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3 Publicatie bekwaamheid bOa
Het huidige basisexamen BOA (het zgn. Cito-examen) 
meet vooral theoretische kennis en inzicht. 
Per 1 oktober jl. wordt dit basisniveau aangevuld met 
vaardigheden als gespreks- en benaderingstechnieken. 

4 Regels binnenvisseRij veRandeRd

De vergunning voor het gebruik van het electrovistuig 
voor de beroepsvisserij is komen te vervallen. Alle 
beroepsvissers mogen hiervan nu gebruik maken 
mits zij hiervoor natuurlijk wel de benodigde 
diplomá s hebben gehaald en het electrovistuig aan de 
periodieke keuringen is onderworpen.

6 illegaal afvaldumP OPgelOst

In Overijssel kwamen in 2006 op meldlijnen van 
meerdere gemeenten meldingen binnen van illegale 
stortingen in de buitengebieden. 

9 Ziet u dOOR de bOmen het bOs nOg

Nederland heeft er weer een “bon” bij, de bestuurlijke 
strafbeschikking milieu en keur. Naast deze nieuwe 
vorm kennen we ook al de OM-strafbeschikking, Mulder 
feiten.

14 digitale veRvOeRsveRklaRing

DWHC machtiging per SMS. wat de buitengewoon 
opsporings- ambtenaar ervan moet weten

19 UitspraaK gEwElD tEgEN Boa
Indien u als BOA meent dat u in uw recht staat en uw 
werkgever steunt u daarbij, geef dan niet te snel op 
en gebruik alle rechtsmiddelen die er zijn om alsnog 
recht te doen.
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Van de Voorzitter

BEstE lEzEr,

 
Terwijl ik deze bijdrage voor uw ledenblad maak, sneeuwt het buiten licht. Volgens 
de berichten zal het in het oosten nog verder gaan sneeuwen vandaag:
dat levert een goede sfeer om mijn ‘wintervoorwoord’ te schrijven.

Er was dit jaar weer veel aan de hand in het ‘groene’ BOA-land. De discussies over permanente 
her- en bijscholing, over de bijspijkercursus, over de procedure van het doorsturen van processen 
verbaal naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, over IBT-trainingen, over het niet meer 
mogen gebruiken van dienstwapens bij sommige werkgevers en de risico’s daarvan voor de 
betreffende werknemers, enzovoort, enzovoort.

Ook is er veel gediscussieerd over samenwerking tussen onze vereniging en andere verenigingen. 
Zoals eerder gemeld, wordt er momenteel gewerkt aan een samenwerkingsmodel met de 
Beroepsvereniging voor Buitengewone Opsporingsambtenaren. Ik hoop, dat de Algemene 
Vergadering van 2013 over deze ontwikkeling een besluit kan nemen. Procedureel is alles er op 
gericht dat dit inderdaad ook kan.

ons ‘groene’ imago

Nadat er door het hoofdbestuur een principebesluit genomen was over de samenwerking, is aan 
de afdelingen ter zake een standpunt gevraagd ten behoeve van de voorbereiding van een voorstel 
aan de Algemene Vergadering. Uit de reacties uit het land maak ik op, dat de afdelingen (lees: 
‘leden’ die van zich hebben laten horen!), in beginsel achter de voorgenomen samenwerking 
staan. In de reacties kom ik overigens wél tegen, dat er angst bestaat, dat de samenwerking er toe 
zou kunnen leiden, dat ons ‘groene’ imago verdwijnt, omdat álle BOA’s lid van BeBOA kunnen 
zijn. Ik denk dat dit een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn: het behouden van onze eigen 
‘groene’ identiteit. Overigens bestaat hierover bij BeBOA ook geen twijfel. Ook het punt van de  
waarschijnlijke contributieverhoging en de mogelijke negatieve effecten daarvan, wordt genoemd. 
Er zal aandacht moeten zijn voor de ‘verdienpunten’ van een eventuele contributieverhoging.

Uit één van de afdelingen kwam ook de reactie, dat wij naast belangenbehartiging van de leden 
ook een ‘gezelligheidsvereniging’ zouden moeten zijn. In dit verband werd het blijven organiseren 
van de jaarlijkse landelijke schietdag essentieel genoemd. Het bestuur denkt inmiddels na over 
de ontwikkeling van een ‘schietdag model’ dat meer leden zal stimuleren om aan de landelijke 
kampioenschappen deel te nemen.

samenwerking met KNJV

Ik wil in dit voorwoord niet nalaten te melden, dat onze samenwerking met de KNJV steeds beter 
loopt. Tot genoegen merk ik, dat de KNJV in gesprekken in ‘Den Haag’ en daarbuiten steeds ook 
de positie van de ‘groene BOA’ in beeld brengt. Ook publicitair leverde de samenwerking dit jaar 
een aantal keren mooie resultaten op. In 2013 zetten wij deze samenwerking graag door.

Ik sluit mijn bijdrage af met u een goede Kerstmis en een gezegend nieuw jaar te wensen.

Uw voorzitter,
Herman Kemperman
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Verenigingszaken

BEstE  CollEga’s,

Na mijn laatste bijdrage aan de JOZ is er een hoop gebeurd, en veel 
is nog in ontwikkeling. Ik realiseer mij dat wij op een keuze punt 
staan, enerzijds de jachtopzichter die wij nog hebben respecteren en 
koesteren, anderzijds vooruit kijkend naar de nieuwe groene BOA. 
Als je dit zo neerzet moet je oppassen dat je niet sentimenteel wordt, 
het is wel de realiteit. Achterom kijken heeft geen zin, dat is geweest. 
Vooruit kijken biedt weer kansen en die moeten wij met beide handen 
aangrijpen!

De ontwikkeling van onze vereniging moet verder en er moeten keuzes gemaakt 
worden. Alleen verder en zien waar het schip strandt of verder kijken en de 
samenwerking aangaan met BeBOA. Deze samenwerking biedt ons zeker kansen 
en die moeten met zorg gekozen worden, gaan voor onze eigen identiteit is een 
must. Als groene club moeten wij ons manifesteren, laten zien dat wij er zijn. Dat 
wij er als groene BOA toe doen voor de veiligheid in ons buitengebied. 

Er komt veel op ons af de komende tijd. Vanuit de veiligheidsregio’s zal een beroep 
op ons worden gedaan bij grootschalige inzet zoals natuurbranden. Vanuit de 
regiopolitie is aangegeven dat men geen mankracht meer heeft om hier personeel 
op in te zetten om gebieden af te grendelen en publiek buiten te houden. Ook 
het buitengebied is voor de regiopolitie geen prioriteit meer, het hangt nu af van 
de interesse van de blauwe collega om nog een rondje door het veld te rijden. De 
vorming van de nationale politie kan daar verandering in brengen, maar ik houd 
mijn hart vast.

Vanuit de opleiding kan ik u melden dat de vervolgopleiding is gestart. Deze dient 
gevolgd te worden na het CITO examen en wel binnen het jaar na behalen van 
dit examen. Vanuit de werkgevers en KNVvN is er commentaar geleverd op de 
vervolgopleiding, helaas is er niet zoveel mee gedaan. 

Voor de permanente her- en bijscholing module B zijn de eerste opleidingen ook 
al afgerond. Ook hiermee hebben werkgevers en de KNVvN zich bezig gehouden 
en op enkele onderwerpen wijzigingen mogen aanbrengen. Hoofditem bij deze 
module B is de bestuurlijke strafbeschikking milieu, op de tweede dag is er op de 
middag het examen dat bestaat uit het invullen van de combibon aan de hand van 
een casus. Op de derde dag is de praktijkdag, deze bestaat voor iedere deelnemer 
uit een casus. Aan de hand van deze casus moet je de verdachte aanspreken en 
verbaal aanzeggen, bij het aanspreken en verbaal aanzeggen moet je gebruik 
maken van de methode Van der Steen. Alles wordt op video vastgelegd zodat er 
bij geschillen aan de hand van de beelden nog kan worden terug gekeken.Wij als 
bestuur zijn benieuwd naar uw bevindingen van deze module B. Als u ervaringen 
hebt, zowel positief als negatief, laat het ons weten, mail ons, dan kunnen wij er 
weer mee verder.

Verder zijn wij bezig om te kijken of wij, de KNVvN met BeBOA een mooie 
samenwerking kunnen opzetten. Ik schreef er eerder al even over in dit artikel, 
via BeBOA kunnen wij weer invloed gaan aanwenden in Den Haag. Zonder dat er 
formeel al een overeenkomst is, werken wij in de lobby al samen.

Zo is er onlangs een email verzonden naar de voorzitter van de PG’s. Deze 
was inhoudelijk al eerder op de hoogte gebracht over de gang van zaken met 
betrekking tot de permanente her- en bijscholing. Nu de module B is gestart was 
er aanleiding om hem weer te benaderen. Wij, de KNVvN en BeBOA, gaan voor de 
marktwerking in de permanente her- en bijscholing. 

Op deze wijze kan de opleiding 
aantrekkelijker worden, praktischer, 
competentie gericht en kunnen de 
kosten ook omlaag.

