moet de bewoner uitdrukkelijk 
toestemming tot binnentreden 
verlenen (art. 1 lid 4 Awbi). Als 
de bewoner die toestemming 
niet geeft of kan geven, dan is 
een schriftelijke machtiging tot 
binnentreden vereist (art. 2 lid 
1 Awbi). Het begrip woning is 
overigens niet beperkt tot het 
woonhuis zelf, maar kan onder 
bepaalde omstandigheden ook 
een garage of bedrijfsruimte 
omvatten. Bij twijfel is het 
daarom altijd raadzaam om te 
zorgen voor een schriftelijke 
machtiging tot binnentreden.

Willem Saris
Ton Cuppens

De groene BOA en
 het recht op informatie
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Op vrijdag 19 september 2008 werd de jaarlijkse 
groene praktijkdag in Gelderland-Zuid gehouden. 
Zoals gebruikelijk werd deze dag gehouden op een 
stukje paradijs in ons werkgebied, het landgoed de 
Heerlijkheid Horssen aan de Zelksestraat te Horssen.
De bedoeling van deze dag is om politiecollega’s 
met buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
samen te laten werken bij de handhaving van de 
groene en grijze milieuwetten. De organisatie van 
deze dag lag in handen van de coördinator Bijzondere 
Wetten Tweestromenland, Nico Meij en de Milieu- 
coördinatoren van Tweestromenland en de Waarden, 
Peter Hendriks en Adrie Helmond.

IBT- centrum
Op deze dag werd aandacht besteed aan de 
Flora- en faunawet, de Visserijwet, de Wet 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet 
milieubeheer, het Wetboek van Strafrecht en aan het 
benaderen van verdachten met vuurwapens.
Op het landgoed werden in de ochtend zeven 
casussen uitgezet waarbij door figuranten de 
politiecollega’s en de BOA’s op de proef werden 
gesteld op hun kennis van de wetgeving en de 
vaardigheden bij het verbaliseren. Als figuranten 
waren oud collega’s en collega’s van de voormalige 
Veldpolitie Utrecht ingehuurd.
Door de docenten van het IBT-centrum was een 
casus uitgewerkt waarbij de omgang met verdachten 
en vuurwapens aan de orde kwam. Verder waren 
er casussen waarbij afval werd gestort, vogeltjes 
werden gevangen, gevangen vis werd verminkt 
en gewasbeschermings-middelen in strijd met de 
voorschriften werden gebruikt. 

Rollenspel
Omstreeks 12.45 uur werd de middag geopend met 
een toespraakje van onze korpschef Henk van de 
Zwam waarna de rollenspellen van start gingen.
Het weer op deze dag werkte goed mee en ruim 
30 collega’s/BOA’s deden aan deze dag mee. In 
gemengde groepen van 2 à 3 personen gingen zij 
de casussen behandelen. Een groep bestond uit 
een politieambtenaar en een jachtopzichter/ BOA. 
Hierbij bleek dat de combinatie gezamenlijk over veel 
vaardigheid en kennis beschikt.

Functioneel Parket
Voor deze dag was veel belangstelling van externe 
partners. Zo was de Officier van Justitie Siebren 
Buist van het Functioneel Parket Zwolle aanwezig 
en ook een afvaardiging van 4 personen van de 
Provincie Gelderland. Deze laatsten hadden erg veel 
belangstelling voor de wijze waarop de politieregio 
Gelderland-Zuid de contacten en samenwerking met 
de BOA’s onderhield.

Rond 17.00 uur werden de casussen kort besproken 
waarna alle deelnemers gebruik konden maken van 
een warm en koud buffet, welk werd aangeboden 
door ons korps. 
Rond 19.00 uur was de dag ten einde.

De organisatie is inmiddels al weer bezig met de 
ontwikkeling van deze dag voor 2009.

A.J.A. Helmond
Milieu- coördinator de Waarden

Groene

Praktijkdag 2008
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Gedragscode 

Natuurbeheer

in werking
Op 14 oktober is de Gedragscode 
Natuurbeheer goedgekeurd door 
de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. 
De goedkeuring is vijf jaar geldig.
De Gedragscode Natuurbeheer is 
opgesteld door het Bosschap, met
medewerking van onder andere
Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer, Federatie Particulier 
Grondbezit (FPG), Stichting Beheer 
Natuur en Landelijk gebied (SBNL) 
en de Landschappen.

De code is geen daadwerkelijke 
wetgeving, maar een hulpmiddel, 
gebaseerd op de Flora- en 
faunawet. 
Wanneer de gedragscode wordt 
gevolgd kunnen beheerders 
werkzaamheden uitvoeren zonder 
een ontheffing aan te vragen op 
grond van de Flora- en faunawet. 

De gedragscode omvat de meest 
voorkomende maatregelen bij het 
uitvoeren van natuurbeheer, te 
weten:

*  begrazing van natuurterreinen;
*  omzagen en afzetten van houtige 

beplanting;
*  plaggen, chopperen, maaien en 

strooisel vegen van heide;
*  branden van heide;
*  beheer van weidevogelgrasland 

en van bijzondere gras- en 
hooilanden;

*  maaien van rietland;
*  schonen en baggeren van poelen 

en waterlopen;
*  akkerwerkzaamheden;
*  onderhoud van gebouwen en 

bouwwerken.

Bron : ministerie LNV

LET OP:
Het secretariaat van de NVvN is 
verhuisd; Het nieuwe adres is:

Secretariaat NVvN
Leerlooierstraat 35

7447 XZ Hellendoorn

Bos beheren met een kleine plus
De Nederlandse particuliere bosbouw realiseerde in 2007 een 
exploitatieoverschot van € 47 per hectare bos, zo meldt het Landbouw 
Economisch Instituut.
Na een bescheiden overschot in 2006 is dit de tweede maal dat een 
positief resultaat kan worden bijgeschreven. Tussen 2001 en 2005 was 
er nog een tekort van gemiddeld ruim 60 euro per hectare per jaar.

In 2007 zijn er aan inkomsten € 293 en aan uitgaven € 246 te noteren.
De hoogste inkomsten zijn verkoop hout (€ 120) en (Openstellings)
subsidies van € 87.
De kostenkant geeft te zien dat beheer/leiding/toezicht € 68, arbeid € 57 
en werk door derden € 59 bedragen. 
De forse verbetering van het resultaat in 2007 is vooral te danken aan 
de sterk gestegen houtprijzen. Per hectare werd gemiddeld 3.7 m3 
hout geoogst. Verder lagen ook de opbrengsten uit subsidies - evenals 
in 2006 - ruim boven die in de afgelopen jaren. Tegelijk slaagden 
de particuliere boseigenaren erin de kosten van de bosexploitatie 
ongeveer gelijk te houden. Met als vooruitzicht dat vanaf 2009 de 
heffingen van de Waterschappen voor bossen fors zullen dalen. Naar 
verwachting tot soms wel 10% van de huidige bedragen !
Maar ook in de wetenschap dat er op dit moment nauwelijks vraag 
is naar hout en de prijzen “rampzalig” zijn. Voor 2008 dus opnieuw 
tekorten ?