Dit om het tij te keren! Vanuit de 
bijspijker opleiding is 29% niet 
ingestroomd in de module A, de 
verwachting is dat 20% niet gaat 
instromen in de module B. Dit 
zou inhouden dat wij na deze 
module de helft van het toezicht 
in het buitengebied kwijt zijn en/
of gaan raken! Mijn voorstel aan de 
opleidingscommissie is om er een 
streep onder te zetten en dit deel gauw 
te vergeten. En alle BOA’s die niet zijn 
ingestroomd weer in te laten stromen 
en opnieuw beginnen.

Inmiddels heeft de NVWA de module 
A geëvalueerd, in deze JOZ komt 
dit aan bod. In de evaluatie komt de 
NVWA tot de conclusie dat de module 
A een ruime voldoende scoort, helaas 
zijn er andere kritische geluiden uit het 
veld en van onze leden. Vanuit het FP 
is aan alle werkgevers en de KNVvN 
gevraagd om input te leveren, aan de 
cursisten wordt gevraagd wat zij van 
de module A vonden en inmiddels ook 
van de module B voor zover gevolgd.

Ik ga er vanuit dat komend jaar cruciaal 
zal zijn voor de instandhouding van 
de groene BOA in Nederland. Dat er 
keuzes gemaakt zullen gaan worden 
en dat de groene BOA als belangrijke 
speler in de handhavingketen zijn plek 
weer zal krijgen.

Dan rest mij u en uw familie hele fijne 
Kerstdagen toe te wensen en een hele 
goede jaarwisseling.

  Ronald Vorenhout 
Vicevoorzitter KNVvN 
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nieuws

Publicatie circulaire bekwaamheid BOA 2012
Op 12 oktober jongstleden is de circulaire bekwaamheid BOA 2012 gepubliceerd. Deze circulaire geeft het 
beleid met betrekking tot de bekwaamheid van BOA’s weer zoals dat per 1 oktober 2012 geldt en vervangt 
gedeeltelijk de voorgaande circulaire.

De nieuwsbrief van ExTH (Exameninstelling Toezicht en 
Handhaving) van september 2012 bevat een toelichting op 
de aanvullende eisen ten aanzien van examinering, die zijn 
opgenomen in deze nieuwe circulaire.

wijzigingen basisbekwaamheid Boa voor alle 
domeinen

Het huidige basisexamen BOA (het zgn. Cito-examen) 
meet vooral theoretische kennis en inzicht. 
Per 1 oktober jl. wordt dit basisniveau aangevuld met 
vaardigheden als gespreks- en benaderingstechnieken. 
Er komt dan naast het theorie-examen Rechtskennis 
een vaardigheidsexamen voor Gespreks- en 
benaderingstechnieken. Deze wijziging geldt voor alle BOA 
domeinen.
ExTH gaat de vaardigheden toetsen via een rollenspel. Na 
afloop maakt een kandidaat een (mini-) proces-verbaal 
(combibon) op. 

Deze aanvullende eisen worden opgenomen in de 
komende BOA circulaire en per 1 oktober jl. geleidelijk 
ingevoerd. Van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 geldt er een 
overgangsregeling. Men kan dan nog examen doen onder 
het oude regime, na 1 april 2013 wordt alleen een BOA 
getuigschrift verstrekt op basis van de nieuwe exameneisen. 
Het onderdeel digitaal proces-verbaal opmaken van het 
huidige basisexamen komt na 1 april 2013 te vervallen.

Voor meer informatie over het nieuwe examenonderdeel 
kunt u de website van ExTH raadplegen (www.exth.nl) 
bij Gespreks- en benaderingstechnieken. De theorietoets 
Rechtskennis wordt ook na 1 april 2013 nog afgenomen 
door Cito, onder auspiciën van ExTH. 
Het examenonderdeel Gespreks- en benaderings-
technieken wordt geëxamineerd vanaf 1 november 2012.

Bijzondere vos
Eind juni had ik een vosrekel op tafel liggen om te villen. Ondanks de zomervacht had het dier een mooie kophuid en de 
schutter wenste een trofeekop preparaat. Omdat het niet zijn eerste vos was, was ik toch benieuwd waarom hij niet liever op 
een wintervos wilde wachten.

Het dier was de avond ervoor geschoten terwijl het op een net gemaaid weiland liep te muizen. De jager heeft het dier gelokt 
door te fiepen, het nabootsen van geluid van bijvoorbeeld een reekalf of muis. Daarbij had het dier de jager recht in de 
richtkijker gekeken, waarbij de jager een soort ‘Hubertus ervaring’ heeft opgedaan. Het leek of de vos lichtgevende ogen had 
zoals je in films bij weerwolven wel eens ziet. Deze vos had een verhaal, daarom moest er een preparaat van komen.

Het was me al opgevallen dat de vos op zijn lichaam, vooral op de poten, veel echt witte haarplukken had. Bij nader 
onderzoek bleek de vos ook crèmewitte ogen te hebben, in plaats van de normale hel oranje kleur. Ik kan me voorstellen 
dat wanneer dit dier je aankeek, dat onnatuurlijk en dus vreemd over moest komen, dus de link naar Hubertus die in de 
mythologie een hert met verlicht kruis op de kop tegenkwam, snap ik wel.

Ik heb in mijn carrière honderden vossen in de hand gehad, maar dit verschijnsel had ik nog nooit gezien. U wel?

	Tekst en foto’s: Arjan van Dijk
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regels BinnenVisserij

Regels Binnenvisserij veranderd
Staatssecretaris dr. H. Bleker, althans ten tijde van het schrijven van dit artikel nog, heeft in zijn nadagen 
gemeend de regels voor de Binnenvisserij te vereenvoudigen. Een ieder is bekend dat veel mensen, 
waaronder ook opsporingsambtenaren, nog steeds veel moeite hebben met de uitgebreide regels van de 

Visserijwet 1963.

Voor wat betreft de beroepsvisserij was e.e.a. al behoorlijk 
duidelijk voor een ieder, maar met betrekking tot de 
sportvisserij bestonden veel ‘onduidelijkheden’. 
Als veelvuldig controleur van de regels gesteld in de 
Visserijwet ben ik regelmatig in aanraking gekomen met 
sportvissers die aangaven dat men dacht alleen over een 
Vispas te moeten beschikken wanneer men waar dan ook 
viste. Ook de opsporingsambtenaren van politie, die ik 
overigens met diverse projecten graag meenam, waren 
deze mening dan toegedaan en lieten vissers met een 
Vispas gewoon vissen, hoewel deze vaak visten waar ze 
niet gerechtigd waren. Na afloop van zo een controle sessie 
had men dan ook veel bijgeleerd en was men enthousiaster 
geworden om controles uit te voeren. Dit blijkt vooral uit 
het feit dat wanneer men met een controle bezig was en het 
niet helemaal meer zeker wist, zij mij opbelden en vroegen 
hoe het ook alweer precies zat en of ik wist wie ter plaatse 
de rechthebbende was. Een prachtige samenwerking is zo in 
mijn werkgebied, politie unit Rivierenland-west binnen de 
regio Gelderland-Midden, ontstaan.

Electrovistuig

Nu terug naar de wijzigingen die alweer sinds 1 oktober 2012 
van kracht zijn. De vergunning voor het gebruik van het 
electrovistuig voor de beroepsvisserij is komen te vervallen. 
Alle beroepsvissers mogen hiervan nu gebruik maken mits 
zij hiervoor natuurlijk wel de benodigde diplomá s hebben 
gehaald en het electrovistuig aan de periodieke keuringen is 
onderworpen.

Nachtvissen

Het nachtvisverbod is in zijn geheel opgeheven. Let wel op, 
verenigingen kunnen zelf in de vergunningvoorwaarden dit 
verbod nog steeds opnemen. Met name in wateren binnen 
bebouwde kommen willen gemeenten dit nog wel eens als 
voorwaarde stellen voordat men tot verhuur van visrechten 
aan een vereniging over gaat. Als reden wordt vaak gegeven 
dat men zo de nachtelijke overlast van vissers binnen de 
bebouwde kom tegen wil gaan. Het gebruik van een (vis)tent 
wordt niet vrijgegeven. Hiervoor is sinds het vervallen van de 
Wet op de Openluchtrecreatie in januari 2008 de gemeente 
verantwoordelijk geworden.

Verplaatsen van vis

Wanneer er grootschalige vissterfte ontstaat of dreigt te 
ontstaan, soms als gevolg van zeer lange warme en droge 
perioden, mogen vissers tegenwoordig gebruik maken 

van beroepsvistuigen om deze vis te vangen en over te 
zetten naar een nabijgelegen water waar deze vis verder 
goed kan gedijen. Deze vis mag dus niet mee naar huis 
genomen worden of verkocht worden aan een handelaar.

aassoorten

Met betrekking tot de aassoorten is nu het gebruik van 
wormen het hele jaar toegestaan. Voorheen was er een 
verbod voor het vissen met wormen in april en mei.