Eindredactie

Boekbespreking VOGELS EN DE WET
Vers van de pers een boek dat is uitgegeven door de Vereniging Politie 
dier- en milieubescherming in samenwerking met de KNNV (Vereniging 
voor veldbiologie) en Vogelbescherming Nederland.
De naam van het boek dekt de lading. Het gaat over vogels en de 
wettelijke bepalingen. Het is geschreven door Hans Peeters en Kim 
Weeler van Vogelbescherming Nederland en kent maar liefst 336 
pagina’s.
Bij de totstandkoming van het boek was ook een redactiecommissie 
betrokken, alsmede vele andere personen. Bij het doornemen van die 
namenlijst trof ik vele namen en instanties aan die bij de dagelijkse 
handhavingpraktijk betrokken zijn en dat sterkte mij in het vermoeden 
dat het wel eens een goed praktijkboek voor de groene handhaver zou 
kunnen zijn. 
En dat blijkt het ook te zijn. Een aanrader voor de opsporingsambtenaar 
die beslagen ten ijs wil komen in de regelgeving omtrent vogels. 
Bevoegdheden, gedragscodes, jacht, handel en bezit van vogels, 
kraaienvangkooien en jawel ook soepeenden en soepganzen komen 
aan bod. 
Een goed en gedegen naslagwerk. Daarmee wil ik ook gelijk aangeven 
dat het een boek is waar je wel even voor moet gaan zitten. Het is ook 
aan te raden om eerst de leeswijzer voor in het boek te lezen, om een 
snel en goed gebruik van het boek te kunnen maken.

Bestellen: 
via KNNV http://www.knnvuitgeverij.nl/www2/index.htm en via 
het ISBN nummer 978-90-5011-291-8 bij uw boekhandel

Jan Otter
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Bij het geven van een stopteken 
moet de ambtenaar zich bewust 
zijn in welke hoedanigheid 
het stopteken gegeven wordt; 
als toezichthouder of als 
opsporingsambtenaar.
Als toezichthouder bijvoorbeeld 
bij het aantreffen van een rijdend 
voertuig op een weg waarvoor 
een geslotenverklaring (bord C1 
met onderbord “uitgezonderd 
bestemmingsverkeer”) geldig is, 
om te controleren of de betrokken 
bestuurder daadwerkelijk 
bestemmingsverkeer is. 
Of als opsporingsambtenaar 
bij het staande houden van een 
bestuurder van een crossmotor in 
een natuurgebied (overtreding van 
artikel 461 W.v.Sr.).

Hoe moet dan het stopteken 
gegeven worden?
Voor een stopteken als 
toezichthouder zijn er vormen 
voorgeschreven in de “Regeling 
stilhoudingsvordering voertuigen”. 

Het gaat in dit geval dus om 
een stopteken gegeven om een 
toezichthoudende bevoegdheid uit 
te kunnen oefenen (artikel 5.19 lid 4 
Algemene Wet bestuursrecht) . In 
dat geval mag uitsluitend gebruik 
worden gemaakt van:

In of aan de auto aangebrachte 
transparant, waarin de aanduiding 
“STOP” , al dan niet in combinatie 
met de aanduiding van de dienst 
waar de toezichthouder werkzaam 
is, in rode letters verlicht wordt.

In de overige gevallen
Van een half uur voor zonsopgang 
tot een half uur na zonsondergang, 
door het geven van een stopteken, 
bestaande uit een rode rand, 
waarin met witte letters in ieder 
geval de aanduiding “STOP” is 
geplaatst

Van een half uur na zonsondergang 
tot een half uur voor zonsopgang, 
door het verticaal op en neer 

Het geven van

een stopteken
Over het geven van stoptekens is al veel geschreven in diverse 

vakliteratuur. Ook in ons vakblad “ de Jachtopzichter “ is hieraan in 

het verleden al eens aandacht gegeven. Omdat er recent weer een 

aantal vragen binnenkwam, heb ik alle feiten nog eens op een rijtje 

gezet. Het geven van een stopteken kan om verschillende redenen 

plaatsvinden. Zo kunnen wij als opsporingsambtenaar, maar soms 

ook als toezichthouder een stopteken geven. Een stopteken is feitelijk 

een voor de betrokken burger duidelijk teken dat hij moet stilhouden 

oftewel stoppen. Dit kan zijn omdat de betrokken burger verdachte is 

en moet worden staande gehouden of aangehouden. Het kan óók te 

maken hebben met verkeersregeling.

Veelal worden stoptekens ook gegeven om de juiste naleving van 

wettelijke bepalingen te controleren. In zo’n geval is er dan sprake van 

toezicht.

bewegen van een rood lichtsein 
dat is aangebracht in het midden 
van het in onderdeel a bedoelde 
stopteken.

Bij de bovengenoemde stoptekens 
(gegeven door een toezichthouder) 
is de betreffende persoon geen 
verdachte. Hij/zij is verplicht om 
te stoppen. Niet stoppen is een 
overtreding van artikel 184 van het 
Wetboek van Strafrecht.

Als het stopteken gegeven wordt 
op grond van de wet Mulder 
(Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften) 
is het niet voldoen aan het 
stopteken een overtreding van 
art. 34 van de Wahv (Mulder) en 
bij opzet bovendien weer artikel 
184 W.v.Sr. Ook een op grond van 
de Wegenverkeerswet gegeven 
stopteken (art . 160 WVW) levert 
bij niet stilhouden een overtreding 
op (art. 177 WVW) en bij opzet 
bovendien weer 184 W.v.Sr. 

Optreden als 
opsporingsambtenaar.
Bij een staandehouding (art 52 
W.v.Sv.) en een aanhouding (art 53 
en 54 W.v.Sv.) hoeft een verdachte 
niet te stoppen. In deze artikelen zit 
geen bevel of vordering waaraan 
de verdachte zich moet houden. De 
verdachte is dus niet strafbaar voor 
het niet stoppen. Een verdachte 
kan wel eventueel tot stoppen 
worden gedwongen, maar daarbij 
moet uiteraard rekening worden 
gehouden met de subsidiariteit en 
proportionaliteit.