Meerval

Vanwege het toenemen van het aantal Meervallen in de 
rivieren mogen sportvissers nu ook op deze vis vissen. 
Hierbij geldt dan wel dat de gevangen Meervallen direct 
levend teruggezet dienen te worden. Deze maatregel 
is alleen van kracht geworden voor de sportvisserij, 
beroepsvissers mogen nog steeds geen Meervallen 
vangen.

Doorverkopen van vis

Voor de sportvisserij is opgenomen dat deze geen vis, 
gevangen in de binnenwateren, aan derden mogen 
verkopen. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de 
beroepsvisserij. Voor zover mij bekend wordt er op 
dit moment ook nagedacht hoe men b.v. binnen de 
horecawereld een sluitende controle krijgt bij restaurants 
om te kunnen zien waar de geserveerde vis vandaan 
komt. Voor heel veel ‘sport’ snoekbaarsvissers die veel 
snoekbaarzen vingen en verkochten aan restaurants, 
betekent dit dat het ‘zaken doen’ moeilijker wordt.

Voor een aantal vissoorten zijn de minimum maten 
en perioden waarin deze gevangen mogen worden 
veranderd. Voor een uitgebreid overzicht hierover kunt 
u de website van de overheid raad raadplegen (www.
overheid.nl). 

Met het nemen van deze maatregelen heeft de 
staatssecretaris beoogd de werking van de Visserijwet te 
vereenvoudigen voor zowel sportvissers als u, handhavers 
van de in de Visserijwet gestelde regels.

 Tekst: Willie Jansen
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Visserijwet

Handhaving Visserijwet 1963

Naar  aanleiding van de landelijke discussie omtrent de opsporing- en handhavingproblematiek van de 
Visserijwet 1963, heeft Willem Saris enige tijd geleden middels de 2e Kamerfractie van de SP,  deze problematiek 
op de agenda kunnen krijgen van de betreffende bewindslieden. Op 1 november j.l. heeft vm. Staatssecretaris 
dr. H. Bleker op de Kamervragen geantwoord. In zijn antwoord is hij uitgebreid op de materie ingegaan 
om zodoende de onduidelijkheden weg te nemen. De volledige tekst van de brief met antwoorden op de 
Kamervragen kunt u downloaden via de verenigingwebsite (www.natuurtoezicht.nl/actueel/). 

Mr. F.J. Boonstra van Sportvisserij Nederland heeft 
hierover het navolgende artikel geschreven.

In de rubriek Vraagbaak in Blauw van 3 december 2011 
werd gesteld dat de politie niet bevoegd zou zijn om 
sportvissers te controleren. Volgens Sportvisserij Nederland 
is dit antwoord onjuist.

In 2007 is de Visserijwet 1963 (hierna: Visserijwet) 
gewijzigd waarbij ook een nieuw artikel 54a is opgenomen. 
Op basis van dit artikel zijn de ambtenaren van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de 
douane aangewezen als toezichthouder in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Toezicht is dus geen taak van 
hengelsportcontroleurs geworden, zoals de auteur stelt. 

Onjuist is ook dat de politie in 2007 zijn bevoegdheid 
tot controle van de Visserijwet zou zijn kwijtgeraakt 
omdat politiebeambten toen niet als toezichthouder 
zijn aangewezen. De enige reden voor de invoering van 
het nieuwe artikel 54a was namelijk dat de toenmalige 
bepalingen over het toezicht over diverse regelingen 
waren verspreid en ook niet allemaal gelijk waren. Om 
aan die onduidelijke situatie een eind te maken werd met 
artikel 54a een uitdrukkelijke basis gecreëerd voor het 
toezicht op de naleving van de Visserijwet en de daarop 
gebaseerde regels (wetsvoorstel 30 211 nr. 3, pag. 8). Er is 
in 2007 dus niets gewijzigd als het gaat om de controle- en 
opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren. 

De laatste wijziging van de Visserijwet staat dan ook 
geheel los van de vraag waar het hier om gaat; mag een 
politieambtenaar een visser controleren ook zonder dat 
sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan een 
strafbaar feit? 

Het antwoord is: ja. Dit volgt uit het feit dat artikel 55 van 
de Visserijwet de opsporingsambtenaar uitdrukkelijk een 
aantal bevoegdheden toekent waaronder het recht om 
inzage van documenten te vorderen. Deze bevoegdheid 
staat los van het feit of er sprake is van een concrete 
verdenking. Dit is ook logisch want zonder die bevoegdheid 
is immers niet vast te stellen of iemand over de juiste 
documenten beschikt. Dit standpunt is onlangs nog eens 
uitdrukkelijk bevestigd tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel tot bestrijding van visstroperij 

(wetsvoorstel 32 574, nr. 6) waar de staatssecretaris zegt: 
“Opsporingsambtenaren hebben op grond van artikel 55 
van de Visserijwet 1963 de bevoegdheid om de documenten 
van vissers te controleren voordat er sprake is van een 
verdenking”. 

Overigens menen wij dat ook zonder artikel 55 van de 
Visserijwet opsporingsambtenaren nog bevoegd zouden 
zijn tot controle op grond van artikel 2 van de Politiewet 
1993. Op basis van dit artikel is immers één van de taken 
van de politie om te zorgen voor de handhaving van 
de openbare orde. Volgens de wetsgeschiedenis van de 
Politiewet 1993 gaat het hierbij mede om “de zorg voor de 
naleving van regels, bij niet naleving waarvan de orde en 
rust in het openbare leven wordt verstoord”. Ook hieruit 
volgt dat een politieambtenaar bevoegd is (preventief) te 
controleren op de naleving van wetten.  

Onze conclusie is dan ook: opsporingsambtenaren hebben 
altijd al de bevoegdheid gehad om de naleving van de 
Visserijwet te controleren en er is in 2007 in dit opzicht 
helemaal niets veranderd. 

	Foto: Witvisforum.nl
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afValdumping

Illegale asbestdump alsnog 
opgelost!

Graag willen wij u informeren over het dumpen 
van o.a. asbest waarbij na intensief speurwerk 
van twee BOA’s uiteindelijk een verdachte kon 
worden aangehouden tegen wie proces verbaal 
is opgemaakt en inmiddels ook is veroordeeld. 
De aanleiding om hierover te schrijven ligt onder 
andere in het feit dat er vanuit de achterban 
is gebleken dat er sprake is van stijging van 
afvaldumpingen. In de septemberuitgave van ons 
vakblad is hieraan een artikeltje gewijd, waarin 
Staatsbosbeheer meldt dat de afvaldumpingen in 
de natuur de laatste 10 tot 15 jaar geleidelijk zijn 
gestegen. Al met al geen reden om met de armen 
over elkaar te blijven zitten, maar ligt er voor u als 
BOA een schone taak weggelegd in o.a. de strijd 
tegen afvaldumpingen. 

wE HopEN U MEE tE NEMEN VaN DUMpiNg tot EN 
MEt VEroorDEliNg.

aaNlEiDiNg

In Overijssel kwamen in 2006 op meldlijnen van 
meerdere gemeenten meldingen binnen van illegale 
stortingen in de buitengebieden. Het ging om tenminste 4 
buurgemeenten met ieder een groot buitengebied met veel 
groen en recreatiemogelijkheden met picknickplaatsen. 
De beide BOA’s maakten van iedere dumping foto’s 
en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften 
stelden ze een onderzoek in. De dumpingen bestonden 
aanvankelijk uit asbest dakplaten en later uit gebroken 
platen welke (in plastic zakken) werden gedumpt op m.n. 
picknickplaatsen. Na iedere dumping werd door een asbest-
verwijderingbedrijf in opdracht van de gemeente / provincie 
het asbest afgevoerd.

De BOA’s hebben elke dumping fotografisch maar ook 
schriftelijk vastgelegd. Tevens deelden zij hun bevindingen 
met de locale politie en bespraken bijzonderheden met een 
aantal taakaccenthouders milieu / BOA coördinatoren van 
de politie. Het leek een welhaast niet op te lossen zaak. De 
tussenposen van de dumpingen bedroegen soms weken wat 
het opsporingstechnisch gezien erg lastig maakte. Er was 
aanvankelijk geen enkel aanknopingspunt in welke richting 
er gerechercheerd moest worden. Een citaat uit het door de 
BOA opgemaakte proces-verbaal maakt duidelijk hoe deze 
dumpingen werden ervaren: “Ik kreeg het vermoeden dat er 
op grote schaal in de regio asbest gedumpt werd.”

Het doorzettingsvermogen, de nauwkeurige registratie en 
het goed ontwikkelde opsporingsbesef werden na 3 jaar 
beloond! U zult beseffen dat er niets door de “afzender” 

werd achtergelaten waardoor deze traceerbaar was. Wel 
ontstond er door de inmiddels tientallen dumpingen een 
richting waarin gezocht en locaties waarop gepost kon 
worden. Mede vanwege het goed vastleggen van informatie 
en ook de goede communicatie met politiemedewerkers uit 
de regio IJsselland en Twente werd het navolgende duidelijk:
-  dumpingen vonden vaak plaats op de maandagavonden;
-  afval werd vaak vervoerd met een witte Opel Astra (geen 

kenteken bekend);
-  het afval/asbest zat meestal in zakken afkomstig uit de 

agrarische sector in veel  zakken zaten asresten hetgeen kon 
betekenen dat de “dumper” thuis afval verbrandde;

-  in de herfst waren veel zakken deels gevuld met blad van 
een kastanjeboom;

-  de “dumper” of familie van hem/haar  had  in de 
“guldentijd” op een ROC gezeten, daar een deeltje van een 
brief van deze school in het afval werd aangetroffen;

-  zakken waren afkomstig van één en dezelfde leverancier;
-  de woning of schuur van de “dumper”vermoedelijk ronde 

nokpannen moest hebben.

oNDErzoEK

Uiteindelijk kwamen er 16 adressen in aanmerking. Deze 
adressen zijn “bekeken door de bril” van de bestaande 
informatie. Eén adres voldeed volledig aan het hierboven 
genoemde en het volgende werd vastgesteld:
-  Navraag bij de gemeente leerde dat er vanaf dit adres sinds 

2003 geen (bedrijfs)afval was aangeboden;
-  In 2006 was er een sloopvergunning verleend voor 3 grote 

schuren;
-  Er lag een zeer grote partij asbest dakplaten opgeslagen;
-  Op dit adres werd met vaste regelmaat afval verbrand in een 

zogenaamde (illegale) brand silo.

Een toevalstreffer was dat in de herfst van 2009 bij een 
dumping een geel oormerk werd aangetroffen, waarvan na 
onderzoek bleek dat dit afkomstig was van het geselecteerde 
adres.

aaNHoUDiNg / BEDriJsoNDErzoEK

Op basis van bovenstaande informatie werd door de 
Officier van Justitie het bevel gegeven om de op het adres 
wonende verdachte aan te houden. Voorafgaand werd er 
een bedrijfsonderzoek uitgevoerd door de gemeente, de 
politie, de AID, samen met de betrokken BOA’s. Er werd veel 
bewijsmateriaal aangetroffen. Daarnaast werden er tal van 
forse milieuovertredingen vastgesteld. De verdachte werd 
aangehouden en heeft een grotendeels bekennende verklaring 
afgelegd. Hierbij werd veel gebruik gemaakt van de door de 
BOA’s gemaakte foto’s en vergaarde informatie. De verdachte 
werd hiermee geconfronteerd en ook maakten de BOA’s 
regelmatig deel uit van de verhorende teams.
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DossiEr

Door een ter zake deskundige politiebeambte  is een 
uitgebreid milieu proces-verbaal opgemaakt en in 
dossiervorm aangeleverd bij het Functionele Parket te Zwolle. 
Ter illustratie vermelden wij dat alleen al de tenlastelegging 
één A4tje beslaat!

tErECHtzittiNg

In juni 2012 vond de terechtzitting plaats. Hieraan is 
regionaal de nodige media aandacht besteed. De Officier 
van Justitie confronteerde de verdachte als volgt met zijn 
handelen: “Uw rotzooi geeft kanker. En willens en wetens 
heeft u mensen aan dat risico blootgesteld.”

De economische politierechter veroordeelde de verdachte 
tot een geldboete van € 2000,- en een werkstraf van 120 uur 
(subsidiair 60 dagen hechtenis) waarvan 80 uur (subsidiair 40 
dagen) voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. 
In een afzonderlijk proces zal het wederrechtelijk verkregen 
voordeel van € 10.000 terug gevorderd worden op de 
veroordeelde.
De saneringskosten (verwijderen asbest) worden door de 
gemeenten op de veroordeelde verhaald nu zijn veroordeling 
onherroepelijk is. 

aaNBEVEliNgEN

Denk altijd als eerste aan uw eigen en andermans veiligheid.
Ken uw bevoegdheden en pas deze correct toe.
Maak gebruik van het Boa Registratie Systeem (BRS). Het 
vastleggen en delen van informatie met samenwerkende 
BOA’s maakt de kans op succes groter. Daarnaast weet u als 
BOA wat er in uw omgeving gaande is.
Onderhoud goede contacten met de (lokale) politie en 
informeer elkaar.
Tracht zoveel mogelijk de sanering-/opruimkosten en 
stortkosten van dumpingen bij te houden.

Wij beëindigen met de slotopmerking van de economische 
politierechter:

“Mijn complimenten voor de vasthoudendheid, het 
uitstekende speurwerk en goede samenwerking”.

	Tekst: Joop Assink & Herbert Hoekerswever     
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wapens

Nieuw dienstpistool
De Walther P99Q wordt het nieuwe dienstpistool van de 
politie. Dat heeft minister Ivo Opstelten van Veiligheid 
en Justitie onlangs bekend gemaakt. Het nieuwe wapen 
vervangt de Walther P5 waarmee de politie sinds 1979 
werkt.

In eerste instantie was er een contract gesloten met 
fabrikant SIG-Sauer, maar uit testen bleek het wapen 
te onbetrouwbaar. Toen het ministerie daarna met de 
nummer twee van de aanbestedingsprocedure in zee wilde 
gaan, stapten twee wapenfabrikanten naar de rechter. Deze 
besliste dat een nieuwe aanbesteding nodig was, waaruit 
het pistool Walther P99Q van de firma Carl Walther 
GmbH als beste naar voren is gekomen.

Er wordt tegelijkertijd gestart met de verwerving van 
de benodigde nieuwe holsters en patroonhoudertassen 

zodat in mei 2013 kan 
worden begonnen met 
de omscholing van alle 
vuurwapendragende opsporingsambtenaren 
van de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en de 
buitengewoon opsporingsambtenaren. De volledige 
omscholingsoperatie zal naar verwachting in december 
2014 zijn afgerond.

In totaal moeten ± 43.000 agenten, bijzondere en 
buitengewone opsporingsambtenaren een nieuw wapen 
krijgen. Voor de aankoop van de nieuwe Walther is 20 
miljoen euro gereserveerd, per pistool een bedrag van 
€ 500. De prijs van het nieuwe dienstwapen valt binnen 
deze begroting.

Wapenbezit 
Als uitvloeisel van het trieste schietincident in Alphen aan de Rijn in 2011 en het rapport van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid hierover, heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het project 
Beheersing Legaal Wapenbezit gestart. Hoewel het project zich vooral richt op sportschutters, zullen de 
nieuwe regels zeker ook hun effect hebben op jagers en BOA’s die jachtwapens bezitten. 
Overbodig te melden dat het dienstpistool hier buiten valt, dat is tenslotte geen jachtwapen.

Eén van de taken van de projectgroep was voorstellen uit 
te werken om het risico van het wapenbezit te beperken. 
In de brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft 
gestuurd, informeert hij de Kamer over de aanpassing van 
het aanvraagproces en toezicht op de wapenverloven en dus 
ook op de jachtaktes. In deze brief stelt de minister een aantal 
aanpassingen voor in de aanvraag (en verlenging) van het 
wapenverlof en van de jachtakte.

De belangrijkste wijzigingen die worden 
voorgesteld zijn:

Vragenlijst: iedere aanvrager (dus ook bij verlenging) zal een 
vragenlijst in moeten vullen. Deze vragenlijst zal waarschijnlijk 
volgend jaar al gebruikt worden. De vragen informeren 
rechtstreeks naar risicofactoren die verbonden zijn aan het 
voorhanden hebben van vuurwapens. U kunt deze vragenlijst 
nog het beste vergelijken met de ‘eigen verklaring’ bij het 
aanvragen van een rijbewijs. Voorzien is dat de vragenlijst 
mogelijk in 2014 (deels) zal worden vervangen door een 
computertest (zoals ook in Finland wordt gebruikt), die bij 
de aanvraag van de akte ter plaatse moet worden ingevuld. 
Het is in uw eigen belang de vragenlijst eerlijk in te vullen, 
de ingevulde gegevens kunnen namelijk bij andere bronnen 
worden gecontroleerd. Het onjuist invullen leidt tot het niet 
verlenen van de nieuwe akte!

Referenten: de aanvrager van een Verlof of akte zal drie 
referenten moeten aanwijzen: één uit de sociale omgeving 
(huiselijke kring), één uit de jacht en een derde naar keuze. 
De politie neemt niet standaard contact op met de referenten, 
maar bij twijfel kan de politie hiervoor kiezen. Ook kan de 
politie de aanvrager verzoeken om een doktersverklaring.

Persoonlijk contact: er zal een groter belang worden gehecht 
aan het persoonlijk contact, door in te voeren dat de 
aanvraag persoonlijk moet worden ingeleverd en opgehaald 
en er regelmatig kluiscontroles plaatsvinden.

Proces: als de vragenlijst en het persoonlijk contact geen 
reden tot zorg geven, ontvangt u uw jachtakte weer. Maar 
mochten uit de vragenlijst of bij het persoonlijk contact 
twijfel ontstaan, dan kan de politie u uitnodigen voor een 
persoonlijk gesprek en met de referenten spreken voor 
nadere inlichtingen.

De bovengenoemde aanpassingen worden op 1 januari 2013 
van kracht en zullen worden vermeld in de nieuwe Circulaire 
wapens en munitie die in december 2012 wordt gepubliceerd.
 