Voor de staande houding en 
aanhouding zijn dan ook geen 
vormen voorgeschreven over 
hoe een stopteken moet gegeven 
worden. Het is echter logisch 
om dat in dezelfde vormen te 
doen als voorgeschreven is bij 
de stoptekens als toezichthouder. 
Daarnaast kennen we natuurlijk 
ook de tekens die in de 
verkeersregeling worden toegepast 
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en uiteraard kan een “stopteken” 
ook mondeling gegeven worden.

Vorderen
Behalve bovengenoemde situatie 
is er voor de opsporingsambtenaar 
nog een aantal specifieke situaties 
van belang waarin een stopteken 
kan worden gegeven.
Op grond van art. 96b W.v.Sv
(in geval van ontdekking op 
heterdaad of in geval van
verdenking van een misdrijf als 
omschreven in artikel 67, lid 1) 
kan een opsporingsambtenaar ter 
inbeslagneming een vervoermiddel 
(met uitzondering van het 
woongedeelte) doorzoeken.
De opsporingsambtenaar is dan 
bevoegd van de bestuurder te 
vorderen dat hij zijn vervoermiddel 
tot stilstand brengt. Als aan dit 
stopteken opzettelijk niet voldaan 
wordt, levert dit een overtreding op 
van het misdrijf art 184 Sr.

Ook op grond van de Wet 
Economische Delicten kan een 
voertuig worden stilgehouden. 
Ook in dit geval is de bestuurder 
verplicht zijn voertuig tot stilstand 
te brengen (23, lid 4 WED) en bij 
het niet voldoen levert dit een 
overtreding op van art. 26 WED

En nu de praktijk
Na al deze theorie terug naar de 
praktijk van alledag.
Voor ons als BOA’s, maar òòk voor 
de betrokkene, is het belangrijk dat 

de burger weet dat hij/zij met een 
opsporingsambtenaar, dan wel een 
toezichthouder te maken heeft.
Zorg dus dat je als zodanig goed 
herkenbaar bent via een uniform 
met BOA- logo en/ of maak je gelijk 
na de staande houding als zodanig 
bekend door je goed te legitimeren. 
Dit voorkomt discussie achteraf 
als mensen aangeven dat ze niet 
durfden te stoppen “omdat ze niet 
wisten voor wie of wat ze moesten 
stoppen”. Oók als het stopteken 
niet met de transparant aan de auto 
geven wordt, maar met het op en 
neer bewegende rode licht, is het 
van belang dat je goed herkenbaar 
bent en dat dit teken duidelijk en op 
tijd gegeven is. 

Hoe zit het nu met het woord 
“politie” in de stoptransparant?
Zoals al aangegeven kan de 
transparant gebruikt worden bij het 
geven van stoptekens.
Met daarop het woord “STOP”, 
eventueel gevolgd door de dienst 
waarbij de BOA werkt.
De meeste BOA’s werken niet bij 
de politie, dus zal volstaan moeten 
worden met de tekst “STOP”. In 
een aantal politieregio’s wordt 
het gebruik van “ STOP POLITIE” 
oogluikend toegestaan. Redenatie 
hiervoor is dat de BOA, als hij zijn 
opsporingsbevoegdheden gebruikt, 
formeel onder toezicht staat van de 
Officier van Justitie en onder direct 
toezicht van de politie (Korpschef). 
Met andere woorden, het 

uitoefenen van de bevoegdheden is 
eigenlijk ten dienste van de politie 
c.q. justitie. Ook tijdens de IBT- 
trainingen voor de zogenaamde 
politiebevoegdheden leren de 
BOA’s de volgende kreet “Politie, 
laat vallen dat wapen”. 

Binnenkort komen we op deze 
redenatie terug.

Jan Otter
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Minister Verburg scherpt regels aan

Boekbespreking

Notities van de Buitenman
Belevenissen in de Gelderse Vallei

Auteur:  Johan Lagerweij
Formaat: 21 x 15 cm
Uitvoering:  zwart-wit/foto’s/illustraties
Aantal pagina’s: 150
ISBN- nummer: 978 90 878 80712
Bestellen:  Kon. BDU- uitgeverij te Barneveld 

tel. 0342 – 49 49 11
Info via auteur: tel. 033-277 83 24
Prijs: € 12.=

“ Ik weet wel dat het maar eenvoudige schrijfsels zijn. 
Maar ik heb veel gezien, beleefd en genoten en… ik 
heb me ook vaak verwonderd in de natuur “.
Dat schreef Johan Lagerweij mij bij de aanbieding 
van zijn gebundelde veldwaarnemingen.

Van kind af aan in de natuur, opgegroeid op de 
boerderij de Beek in de Gelderse Vallei en veertig (!) 
jaar lang al zijn veldwaarnemingen en ervaringen 
consequent genoteerd.
Hij deelde zijn ervaringen met boeren, 
jachtopzichters, boswachters, vogelmannen, maar 
ook met biologen en archeologen. En of het nu over 
dassen, ijsvogels, uilenbroedsels, otters, de omtrek 
van een dikke boom, blikseminslag, patrijzen of de 
mooiste plek in “zijn“ biotoop gaat, Buitenman heeft 
zijn notities recht uit het hart, zonder opsmuk of 
volzinnen omgezet in een rondwandeling door zijn 
Gelderse Vallei.
Het is een promotieboekje voor natuur en landschap 
rond Scherpenzeel en Woudenberg geworden. Maar 
vooral het mogen rondkijken in de schatkamer van 
een ouderwetse natuurliefhebber. 

Genieten met iemand die in de natuur rondkijkt en 
daar dan ook écht van alles ziet ! 

Eindredacteur

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) komt met strengere regels voor 
beroepsvissers en sportvissers op de binnenwateren. Dit 
schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds het Beleidsbesluit Binnenvisserij in september 1999 
hebben de zogenoemde visstandbeheercommissies (VBC’s) 
een centrale rol in het visserijbeleid op de binnenwateren. 
De visstandbeheercommissies fungeren als platform waarin 
beroeps- en sportvissers samen met andere betrokken par-
tijen als waterbeheerders en terreinbeheerders afspraken 
maken over duurzaam visstandbeheer en daarbij passende 
duurzame visserij.

In bijna alle regio’s zijn visstandbeheercommissies ingesteld. 
Maar nog niet overal wordt voldoende voortgang geboekt bij 
het maken van gezamenlijke visplannen en vervolgens vissen 
volgens afspraken uit deze visplannen.

Daarom heeft minister Verburg besloten dat sportvissers en beroepsvissers die op staatswateren vissen vanaf 1 januari 2010 - 
naast de al bestaande verplichting om deel te nemen aan een visstandbeheercommissie - verplicht zijn om gezamenlijk een vis-
plan op te stellen en te vissen volgens dit plan. Verder moet het visplan aansluiten op doelstellingen op het gebied van waterk-
waliteit in het betreffende gebied. Beroeps- en sportvissers kunnen vanaf die datum dus alleen vissen als er een visplan is en 
in dit visplan ook een verbinding is gemaakt met waterbeheer. Verburg geeft de vissers ruim een jaar om zich aan de strengere 
regels aan te passen.