 Bron: Wim Grave (Secretaris KNJV)

pistool Walther P99Q



99

Vakinfo

Nederland heeft er weer een “bon” bij, de bestuurlijke 
strafbeschikking milieu en keur. Naast deze nieuwe vorm 
kennen we ook al de OM-strafbeschikking, Mulder feiten, 
Bestuurlijke strafbeschikking Overlast, politiestrafbeschikking 
en natuurlijk het  verkort proces-verbaal en het dossier-
verbaal. Allemaal vormen die een eigen traject van 
afhandeling hebben. Dit artikel geeft helderheid over de 
verschillende afdoeningen in het woud van bonnen en 
bekeuringen. 

Begrippen

Uit de praktijk blijkt dat er allerlei termen door elkaar gebruikt 
worden. Het is dan ook goed om even een paar begrippen op een rij 
te zetten.

Combibon

De meest eenvoudige vorm om een overtreding af te handelen is 
door middel van de zogenaamde combibon. Dit is een formulier 
wat is vastgesteld in de Regeling modellen en formulieren ten 
behoeve van de handhaving justitie, en is per 1 januari 2013 weer 
aangepast  (27 september 2012, nr. 299607). Op dit formulier 
kunnen alle noodzakelijke gegevens genoteerd worden in een vast 
format. Na het invullen van een dergelijke combibon wordt er het 
bekende “geeltje” uitgereikt aan de verdachte of achter gelaten op 
het voertuig. De naam van deze bon is de afgelopen jaren nogal eens 
gewijzigd en wordt door de boa’s ook vaak door elkaar gebruikt. Zo 
wordt er gesproken over mini, mini-pv, Tobias-bon (term bestaat 
wel in de vorm van een fiscale afhandeling parkeerovertredingen) 
en zelfs verkort proces-verbaal. Maar de enige juiste benaming is de 
combibon. Deze standaard bon wordt gebruikt voor de afdoeningen 
die verwerkt worden door het CJIB (Centraal Justitieel Incasso 
Bureau). Welke afdoeningen dit zijn leest u verderop in dit artikel. 

Verkort (milieu) proces-verbaal

Ook worden voor deze vorm van afdoening 
verschillende benamingen gebruikt. Zodra de 
term “tik”-verbaal valt wordt het voor de meeste 
boa’s meteen helder. Dit is inderdaad een vorm van 
een geschreven verbaal wat gebruikt wordt voor 
eenvoudige (milieu)zaken. Dit proces-verbaal gaat 
echter niet naar het CJIB, maar wordt rechtstreeks 
behandeld door het arrondissementsparket of het 
Functioneel Parket. 

Dossier-verbaal 

Ook dit is een “geschreven” proces-verbaal, maar 
dan voor uitgebreide zaken. De basis is een ambtelijk 
verslag met daarbij verwijzingen naar verschillende 
bijlages (inbeslagname, verhoor, Proces-verbaal 
bevindingen, enz.). Ook dit verbaal wordt rechtstreeks 
behandeld door het arrondissementsparket of het 
Functioneel Parket.

wat zijn nu strafbeschikkingen? 

Maar hoe zit het nu met de verschillende 
strafbeschikkingen? Ze hebben één belangrijk ding 
gemeen en dat is dat ze allemaal dezelfde basis 
hebben, namelijk het besluit OM afdoening (publicatie 
Staatsblad nr. 2012-150). 
Bij een strafbeschikking wordt, zonder tussenkomst 
van een rechter een straf (boete) opgelegd. Voor 
al deze afdoeningen wordt in eerste instantie het 
voorgeschreven model van de combibon gebruikt. Het 
verwerkingstraject en de bevoegdheden zijn voor de 
verschillende vormen anders geregeld. Laten we met 
de nieuwste beginnen. 

Boswachter, ziet u door de bonnen het bos nog?
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Vakinfo

Bij de bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur deelt 
de boa een combibon uit zonder dat daar een boetebedrag 
op vermeld staat. De combibon moet namelijk eerst aan 
het bevoegde gezag worden voorgelegd (o.a. Provincies, 
Regionale Uitvoeringsdiensten, Dagelijks bestuur van het 
Waterschap). Deze beoordeelt of de bon terecht is uitgedeeld 
en legt uiteindelijk het boetebedrag op. Vervolgens wordt 
de bon door het CJIB verwerkt. De strafbeschikking milieu 
en keur mag alleen worden gebruikt door een boa die is 
aangesteld in domein II en die in dienst, of werkzaam is voor, 
het bevoegde gezag. Boa’s werkzaam voor andere organisaties 
dan een bevoegd gezag kunnen middels een convenant ook 
gebruik maken van deze vorm van afdoening.
Er is ook een bestuurlijke strafbeschikking overlast. Dit is 
een afdoening die door gemeentes gebruikt kan worden om 
met name overlastfeiten aan te pakken. Denk hierbij aan  
verschillende overtredingen voor de (A)PV en parkeerfeiten. 
Ook hier wordt geen bedrag op de bon vermeld. De 
gemeente kan zelf bepalen of ze gebruik maken van deze 
mogelijkheid. Maakt een gemeente geen gebruik van deze 
vorm van afdoening, dan kunnen ook (nog) veel feiten 
worden afgedaan met een politiestrafbeschikking. Naast 
deze 2 vormen van bestuurlijke strafbeschikkingen kennen 
we ook de politiestrafbeschikking. Boa’s die betreffende 
overtreding in hun domeinlijst hebben staan zijn bevoegd 
om hier gebruik van te maken ongeacht welke werkgever ze 
hebben. Bedragen kunnen meteen op de combibon vermeld 
worden en de verdachte weet meteen waar zij/hij aan toe is.  
Tenslotte nog de OM-strafbeschikking. Hierbij gaat het om 
overtredingen waarbij de officier van Justitie de straf oplegt 
en de hoogte van het bedrag bepaalt. 

Bij de oplegging van de straf wordt o.a. gekeken of de 
verdachte al niet eerder een dergelijk feit begaan heeft. 
Bij herhaling zal de officier van Justitie het boetebedrag 
verhogen. 

En dan Mulderfeiten

Bij de meeste boa’s is het begrip Mulderfeit wel bekend 
omdat deze al geruime tijd bestaat. Het gaat hier om 
eenvoudige verkeersovertredingen en is gebaseerd op de 
wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften) die dateert van 3 juli 1989. Ook 
deze feiten worden in eerste instantie afgehandeld met een 
combibon en verwerkt door het CJIB. Iedere boa kan gebruik 
maken van de mulderfeiten voor zover deze  aansluiten bij de 
domeinlijst én een relatie hebben met het werkveld.

tot slot

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over de 
bovengenoemde feiten. Denk daarbij aan hoe is het verzet/
beroep geregeld? Wat gebeurd er als iemand niet betaalt?  
Hoe moet ik gegevens bewaren om, indien nodig, een 
uitgebreid proces-verbaal te maken? enz. Maar om het 
vooral praktisch te houden is in dit artikel ingegaan op 
de hoofdlijnen. Als we bovenstaande tekst in een schema 
verwerken hebben een mooie “tool” om achterin het 
bonnenboekje op te bergen. 

  Aart van der Sluijs 
Medewerker van NatuurNetwerk en beheerder van 
Boaregistratie.

 
Voor meer informatie: mail naar info@boaregistratie.nl 
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afdelingsnieuws actuele stand: LeDen 737 - DonAteurs 389

inleveren copy december uitgave: 15 februari 2013

Vacature
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Natuurtoezicht (KNVvN) is in 1911 opgericht 
als belangenvereniging voor toezichthouders en 
buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam 
in het groen. Onze leden zijn in dienst van 
provincies, gemeenten, wildbeheereenheden, 
Staatsbosbeheer, provinciale landschappen, 
(particuliere) landgoederen, Natuurmonumenten 
en vele andere terreinbeherende organisaties. 
De KNVvN behartigt de belangen van ruim 
750 leden in de breedste zin des woord en wil 
zich tevens, namens haar leden, steeds verder 
ontwikkelen als gesprekspartner voor werkgevers 
en werknemers, de overheid in haar hoedanigheid 
als wetgever, vakbonden en overige beroeps- en 
brancheverenigingen. Statutair gezien is het nu de 
tijd uit te kijken naar een nieuwe

landelijk voorzitter 
(m/v)

die op een bevlogen wijze de ontwikkeling van de 
vereniging wil ondersteunen. 

De ideale voorzitter heeft ruime bestuurlijke 
ervaring, de tijd en bereidheid deel te nemen aan 
gesprekken in het land die voor de vereniging 
relevant zijn, en heeft gemiddeld één keer per 
maand de tijd en energie om onze vergaderingen 
voor te zitten. De nieuwe voorzitter heeft 
een ruim en relevant netwerk, heeft affiniteit 
met het werk van de groene toezichthouder / 
opsporingsambtenaar en is bekend met danwel 
actief in jacht. Hij/zij heeft een onafhankelijke 
positie ten opzichte van onze partners, kan vorm 
en inhoud geven aan een krachtige politieke lobby 
op landelijk niveau en heeft een empathische 
instelling en een bindend vermogen t.a.v. de 
individuele leden, evenals aan gelieerde partners. 
Het streven is om vanaf juni 2013, uiteraard na een 
inwerkperiode, het voorzitterschap over te dragen. 
Bovenstaande geschiedt op vrijwillige basis, de 
vereniging kent echter wel een vergoedingsysteem 
voor gemaakte onkosten.

Reacties voor deze boeiende en uitdagende functie 
kunt u voor 15 februari 2013 sturen naar het 
secretariaat van de KNVvN. 
Schriftelijk naar:

Binnenhof 2
8307 DG te Ens

Of per email naar secretaris@natuurtoezicht.nl.

 � Afdeling groningen/drenthe

Voorzitter: R. Vorenhout, 
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
0521-591296
voren039@planet.nl

Secretaris: vacant

 � Afdeling frieslAnd

Voorzitter A.I.: Gerrit Stuiver
Tj. Harkeswei 56
8409 CN Hemrik
gerritstuiver@xs4all.nl
06-303 134 68
0516-471447

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
0513-466020
06- 13559039
Nieuwe leden Fr:
2216 B lid - van Malsen, Exmorra

 � Afdeling overijssel

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

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
natuurtoezicht@live.nl 
0548-513450
06-22601279

 � Afdeling gelderlAnd/flevolAnd

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

Secretaris: VACANT

 � afdeling utRecht/’t gOOi 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: J. van Eijk, 
Sanderburgerlaan 3
jvaneijk@hetnet.nl
06-27077287
Overleden:
okt 2012 - W. Post, Bilthoven

 � Afdeling noord-hollAnd

Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@quicknet.nl;
0255-502268

Secretaris: A.D.A. van der Velden, 
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
jachtopzichter@live.nl;
06-51842408

 � Afdeling Zuid-hollAnd

Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@zonnet.nl;
0172-408620 of 06-20571805

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

 � Afdeling ZeelAnd

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

Secr/penningmeester:
P.J. Sinke 
Aalbessenstraat 14
4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

 � Afdeling BrABAnt/limBurg

Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl;  
0475-853659

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

Het Bestuur en de redactie 
wenst U

Fijne Feestdagen
en een goed en gezond 2013!
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Evaluatie

Cursus PHB module A groen geëvalueerd
Onlangs is een cursusevaluatie verwerking 
verschenen over de cursus PHB module A groen. 
Het document bestaat uit een vijftal pagina’s 
met een score verwerking en een opsomming 
van reacties. Hieraan ten grondslag ligt een 
evaluerende enquête onder plusminus 110 
cursisten.

Op verschillende deelgebieden hebben de deelnemers hun 
mening gegeven. Op het gebied van communicatie met de 
NVWA valt op dat maar liefst 92% van de ondervraagden 
van mening is dat vragen goed tot uitstekend zijn 
beantwoord. De telefonische bereikbaarheid van de dienst 
laat daarentegen te wensen over.

Op de 12 vragen over het programma van de cursus, 
geeft minimaal 78% van de ondervraagden per vraag het 
antwoord ‘goed’ of  ‘uitstekend’. Uitschieter is de vraag 
waarbij de deelnemers kunnen aangeven of de opgedane 
inzichten en vaardigheden toepasbaar zijn in de praktijk. 
Maar liefst 95% is het hier mee eens, 81% antwoordt ‘goed’ 
en 14% antwoordt ‘uitstekend’. 7% van de deelnemers vindt 
de diepgang van de cursus matig tot slecht (respectievelijk 
3 en 4%).

Ook de docenten (4) zijn geëvalueerd. Op een enkeling na 
hebben alle deelnemers de prestaties van de docenten als 
‘goed’ tot ‘uitstekend’ beoordeeld. Uit de statistieken zou 
je kunnen opmaken dat slechts 1 cursist alles als ‘slecht’ 
heeft bestempeld. De vraag is dan natuurlijk waarom die 
ene persoon qua mening zo extreem van de rest van de 
deelnemers verschilt?

Over het gebruikte lesmateriaal zijn de meningen slechts 
iets minder positief, ongeveer 25% van de deelnemers geeft 
hier aan een ‘neutrale’ mening te hebben, ruim 60% vindt 
het lesmateriaal ‘goed’. Ten slotte, over de accommodatie 
waar de cursus georganiseerd wordt is men over het 
algemeen (zeer) tevreden.

Naast de meerkeuze vragen zijn er ook 4 open vragen 
gesteld. Een opsomming van de gegeven reacties op de 
vraag welke de belangrijkste onderdelen van de cursus zijn, 
beslaat ongeveer één pagina. Het betreffen persoonlijke 
meningen die natuurlijk erg kunnen verschillen. De 
extremen welke uit de lijst te filteren zijn, luiden: ‘Alles’ 
(kort en krachtig en dus positief) en ‘Nagenoeg niet van 
toepassing voor de BOA’s. Conclusie Ontheffing!’ In de 
visie van deze laatste deelnemer sluit de cursus kennelijk 
niet aan bij zijn of haar takenpakket.

Op de andere vragen (minst belangrijke onderdeel 
van de cursus, welk onderdeel heb je gemist en welke 
onderdeel is overbodig?) zijn eveneens zeer verschillende 
antwoorden gegeven. Op zich is dat ook wel logisch omdat 
iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief de vragen 
beantwoordt.

Het algemene oordeel over de totale indruk van de cursus 
is zeer positief, maar liefst 83% geeft het rapportcijfer 
‘goed’. Jammer is het feit dat er geen conclusies door de 
NVWA worden getrokken, althans deze staan niet in dit 
document vermeld. 

Uit deze evaluatie concludeer ik dat de cursus over het 
algemeen goed tot uitstekend wordt beoordeeld. Toch is het 
dan vreemd dat vanuit ‘de praktijk’ andere geluiden ter ore 
van uw bestuur komen. Ik vraag mij dan af wat hieraan ten 
grondslag ligt. Laten alleen die leden die ontevreden over 
deze cursus zijn iets van zich horen en zwijgen de tevreden 
leden waardoor een vertekend beeld ontstaat, of vormen de 
klagers een reële afspiegeling van de algemeen heersende 
mening onder de leden van de KNNvN?

Op het gevaar af een enorme hausse aan mails over ons 
heen te krijgen, is het bestuur toch erg benieuwd naar uw 
mening. (zie ook artikel blz 2.).  Heeft u een op ervaring 
gebaseerde mening over de cursus PHB module A groen, 
laat het ons dan weten. Mail uw (korte) reactie aan 
vicevoorzitter@natuurtoezicht.nl. 

De volledige evaluatie is op de verenigingssite in te zien.

	Tekst: Arjan van Dijk
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Combibon

Tip voor het juist uitschrijven van een combibon
BsN NUMMEr EN DoCUMENtNUMMEr VErpliCHt op DE CoMBiBoN

Het OM heeft het standpunt ingenomen dat het BSN vermeld mag en moet worden op de combibon. De 
huidige wetgeving is inmiddels aangepast. In staatsblad 317, 2009 zijn de gewijzigde inzichten betreffende 
het vastleggen van het BSN vastgelegd.

Het BSN en het documentnummer moeten daarom verplicht worden ingevuld op de combibon. De 
Transactie Module (TM) heeft daarvoor ook verplichte invoervelden die moeten worden ingevuld bij 
het invoeren van de combibon als men zich legitimeert met een wettelijk aangewezen ID document. De 
combibon is een landelijk vastgesteld model dat is afgekondigd in de Staatscourant en dus ook dwingend is 
voorgeschreven om te gebruiken. 

in de praktijk

Wel ID.
De praktijk is dat iemand die wordt staande gehouden voor een gedraging of overtreding, verplicht is een WID document 
te tonen waarop het BSN nummer voorkomt. Op de combibon moet naast het soort document (rijbewijs, paspoort, etc.) het 
nummer van het getoonde document en het BSN nummer worden vermeld door de verbalisant. Het is dan niet meer nodig om 
extra het GBA te raadplegen. Je hebt op deze wijze deugdelijk de identiteit van de persoon in kwestie vastgesteld.

Geen ID.
Als er geen geldig WID document getoond wordt en op een andere wijze door de verbalisant wordt vastgesteld wat de 
identiteit van de staande gehouden persoon is, dan moet aan de hand van dat onderzoek όόk het GBA worden geraadpleegd 
waarin ook het BSN wordt verstrekt. In die gevallen wordt het BSN overgenomen vanuit het GBA op de combibon en wordt 
door de verbalisant op de achterzijde van de combibon verantwoord hoe men aan de juiste identiteit is gekomen. Of je 
overgaat tot aanhouding en/of verbaliseren voor het niet tonen van een ID is je eigen verantwoordelijkheid.

invullen combibon

Door het BSN nummer én het documentnummer én het juiste ID document over te nemen (aankruisen), geef je als verbalisant 
aan dat je de identiteit van de verdachte/ betrokkene/ bestrafte correct hebt vastgesteld. Als er niet aan deze drie voorwaarden 
is voldaan, dan worden combibonnen teruggestuurd! Uiteindelijk is elke opsporingsambtenaar er bij gebaat dat de persoon die 
hij heeft geverbaliseerd correct en succesvol kan worden vervolgd.