Omdat de aanscherping van visserijregels op de binnenwateren een extra inspanning betekent voor sportvissers en beroeps-
vissers, stelt minister Verburg eenmalig een bedrag van 981.000 euro beschikbaar voor een periode van drie jaar om organisa-
ties in de beroeps- en sportvisserij te ondersteunen bij het voldoen aan de strengere regels.

Persbericht ministerie LNV



E-mail: wansinck48@zonnet.nl

Secretaris: Korstanje, P.H.
Albert Cuypplein 1 
3141 GA  Maassluis
Tel: 010 5910154 / 06 5066 2731
E-mail: kabako@kabelfoon.nl

Collega Wim Verhoef met vervroegd 
pensioen.

Na 42 jaar in dienst te zijn geweest bij de 
Provincie Zuid-Holland, waarvan de laatste 
17 jaar bij het team Toezicht en Handhaving 
van Groenservice Zuid-Holland, gaat Wim 
Verhoef met vervroegd pensioen. Op 
vrijdag 27 juni jl. kwamen veel collega’s, 
relaties, familie en vrienden naar Retraiterie 
Rottemeren om Wim en zijn vrouw een fijne 
tijd toe te wensen. Want dat is hen van harte 
gegund.
Zoals zijn directeur zei; “Wij nemen vandaag 
afscheid van twee collega’s. 
Want niet alleen Wim gaat ons verlaten, 
ook van zijn diensthond Donna nemen we 
afscheid. Voor u staat een collega die in al 
die jaren nimmer één dag ziek was. 
Een collega met een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel. Een betrokken collega die altijd 
klaar stond voor een ander.”
Terecht lovende woorden voor een collega 
die nu meer tijd heeft voor zijn gezin en 
familie. Maar ook gaat genieten van zijn 
andere hobby’s. Vissen, varen, zijn jachtveld 
dat meer aandacht gaat krijgen en voor 
de lange donkere winteravonden waarop 
hij anders in het veld of op de plassen 
vertoefde, gaat hij met modelbouw aan de 
gang. Wim was jarenlang bestuurslid van de 
Afdeling Zuid-Holland van de NVvN.

Namens de afdeling kreeg hij uit handen 
van onze voorzitter, Jaap Wansinck, twee 
boeken van Rien Poortvliet overhandigt. 
Wim, het ga je goed en bedankt voor de 
fijne samenwerking!

Hans van Engeldorp Gastelaars

AFDELING NOORD-HOLLAND
Voorzitter: vacature

Secretaris: vacature

AFDELING ZEELAND
Voorzitter: Weele, L. van der 
Kraaijensteinweg 138 
4328 RD Burgh-Haamstede
Tel: 0111  653 153 /  06 2245 2800
E-mail: leenc@zeelandnet.nl

Secretaris: Hiele, J.G.J. van der 
Koninginnelaan 43a 
4335 BA  Middelburg
Tel: 0118 640 673 / 06 5376 3628
E-mail: vdhiele@zeelandnet.nl 

AFDELING BRABANT/LImBURG
Voorzitter: Schakel, A.J. 
Stevensweerterweg 9 
6051 GP  Maasbracht
Tel: 0475-853659
E-mail: ajschakel@home.nl

Secretaris: Cuppens, A.J.G.P. 
Berkenstraat 14 
6031 XB  Nederweert
Tel: 06 2947 7369
Fax: 0495 624 741
E-mail: aj.cuppens@kpnplanet.nl

Jachtopzichter mart Peeters overleden

Op 2 november jl. ontvingen wij het bericht 
dat de jachtopzichter Mart Peeters uit 
Lottum, na een slopende ziekte, op 64-jarige 
leeftijd, was overleden.
Mart was als jachtopzichter-BOA, vanaf 1994 
part-time in dienst van de Wilbeheereenheid 
“De Meerlose Baan” te Lottum.

Mart was een veldman in hart en nieren. 
Hij was altijd bereid om zijn steentje bij te 
dragen als er een beroep op hem werd 
gedaan. 
Hij werkte ook heel nauw samen met de 
Regiopolitie Limburg Noord. 
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Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 762 Donateurs 476

Inleveren kopij vóór 15 februari 2009

AFDELING GRONINGEN/DRENTHE
Voorzitter: Faber, B.C.W.M. 
Neulandstrasse 11 
D – 49824 Ringe Duitsland
Tel: 0049 5943 999 414 / 06 5472 4035
E-mail: bernardus.faber@ewetel.net

Secretaris: a.i. Nijland, E.
eonijland@hetnet.nl

AFDELING FRIESLAND
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Slooten
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE  Wassenaar
Tel: 070 514 4005 / 06 4612 0110
E-mail: f.harinxma@planet.nl

Secretaris: G. Teijema
Kerkepad 4
8401DJ Gorredijk
E-mail: g.teijma@hccnet.nl
tel: 0513 466020 / 0646173279

AFDELING OVERIJSSEL
Voorzitter: Hampsink, G.H.P.
Vivaldistraat 74 
7651 RH  Tubbergen
Tel: 0546 622 683 / 06 2504 7655
E-mail: ghampsink@home.nl

Secretaris: Eertink, A.    
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
0622601279    
andreertink@filternet.nl

AFDELING GELDERLAND
Voorzitter: Tamminga, B.C. 
Drosselstrasse 5 
49843 Uelsen (Duitsland)
Tel: 0049 5942 988695 / 06 5026 0426
E-mail: bentamminga@hotmail.de

Secretaris: Otter, J. 
Groot Ginkelseweg 2 
6718 SL  Ede
Tel: 0318 619 371 / 06 2246 9959
Werknummer: 0318 680 134
E-mail: jan.otter@ede.nl

AFDELING UTRECHT/’T GOOI
Voorzitter: Horst, T.W.M. van der 
Dwarsweg 67 
3959 AE  Overberg
Tel: 0343 481315
E-mail: twmvdhorst@hetnet.nl

Secretaris: Roffel E. 
Eikenlaan 2 
3941 GR  Doorn
Tel: 0343 416 025
E-mail: 
e.roffel@recreatiemiddennederland.nl

AFDELING ZUID-HOLLAND
Voorzitter: Wansinck, J. 
Voorweg 68b 
2431 AR  Noorden
Tel: 0172 408 620

LET OP:
Het secretariaat van de NVvN is verhuisd;

Het nieuwe adres is:
Secretariaat NVvN

Leerlooierstraat 35, 7447 XZ Hellendoorn
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Zo nam hij regelmatig deel aan succesvolle 
handhavingacties, zoals Maasproject en het 
Bambiteam.
Vele avonden en nachten bracht hij al pos-
tend door met collega-jachtopzichters en 
politie.
Mart was ook altijd actief als lid van onze 
afdeling. Hij bezocht alle vergaderingen en 
was ook altijd aanwezig op onze jaarlijkse 
“jachtopzichtersdag” van de afdeling.
Wij verliezen in Mart een zeer gewaardeerd 
lid, 
vriend en collega.