Bovenstaande geldt voor alle feitgecodeerde zaken die afgedaan worden met de combibon. 

 Tekst: Joop Assink en Herbert Hoekerswever. BIJLAGE 

2

Staatscourant 2011 nr. 10909 22 juni 2011
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digitale VerVoersVerklaring

DWHC machtiging per SMS
wat DE BUitENgEwooN opsporiNgs- aMBtENaar 
ErVaN MoEt wEtEN

Wat doet het DWHC en waarvoor heeft het DWHC een 
ontheffing? Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC; 
www.dwhc.nl ) verricht postmortaal onderzoek bij 
doodgevonden of geeuthaniseerde vrij-levende wilde 
dieren. Door ziekte- en doodsoorzaken vast te stellen 
wordt meer kennis verkregen over de gezondheid van 
wilde dieren in Nederland. Vooral buitengewone sterfte 
wordt onderzocht. De verkregen kennis kan gebruikt 
worden in beleid aangaande de volksgezondheid en 
diergezondheid en aangaande de natuur. Het DWHC 
is ingebed in de faculteit Diergeneeskunde (FD) van de 
Universiteit Utrecht en wordt financieel ondersteund 
door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie (EL&I), het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en de FD.

De dode wilde dieren komen uit het veld en moeten naar 
Utrecht voor het verrichten van het post- mortaal onderzoek. 
Om in dit kader de dode wilde dieren onder zich te hebben en 
te vervoeren naar DWHC in Utrecht is een ontheffing van de 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 13, lid 1 van de Flora en 
Fauna wet aan het DWHC verleend.

waarom een machtiging per sMs?

Personen die regelmatig in het veld komen, zijn vaak opmerk-
zaam op flora en fauna. Bijvoorbeeld terreinbeheerders, buiten-
gewone opsporingsambtenaren (BOA’s), jagers, vogelaars, etc. 
In een aantal gevallen stellen zij vast dat er buitengewone sterfte 
bij dieren optreedt. Vaak zijn zij bereid om één of meerdere 
van de aangetroffen kadavers in te pakken en te verplaatsen 
naar een plek waar het DWHC ze kan ophalen voor transport 
naar Utrecht. Maar de meeste wilde diersoorten in Nederland 
zijn wettelijk beschermd, ook al zijn ze dood. Slechts sommige 
vinders zijn vanuit hun functie bevoegd om deze dieren onder 
zich te hebben en/of te mogen vervoeren. De overigen moeten 
gemachtigd worden om tijdelijk gebruik te mogen maken van 
de Flora en Fauna wet ontheffing die hiervoor aan het DWHC is 
verleend. Hiervoor is de 24-uurs machtiging per SMS in het leven 
geroepen.

Hoe werkt het?

Personen die regelmatig in het veld actief zijn, kunnen zich 
registreren op ‘www.dwhc.nl/dwhcregistratie.html’. Wanneer u 
zich registreert vragen wij u uw:
•	 volledige	naam,
•	 geboorte	datum,
•	 adres,
•	 mobiele	telefoon	nummer.
‘DWHC Registratie’ is een onderdeel van ‘Natuur Registratie’ 
en als zodanig aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1384050.

LET OP! gebruikers van www.faunaregistratie.nl hoeven zich 
niet apart aan te melden, maar dienen bij hun “Persoonlijke 
instellingen” het vinkje “zichtbaar voor DWHC” aan te zetten.

Als een vooraf geregistreerd persoon één of meerdere dode 
dieren waarneemt, kan deze persoon het DWHC bellen (030-
2537925)  om te vragen of de doodsoorzaak onderzocht kan 
worden. Is dit het geval dan worden de volgende gegevens van 
deze persoon (hierna ‘de vinder’ genoemd) door een DWHC 
medewerker genoteerd:
•				mobiele	telefoon	nummer;
•				naam	van	de	vinder;	vinder	die	dood	dier	in	zak	doet

registratie scherm

•	 	de	diersoort(en)	die	dood	
gevonden werd(en);

•	 	het	aantal	kadavers	van	die	
diersoort die voor het post-
mortaal onderzoek is ingepakt 
en vervoerd wordt naar de plek 
die het DWHC met de persoon 
afspreekt;

•	 	het	reistraject	(plek	van	
vondst tot de met het DWHC 
afgesproken locatie).

Vindt het gesprek plaats binnen kantooruren, dan voert de 
DWHC medewerker al deze gegevens in DWHC Registratie in. 
DWHC Registratie herkent het mobiele nummer van de vinder 
indien deze geregistreerd staat. DWHC Registratie stuurt dan 
automatisch aan het gekoppelde mobiele telefoonnummer een 
SMS-bericht met:
•	 een	uniek	machtigingsnummer;
•	 	de	tekst:	“DWHC	24-uurs	machtiging,	[naam	en	eerste	
voorletter	van	de	vinder],	[geboortedatum	vinder],	
[diersoort],	[aantal	vervoerde	kadavers	van	deze	diersoort],	
van	[naam	van	de	plaats	waar	het	dier	gevonden	is]	
naar	[naam	van	plaats	waar	het	kadaver	voor	onderzoek	
opgehaald wordt].”

Vindt het gesprek plaats buiten kantooruren, dan stuurt de 
DWHC medewerker een SMS met het mobiele nummer naar 
de DWHC Registratie. DWHC Registratie herkent het mobiele 
nummer van de vinder, indien deze geregistreerd staat. DWHC 
Registratie stuurt automatisch aan het gekoppelde mobiele 
telefoonnummer een SMS-bericht met:
•	 een	uniek	machtigingsnummer;
•	 de	tekst:	“DWHC	24-uurs	machtiging,	details	volgen”.
Die details worden door de medewerker van het DWHC later 
ingevuld.
Hiermee is de vinder voor 24-uur vanaf het moment dat de 
SMS verstuurd is gemachtigd om tijdelijk gebruik te maken 
van de Flora- en Fauna wet ontheffing die aan het DWHC is 
verleend en zo het te onderzoeken dier over het aangegeven 
traject te vervoeren en op de met het DWHC afgesproken 
locatie te bewaren tot aan het ophalen door de koerier waar het 
DWHC gebruik van maakt.

Dutch Wildlife Health Centre
Hoe werkt de machtiging per SMS? 

1. Vooraf registreren
Janine wandelt graag buiten om vogels te 
bekijken. Af en toe ziet zij een dood wild dier. 
Zij registreert zich bij het DWHC (www.dwhc.nl): 
•	 volledige naam [Janine Pietersen], 
•	 geboorte datum [15/05/85], 
•	  adres [Driehoekstraat 2, Weert], 
•	  mobiele telefoon [06XXXXXXXX].

Let OP! Bestaande gebruikers van  
www.faunaregistratie.nl hoeven zich niet aan 
te melden, maar dienen bij hun ‘Persoonlijke 
instellingen ’het vinkje ‘zichtbaar voor DWHC’  
aan te zetten.

2. Buitengewone sterfte; 
beslissing tot onderzoek
Op een dag valt er voor haar neus een 
holenduif uit de lucht. Een paar meter eerder 
had ze er ook al twee zien liggen. Janine vindt 
dit ongewoon en belt het DWHC (030-2537925) 
om te vragen of de doodsoorzaak onderzocht 
kan worden. 

3. De benodigde data voor de 
machtiging, en de machtiging
De medewerker van het DWHC neemt kennis 
van de door de vinder opgegeven feiten en 
omstandigheden en gaat akkoord met nader 
onderzoek. Er wordt afgesproken dat de 
drie dieren bij Janine thuis in Weert worden 
opgehaald.

Vervolgens noteert het DWHC:
•	 haar mobiele nummer [06XXXXXXXX]
•	  haar naam [ Pietersen], 
•	  de diersoort  [holenduif]
•	  het aantal kadavers [3], en 
•	  het reistraject van [Weerterbos] naar 

[Weert]
en voert deze informatie in op de 
DWHCregistratie.

Omdat Janine zich vooraf heeft geregistreerd, 
en het door haar opgegeven mobiele nummer 
overeenkomt, ontvangt zij op haar mobiele 
telefoon een automatisch gegenereerd SMS-
bericht met een uniek machtigingsnummer en  
de tekst:  “DWHC 24-uurs machtiging, Janine 
Pietersen, geboortedatum, holenduif, 3, van 
het Weerterbos naar Weert.” 

NB: Als de medewerker van het DWHC op 
het moment dat Janine belt geen toegang 
tot een PC heeft, dan ontvangt Janine een 
automatisch gegenereerd SMS-bericht met 
een uniek machtigingsnummer en  de tekst:  
“DWHC 24-uurs machtiging, details volgen” . 
Die details worden door de DWHC medewerker 
bij de eerst volgende gelegenheid ingevuld. 

4. Janine wordt staande 
gehouden
Janine heeft wat plastic zakken in haar jaszak 
en verpakt de dieren netjes (zie handleiding 

op www.dwhc.nl , praktische informatie).
Terwijl ze met de ingepakte vogels naar haar 
huis loopt wordt ze aangesproken door een BOA 
(buitengewoon opsporingsambtenaar). De BOA 
vraagt Janine wat er in de zakken zit. Janine 
toont de dieren en de machtiging per SMS.