A.J.Schakel,
voorzitter afdeling Brabant-Limburg

Rechtbank Middelburg en 
tekenleed
Op 12 november jl. heeft de enkelvoudige kamer bestuursrechtzaken van de Rechtbank Middelburg een 
uitspraak gedaan over het al dan niet in ontvangst nemen van een ongevalsregistratieformulier door 
werkgever politieregio Zeeland.
Een medewerkster van deze politieregio liep tijdens een temabuildingsactiviteit 2 tekenbeten op. Het leek 
haar verstandig dit te melden op een zg. ongevalsregistratieformulier ingeval later zou blijken dat de ziekte 
van Lyme het gevolg zou kunnen zijn.
Zij meldde een en ander bij haar meerdere en diende het formulier in. “Te laat“ sprak de dienst opgelucht, 
want op dit formulier was eigendhandig gedrukt dat dit document binnen 24 uur ingediend moest worden. 
De rechter zag hiervoor geen rechtsgrond en oordeelde dat de medewerkster correct had gehandeld.
De regiopolitie werd veroordeeld tot de € 644 proceskosten van haar werkneemster.

Een belangrijke uitspraak voor alle groene BOA’s in overheidsdienst.

Ons lid Riemslag die als oud-Lymepatiënt de verregaande gevolgen van een tekenbeet kent, zal in de 
komende tijd ons berichten over andere uitspraken van de Rechtbank Middelburg.

Eindredacteur

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten 
om vast te houden aan het beleid om gronden voor 
natuur en recreatiegroen in principe op vrijwillige basis 
te verwerven. 

Het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied om 
vaker en sneller grond te onteigenen neemt het kabinet 
niet over. Voor het kabinet is onteigening voor natuur 
en groen pas aan de orde als alle andere opties niet 
succesvol blijken. 

Dat is bijvoorbeeld het geval als een natuur- of 
recreatiegebied niet kan worden ingericht omdat de 
laatste boer niet wil vertrekken. Het kabinet wijst erop 
dat het ook mogelijk is de natuur- en recreatiedoelen te 
bereiken zonder de grond te kopen.

Bron : ministerie LNV

Grond voor natuur vrijwillig verwerven
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Het programma begon met 
inleidingen van de heer Beljon 
van de NPA, de heer Kaptein 
van de AID, mevrouw Sangers 
directie SBB en de heer Kievit, 
regiodirecteur Zuid van SBB. 

Uit de diverse inleidingen werd al 
snel duidelijk dat er voor de BOA’s 
van SBB zaken gaan veranderen. 
De nieuwe opleidingen, 
veranderingen bij de AID, maar 
ook de mededeling van mevrouw 
Sangers dat de BOA van SBB 
structureel 350 uur aan toezicht 
moet gaan besteden. 

Daarna werden er diverse 
workshops gehouden met actuele 
thema’s:

BOA- registratie
Professionalisering – 
opleidingsinstituut AID
Het visiedocument
Best practices (oftewel goede 
ideeën op het gebied van 
toezicht en handhaving)

Problemen oplossen
Uit bovenstaande blijkt in ieder 
geval dat toezicht en handhaving 
door BOA’s bij SBB een serieus 
onderwerp is. 
Knelpunten zijn er ook. Zo is er nog 
een weg te gaan met betrekking tot 
de aansturing van de BOA’s bij SBB 
door de AID. Direct toezicht is bij de 
SBB- BOA’s dus anders geregeld 
dan bij de andere groene BOA’s. 
Zo vallen zij buiten het directe 
toezicht van de BOA- coördinator 
van de politieregio of het regionale 
milieuteam waar de andere 
groene BOA’s wél onder vallen. 
In de dagelijkse (samenwerking)

praktijk kan dit soms problemen 
opleveren. Problemen die echter 
ook goed opgelost kunnen 
worden door de BOA’s van SBB 
toch actief te betrekken in de 
samenwerkingsverbanden en de 
informatievoorziening die vanuit 
de politieregio’s of RMT’s geregeld 
worden. 

Gastheerschap ?
Een ander knelpunt in het 
natuurtoezicht is het verschil 
van inzicht van de verschillende 
werkgevers op de handhaving 
van de wetgeving in de terreinen. 
Vaak hebben we als NVVN moeten 
signaleren dat juist die verschillen 
voor de burger maar ook voor 
de handhavers vaak moeilijk te 
begrijpen zijn. Aan de ene kant 
het gastheerschap en aan de 
andere kant het handhaven van 
toegangsregels en wetgeving, 

BOA-dag Staatsbosbeheer
Woensdag 5 november jl. werd door Staatsbosbeheer de landelijke BOA- dag voor 

eigen BOA’s georganiseerd. Vanuit het hele land kwamen de SBB- BOA’s naar de 

Nederlandse Politie Academie (NPA) in Apeldoorn. 

Oók de NVVN was uitgenodigd om deze dag mee te maken samen met nog een 

aantal externe partijen. 

zouden niet samen kunnen gaan. 
Gelukkig zien we een kentering 
in deze gedachte. Men komt 
langzaam maar zeker tot het besef 
dat een goed gastheerschap óók 
kan betekenen dat je soms juist 
moet optreden. In zijn inleiding trok 
de heer Kievit een vergelijk tussen 
de gasten op een feest en de 
bezoekers van een gebied van SBB. 
Iedereen is welkom en mag zich 
thuis voelen, maar uiteindelijk zijn 
er wel regels waar iedereen zich 
aan moet houden om het gezellig 
te houden. Dus als er mensen zijn 
die het feestje verstoren, moet 
je ze aan kunnen aanspreken en 
desnoods de deur uitzetten.

Tot slot
We stellen het erg op prijs dat 
we als NVvN op deze dag in de 
“handhavingkeuken” van het SBB 
mochten kijken. Een goed initiatief 
zo’n BOA-dag. Zeker omdat er 
op zo’n dag een korte lijn tussen 
de BOA en de directie van het 
Staatsbosbeheer is.
Uit de keuze van de workshops 
blijkt ook wel, dat het zijn van BOA 
niet meer iets is “wat je er even bij 
doet”. Handhaven is een vak, daar 
is iedereen het inmiddels wel over 
eens.

Jan Otter

Handhaving doe je er niet even bij...
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Op pad met...Cees de Jong 

Jachtopzichter / BOA 
in dienst van de Faunabeheer-
eenheid Midden-Veluwe

Het werk van Cees speelt 
zich af binnen een grote 
wildbeheereenheid in het hart van 
de Veluwe (ietwat verwarrend 
faunaheereenheid Midden-Veluwe 
genaamd). Hij behartigt daar de 
belangen van de leden die pachters 
zijn van de terreinen Ugchelen-
Hoenderloo en Kootwijk-Loobos, 
eigendom van Staatsbosbeheer. De 
totale grootte van beide terreinen 
bedraagt ruim 6.300 ha.
Verder houdt Cees ook toezicht 
op “ Radio Kootwijk ”, een groot 
heideterrein van ca. 400 ha, 
voorheen eigendom van KPN en 
thans in bezit van Staatsbosbeheer

Grootschalig
De terreinen kenmerken zich door 
uitgestrekte bossen, heidevelden, 
zandverstuivingen en brede 
lanen met beukenbomen. Het 
Kootwijkerzand (groot ruim 
700 ha) is de grootste levende 
zandverstuiving van West-Europa.
Op de heide van Hoog-Buurlo 
graast een kudde van ongeveer 
200 authentieke Veluweschapen. 
Dit beschermde huisdierras komt 
hier al eeuwen voor en is een 
uitstekende “beheerder“ van 
de heidevelden. Volop reeën, 
edelherten en wilde zwijnen 
Op de terreinen waar Cees toezicht 

houdt, zijn twintig wildbeheerders 
actief. 
De Midden-Veluwe heeft voor 
het lopende seizoen in totaal een 
afschot van 300 stuks roodwild, 871 
wilde zwijnen en ruim 100 reeën. 
Voor de terreinen van Cees zijn dit 
respectievelijk 153 stuks roodwild, 
492 wilde zwijnen en 45 reeën.

Werkzaamheden
Cees is in 1988 begonnen als 
hulpjachtopzichter bij Kootwijk-
Loobos.
In 2003 is hij in dienst gekomen van 
Midden-Veluwe.
Tot de taken van Cees behoort o.a. 
het voeren ter ondersteuning van 
het zwartwildafschot.
In het faunabeheerplan is 
opgenomen dat per jaar 175 kg. 
lokvoer per 100 ha mag worden 
verstrekt tijdens de tel- en 
afschotperiode. Verder is hij druk 
met het 

begeleiden van de wildbeheerders 
en ook in de nazoek gaat de nodige 
tijd zitten. Daarnaast behoort het 
verzorgen en afhandelen van het 
geschoten wild behoort tot zijn 
taak. 

Handhaving
Cees maakt gemiddeld 50 
processen- verbaal op per jaar 
op. De meeste voor loslopende 
honden, maar ook voor ruiters 
buiten de aangewezen paden en 
het zich bevinden in rustgebieden. 
Autokrakers zijn met name in 
het voor- en najaar actief. Over 
het algemeen zijn dit voor de 
jachtopzichter niet de prettigste 
figuren. Een apart hoofdstuk 
vormen de crossers. Deze 
worden vaak aangepakt via 
speciale acties in samenwerking 
met Staatsbosbeheer, politie, 
marechaussee, ed. 

Valwild
Cees is ook actief als vrijwilliger 
bij de stichting Groennetwerk. De 
vrijwilligers zijn allen BOA met een 
aanwijzing. De stichting zorgt voor 
de afhandeling van het aangereden 
wild op de Noord Veluwe. 
Binnen Midden Veluwe is Cees 
verantwoordelijk voor de tellingen 
van rood- en zwartwild.
Een begenadigd schutter is Cees 
ook. Als lid van het Gelders 
team behaalde hij in 2006 het 
Nederlands Kampioenschap van 
onze vereniging.

Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt
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Op pad met...Cees de Jong 
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Door inwerkingtreding van de 

artikelen 15 a en 15 b van de Flora- 

en faunawet op 1 januari 2008 is 

het gebruik van de alom bekende 

kraaienvangkooi van het laddertype, 

verboden.

De Flora- en faunawet voldeed niet 

aan de Europese regelgeving wat 

resulteerde in het feit dat Nederland 

werd veroordeeld door het Europese 

Hof. Onze nationale wetgeving 

voorzag (nog steeds-) niet in het 

verbod op het gebruik van deze niet 

selectieve middelen.

Nieuwe artikelen
De nieuw toegevoegde artikelen 
15 a en 15 b verbieden het gebruik 
van alle middelen, installaties of 
methoden voor het massale of 
niet- selectieve bemachtigen, 
vangen of doden van vogels en 
dieren. De strafbaarstelling van de 
artikelen 15 a en 15 b vinden we in 
artikel 1a onder 2 van de Wet op de 
Economische Delicten. Overtreding 
van de artikelen 15 a of 15 b is een 
misdrijf.
Voor de vogels geldt dat het om 
beschermde vogels als bedoeld 
in artikel 4 lid onder b moet 
gaan en voor dieren gaat het om 
beschermde dieren die onder de 
Habitatrichtlijn vallen.

Beschermde vogel
De zwarte kraai is aangewezen als 
een beschermde vogel als bedoeld 
in artikel 4 lid 1 onder b van de 
Flora- en faunawet. De Minister 
heeft de zwarte kraai echter op de 
landelijke vrijstellingslijst geplaatst 
zodat de grondgebruiker bevoegd 

is om handelingen te verrichten, 
in afwijking van de bepalingen 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van 
de Flora- en faunawet. Dit op de 
bij hem in gebruik zijnde gronden 
en opstallen ter voorkoming van 
dreigende schade binnen de 
grenzen van het werkgebied van 
de Wildbeheereenheid waarin die 
gronden of opstallen zijn gelegen.
De grondgebruiker kan zijn 
bevoegdheid, zoals hierboven 
omschreven, door anderen laten 
uitoefenen. Deze toestemming 
dient wel schriftelijk te zijn 
gegeven.
Wat onder de schade moet worden 
verstaan staat in artikel 65 van de 
Flora- en faunawet namelijk;

belangrijke schade aan - 
gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en 
wateren,
schade aan de fauna.- 

Strijdigheid in wetgeving
De wet verbiedt dus het gebruik 
van middelen, 
installaties of methoden 
voor massale vangst 
van beschermde vogels 
en dieren.
Het artikel 11 lid 2 en lid 
3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding 
dieren geven enerzijds 
het verbod om met 
een vangkooi buiten 
gebouwen te komen, 
maar anderzijds een 
ontheffing van dit 
verbod, als de houder 
kan aantonen dat de 
vangkooi legaal gebruikt 
wordt krachtens 
de bevoegdheden 
genoemd in de 
artikelen 65 tot en met 
70 van de Flora- en 
faunawet. Door de 
plaatsing van de zwarte 
kraai op de landelijke 
vrijstellingslijst (art. 
65) mag er dus gebruik 
worden gemaakt van de 
kraaienvangkooi. 

Wij constateren dus een 
tegenstrijdigheid in wetgeving! 
De wet verbiedt het gebruik, het 
Besluit staat het gebruik toe.
Bij de wetswijziging heeft de 
wetgever vergeten om het Besluit 
beheer en schadebestrijding dieren 
ook direct aan te passen.

Vrijbrief voor gebruik?
Geeft deze tegenstelling tussen wet 
en besluit nu een vrijbrief om dan 
toch maar gebruik te blijven maken 
van de kraaienvangkooi? Volgens 
mij niet. Er bestaat een groot risico, 
dat bij strafvervolging vanwege 
het gebruik van de vangkooi, de 
strafrechter de wet zal volgen. 
Immers de wet is een hogere 
regeling dan het besluit. En bij een 
veroordeling ligt er ook nog eens 
een intrekking van de jachtakte op 
de loer. 

De Minister geeft in haar 
antwoorden aan de Kamer aan, 
dat de kraaienvangkooi als een 

Kraaienvangkooi weer
verboden?
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niet selectief middel moet worden 
beschouwd, zoals bedoeld in artikel 
15 a van de Flora- en faunawet.
Maar de Minister wil het gebruik 
van deze vangkooi onder 
voorwaarden tóch toestaan, maar 
dan via een ontheffing op grond 
van artikel 68 af te geven door de 
provincie.
In de toekomst zal dit betekenen 
dat voor het gebruik van de 
kraaienvangkooi van het ladder-
type een ontheffing nodig is op 
grond van artikel 68 van de Flora- 
en faunawet. 

Effectief in gebruik
Wij weten allemaal dat de 
kraaienvangkooi al in lengte van 
jaren een prachtig en effectief 
vangmiddel is geweest om een te 
grote kraaienstand te beperken, dit 
alles ten gunste van;

de wildstand (hazen)- 
 tegengaan van kraaienschade  - 
(na inzaaien mais en graan/
kolven mais)
 tegengaan van gaten pikken in - 

ingepakt gras of hooi
tegengaan van schade aan fruit- 
de weidevogelstand.- 

Inmiddels zijn de artikelen 15 a en 
15 b toegevoegd aan de tekst van 
artikel 68. Wat we zien is dat de 
wetgever bezig is met een reparatie 
van haar wetgeving. 

Discussie
Wat volgens mij een interessante 
inhoudelijke en niet onbelangrijke 
discussie oplevert is de stelling: “ 
valt de kraaienvangkooi eigenlijk 
wel onder het regime van de 
Bijlage IV onder a van de richtlijn 
79/409/EEG “?. Het woord is aan 
jullie.
We zullen op zoek moeten naar 
steekhoudende argumenten om 
aan te tonen dat deze vangkooi 
geen middel is die bestemd is 
voor de massale en niet- selectieve 
vangst van vogels. Is deze kooi 
met de standaardafmetingen wel 
geschikt is voor massavangst? 
Er kunnen immers maar een 
beperkt aantal vogels mee 

gevangen worden. Door wat 
technische aanpassingen, specifiek 
ten behoeve van de zwarte 
kraai, kunnen kleinere vogels 
en dieren erin maar er ook weer 
uit. De bijvangst van roofvogels 
kan worden voorkomen dan wel 
aanzienlijk worden verminderd 
door geen aas te verstrekken. 
En als laatste is er natuurlijk de 
dagelijkse controle van de kooi. 
Eventueel toch ongewenste 
bijvangsten worden dan losgelaten 
en gevangen zwarte kraaien 
worden gedood.

Wij blijven de ontwikkelingen in 
deze discussie voor onze lezers 
volgen. 

Willem Saris.

Boekbespreking

Tegendraads – het abdrupte einde van 
een eigenzinnig leven
In de nacht van 9 november 1949 worden vader en zoon Lievestro doodgeschoten in de bossen bij 
Ruurlo (Gelderland). Ze zijn bij hun stropersactiviteiten op heterdaad betrapt door een politieman en een 
jachtopziener. Twee kogels uit het politiewapen worden de twee mannen noodlottig.

De dood van de twee mannen brengt grote commotie teweeg in de Achterhoekse gemeenschap, niet in 
het minst vanwege de rol die vader Lievestro en zijn vrouw speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De Lievestros hebben een groot aantal joodse onderduikers de oorlog doorgeholpen door ze met gevaar 
voor eigen leven onderdak en levensonderhoud te bieden in hun schamele boerderij in het Achterhoekse 
Westendorp. 

Voor hun rol in de oorlog zijn ze in 1986 postuum onderscheiden door Yad Vashem.
Over dit gegeven heeft de Zwolse journalist Jan Braakman het onderstaande boek geschreven. 
 

Titel:  Tegendraads – het abdrupte einde van een eigenzinnig leven
Auteur: Jan Braakman
Uitgeverij: Fagus, IJzerlo
ISBN- nummer: 978-90-78202-37-0
Winkelprijs: € 12,95.
Verkrijgbaar:  Bij de betere boekhandel of 

via www.fagus-uitgeverij.nl 
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Serie: 
Verboden middelen

Van snoeken en fazantenfuiken
Als er in de winter “jacht” in de lucht zit, komen óók 
de snoekers weer naar de polders.
Dat Visserij- en Jachtwetcontrole dan samen kunnen 
gaan, blijkt uit een controle die ik alweer een flink 
aantal jaren geleden deed.
Het terrein waar ik controleerde was een polder met 
brede weteringen, populierenbossen, grienden en 
stroken riet. Kortom veel snoeken, maar hier ook 
veel Belgen die hun geluk aan deze kant van de 
grens beproefden. Het viswater was verhuurd aan de 
visvereniging “de ruisvoorn” die dit ter beschikking 
stelde aan haar leden.

Belgische snoekers
Tijdens mijn controle zag ik op afstand twee 
personen bij een brede strook riet met opslag van 
griendhout. Kennelijk waren ze aan het snoeken en 
mijn gevoel zei dat een controle op z’n plaats was. 
Toen ik de vissers via een populierenbos aanliep en 
ter plekke kwam, zag ik nog maar één visser. Dat 
maakt de jachtopzichter alert !
De man aan de waterkant bleek een Belg uit Heist op 
den Berg, die mij vlot zijn papieren toonde, die ik na 
controle veiligheidshalve maar even bij mij hield.
Toen ik hem aansprak op het plotseling verdwijnen 
van zijn vismaat, reageerde hij nogal opvallend door 
mij toe te schreeuwen dat hij maar alleen was. Ik 
stond op een meter afstand van hem en door dat 
geschreeuw wist ik voldoende en liep speurend het 
riet in. Na ongeveer 50 meter was het riet platgelopen 
en dit “wissel” volgend kwam ik na 20 meter op een 
plek met een heuse fazantenfuik. Bingo !

Spoor volgen
Een fazantenfuik is eigenlijk niets anders dan een 
gazen koepeltje met een ingang met spijlen. Zoals 
gebruikelijk bij een fuik in werking lag er wat voer 
in en rondom. In de fuik lagen wat veren van een 
fazantenhaan, dus er was blijkbaar al met succes 
gewerkt met dit verboden middel.
Maar ….. een verboden middel ontdekken is één;
een zaak rondkrijgen vaak een grotere klus. 
Op zoek dus naar de tweede visser met hopelijk een 
dode fazant bij zich. Een ervaren stroper met een 
levende fazant wil nogal eens vertellen “dat hij dat 
zielige dier net los wilde laten”.
Tijdens mijn speurtocht donderde ik bijna nog in één 
of ander diep slootje, maar ontdekte tenslotte toch 
een vers afgeknapte tak en hoorde verderop iemand 
kuchen. Door de dekking heen zag ik een man in 
gehurkte houding zitten alsof hij “uit de broek” 
moest. Nu had ik die afleiding al vaker meegemaakt, 

maar het verbaasde me dat hij daar in zijn hemd zat, 
terwijl hij bij observatie op afstand bij zijn vismaat 
nog een warme visoverall had aangehad. 

Bekentenis
Als je geen heterdaad hebt, volgt vaak een gesprek 
dat alle kanten op kan. “Nee, hij had wel een fuik 
gezien, maar wist niet waar die voor was. Natuurlijk 
had hij geen fazanten uit de fuik gehaald. Nee, hij was 
geen visser, maar ging wel eens met zijn broer mee”.
Om een lang verhaal kort te maken. De verdachte 
kreeg het met de minuut benauwder, maar vooral 
óók kouder, want er stond een behoorlijke wind en 
het was maar een graad of vier die dag.
Hij stond werkelijk te barsten van de kou en bekende 
daardoor onverwacht dat hij 3 fazanten had 
gevangen en die onder zijn visoverall had gestopt. 
Zijn broer had geschreeuwd omdat dat afgesproken 
was bij onraad.

Kerstmaal
Voor de rest was het een bekend verhaal. “Zijn broer 
had er niets mee te maken, de fuik stond er al vier 
weken, ik heb er al vier fazanten mee gevangen, we 
krijgen eters met de Kerst, etc.”.
Na het opnemen van zijn gegevens, werden fuik en 
fazanten in beslag genomen en hem een proces- 
verbaal aangezegd. Zijn vissende broer kreeg zijn 
papieren terug en met een voldaan gevoel ging ik 
weer verder met mijn surveillance. 
Dat gevoel was niet helemaal wederzijds !

Ik wens de lezers van “de Jachtopzichter”
fijne feestdagen en een gezond 2009.

Cees van Geel 

Uitbreiding Redactiecommissie

In 2008 hebben Eindredacteur, Redactiecommissie en ons 
Dagelijks Bestuur enkele malen overleg gehad over zaken de 
PR van onze NVvN betreffende. Op verzoek van ons DB is de 
Redactiecie uitgebreid met een lid dat zich actief bezighoudt 
met oa. PR en Opleidingen, maar ook in de BOA- praktijk 
staat.
Wij kunnen onze lezers melden inmiddels al weer enkele 
maanden met veel plezier te werken met onze nieuwe 
collega Hans van EngEldorp gastElaars. Lezers kennen hem 
als medewerker van “de Jachtopzichter” en als auteur van 
een sfeervol boek over het werk van de duinwachter. In de 
maartaflevering 2009 kunnen we in de serie “Op pad met 
….. “ kennismaken met Hans als actieve duinwachter/BOA.

Eindredacteur 



Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt is een eeuwenoud familielandgoed van 900 hectare 
in de Betuwe, gelegen in de kom van de rivier de Linge. Het is een natuurgebied met 
uitgestrekte akkers, weilanden en boomgaarden, lanen, bossen en grienden. 
Onze missie is het beheren en in stand houden van het onder de Natuurschoonwet 
gerangschikte landgoed en alles wat daarmee verbonden is. Behalve een groot ecologisch 
gemengd agrarisch bedrijf heeft de Heerlijkheid Mariënwaerdt in meerdere locaties horeca 
activiteiten, een landgoedwinkel en een Bed & Breakfast.

Voor het onderhoud van bos en beplanting, het toezicht op het landgoed en de jacht 
zijn wij op zoek naar een fulltime

Bosbouwmedewerker/Jachtopzichter (BOA) 
m/v
en een meewerkend partner
Voor deze bijzondere functie zijn wij op zoek naar een enthousiast beheerder, wiens 
partner mee wil werken op het landgoed en voor wie een woning op het landgoed 
beschikbaar is. 

De werkzaamheden liggen op het terrein van instandhouding, onderhoud, 
bescherming en verzorging van flora en fauna. Hieronder vallen:

Het onderhoud van bos en beplanting; inboet/snoei en bosaanplant;•	
Het houden van toezicht op het landgoed, in veld en bos; •	
Verantwoorde bejaging; •	
Inventarisatie (telling) van fauna;•	
Bestrijden van wildschade;•	
Het geven van rondleidingen en voorlichting over natuur, bos en jacht, •	
beheer en schadebestrijding;
Onderhoud van landschapselementen;•	
Uitvoeren van weidevogelbescherming;•	
Verkeersregulering en ondersteuning tijdens de evenementen.•	

De ideale kandidaat:
heeft een bosbouw opleiding op MBO-niveau (AOC Bos en Natuur of •	
Helicon Bostechnische school) en een opleiding Jacht- en natuurtoezicht,
heeft kennis van de Flora- en Faunawet en van de Wet Wapens en •	
Munitie,
heeft ervaring met instandhouding, bescherming, verzorging van flora •	
en fauna en verantwoord wildbeheer;
is zelfstandig, stressbestendig, besluitvaardig, integer en servicegericht.•	

Wij bieden:
Een zeer uitdagende functie in een prachtige werkomgeving,•	
Een salaris conform de agrarische CAO•	
Een bedrijfswoning op het landgoed.•	

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u graag naar onze website 
www.marienwaerdt.nl. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact 
opnemen met: de heer F.J.A. van Verschuer, tel. 0345-687010. Een sollicitatiebrief kunt 
u richten aan Astrid van Rooij, personeelsfunctionaris via astrid@marienwaerdt.nl of per 
post per adres: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, ’t Klooster 5, 4153 RR BEESD.