5. BOA checkt de machtiging in 
BRS
De BOA kan, indien deze bevoegd is inzake de 
Flora- en fauna wet, de per SMS ontvangen 
machtiging	verifiëren	door	in	te	loggen	
in BRS (BOAregistratie), en het unieke 
machtigingsnummer in te voeren. Hier ziet hij 
dat de melding en de machtiging kloppen.
Bij verdenking van onregelmatigheden kan de 
BOA eventueel met het DWHC bellen  
(030-2537925, in principe 24-uur bereikbaar, 
maar SVP bij voorkeur binnen kantooruren 
bellen).

6. BOA wenst Janine een fijne 
dag
Janine vervolgt haar weg naar huis. 
Daar worden de vogels volgens afspraak met 
het DWHC door de koerier opgehaald voor het 
onderzoek in Utrecht.

Nog vragen? Bel DWHC 030-2537925

© dwhc
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Dutch Wildlife Health Centre
Hoe werkt de machtiging per SMS? 

1. Vooraf registreren
Janine wandelt graag buiten om vogels te 
bekijken. Af en toe ziet zij een dood wild dier. 
Zij registreert zich bij het DWHC (www.dwhc.nl): 
•	 volledige naam [Janine Pietersen], 
•	 geboorte datum [15/05/85], 
•	  adres [Driehoekstraat 2, Weert], 
•	  mobiele telefoon [06XXXXXXXX].

Let OP! Bestaande gebruikers van  
www.faunaregistratie.nl hoeven zich niet aan 
te melden, maar dienen bij hun ‘Persoonlijke 
instellingen ’het vinkje ‘zichtbaar voor DWHC’  
aan te zetten.

2. Buitengewone sterfte; 
beslissing tot onderzoek
Op een dag valt er voor haar neus een 
holenduif uit de lucht. Een paar meter eerder 
had ze er ook al twee zien liggen. Janine vindt 
dit ongewoon en belt het DWHC (030-2537925) 
om te vragen of de doodsoorzaak onderzocht 
kan worden. 

3. De benodigde data voor de 
machtiging, en de machtiging
De medewerker van het DWHC neemt kennis 
van de door de vinder opgegeven feiten en 
omstandigheden en gaat akkoord met nader 
onderzoek. Er wordt afgesproken dat de 
drie dieren bij Janine thuis in Weert worden 
opgehaald.

Vervolgens noteert het DWHC:
•	 haar mobiele nummer [06XXXXXXXX]
•	  haar naam [ Pietersen], 
•	  de diersoort  [holenduif]
•	  het aantal kadavers [3], en 
•	  het reistraject van [Weerterbos] naar 

[Weert]
en voert deze informatie in op de 
DWHCregistratie.

Omdat Janine zich vooraf heeft geregistreerd, 
en het door haar opgegeven mobiele nummer 
overeenkomt, ontvangt zij op haar mobiele 
telefoon een automatisch gegenereerd SMS-
bericht met een uniek machtigingsnummer en  
de tekst:  “DWHC 24-uurs machtiging, Janine 
Pietersen, geboortedatum, holenduif, 3, van 
het Weerterbos naar Weert.” 

NB: Als de medewerker van het DWHC op 
het moment dat Janine belt geen toegang 
tot een PC heeft, dan ontvangt Janine een 
automatisch gegenereerd SMS-bericht met 
een uniek machtigingsnummer en  de tekst:  
“DWHC 24-uurs machtiging, details volgen” . 
Die details worden door de DWHC medewerker 
bij de eerst volgende gelegenheid ingevuld. 

4. Janine wordt staande 
gehouden
Janine heeft wat plastic zakken in haar jaszak 
en verpakt de dieren netjes (zie handleiding 

op www.dwhc.nl , praktische informatie).
Terwijl ze met de ingepakte vogels naar haar 
huis loopt wordt ze aangesproken door een BOA 
(buitengewoon opsporingsambtenaar). De BOA 
vraagt Janine wat er in de zakken zit. Janine 
toont de dieren en de machtiging per SMS.

5. BOA checkt de machtiging in 
BRS
De BOA kan, indien deze bevoegd is inzake de 
Flora- en fauna wet, de per SMS ontvangen 
machtiging	verifiëren	door	in	te	loggen	
in BRS (BOAregistratie), en het unieke 
machtigingsnummer in te voeren. Hier ziet hij 
dat de melding en de machtiging kloppen.
Bij verdenking van onregelmatigheden kan de 
BOA eventueel met het DWHC bellen  
(030-2537925, in principe 24-uur bereikbaar, 
maar SVP bij voorkeur binnen kantooruren 
bellen).

6. BOA wenst Janine een fijne 
dag
Janine vervolgt haar weg naar huis. 
Daar worden de vogels volgens afspraak met 
het DWHC door de koerier opgehaald voor het 
onderzoek in Utrecht.

Nog vragen? Bel DWHC 030-2537925
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Hoe kan de buitengewoon opsporingsambtenaar 
(Boa) controleren?

De BOA kan een persoon, die aangeeft een dood wild dier bij zich 
te hebben omdat het dier voor post- mortaal onderzoek naar het 
DWHC gaat, vragen de hiervoor verleende machtiging per SMS te 
tonen. De BOA kan hiermee nagaan:
•	 	de	tijd	waarop	de	machtiging	is	ingegaan	(tijd	van	verzenden	van	

de SMS);
•	 	de	overeenkomst	tussen	de	identiteit	van	de	persoon	en	de	

identiteit aangegeven in de machtiging;
•	 	Indien	wenselijk	kan	de	handhaver,	indien	deze	bevoegd	is	inzake	

de Flora- en Fauna wet, met het unieke machtigingsnummer 
via www.boaregistratie.nl de melding nagaan. De handhaver 
ziet dan alle informatie over de persoon, de melding en ook het 
telefoon nummer van DWHC (030-2537925) om bij verdenking 
van onregelmatigheden eventueel met het DWHC te bellen 
(in principe 24-uur bereikbaar, maar SVP bij voorkeur binnen 
kantooruren bellen).

wat als…?

Vraag: Wat als de persoon die zich geregistreerd heeft van mobiel 
nummer is veranderd?
Antwoord: Dan wordt die persoon niet door de DWHC Registratie 
herkend. De persoon moet dan eerst in DWHC Registratie (of 
Faunaregistratie) zijn mobiele nummer veranderen. Hiervoor 
beschikt de vinder over eigen inloggegevens waarmee deze zijn 
persoonlijke gegevens kan wijzigen.

Vraag: Wat als er verschillende diersoorten dood zijn gevonden en 
ingezonden worden voor onderzoek?
Antwoord: Dan ontvangt de persoon per diersoort een SMS.

Vraag: Wat als de dieren niet binnen 24 uur opgehaald worden?
Antwoord: Het DWHC probeert de dode dieren zo snel mogelijk op 
te halen. Als dit niet binnen 24 uur lukt, moet er opnieuw een SMS 
machtiging uitgegeven worden.

Hebt u nog vragen over het DWHC of het machtigingsysteem?
Dan kunt u contact opnemen met het DWHC: Tel: 030-2537925, 
email: dwhc@uu.nl
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op pad met...

H.J. [Hendrik] van Driel
Hendrik is groene handhaver/BOA en 
toezichthouder bij de provincie Flevoland. 
De provincie is de twaalfde en jongste van 
Nederland en telt ± 400.000 inwoners en in totaal 
werken er een kleine 500 mensen bij de provincie. 
De provincie ligt gemiddeld ongeveer 5 meter 
onder de zeespiegel.
 
Hendrik, jij bent groene handhaver/BOA bij de provincie. 
Welke werkzaamheden verricht jij zoal?
“Als groene handhaver hou ik me voornamelijk 
bezig met het toezicht en handhaving van de 
Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet en de 
Boswet. Tijdens mijn surveillance, zowel op het land als 
op het water, neem ik ook de visserijwet mee. Immers, 
visstroperij kan een oorzaak zijn waarbij de doelstellingen 
binnen Natura 2000 voor een bepaald gebied niet 
gehaald worden. Daarnaast adviseer en controleer ik als 
toezichthouder de door Gedeputeerde Staten verleende 
ontheffingen afgegeven voor de Natuurbeschermingswet 
en Flora en Faunawet, op handhaaf-baarheid. 
Ook ontheffingen met betrekking tot beheer en 
schadebestrijding worden door ons gecontroleerd. 
Daarnaast varen wij in de zomermaanden samen met de 
politie van zes regiokorpsen op de randmeren voor het 
toezien op de recreatie vaart”.
 
Hendrik hoeft deze werkzaamheden gelukkig niet alleen 
te doen. 
“De provincie beschikt in totaal over 4 groene handhavers 
met ieder een eigen deelgebied binnen het werkgebied. 
Omdat de grenzen van de gebieden niet ophouden bij de 
grenzen van de provincie heeft de provincie Flevoland een 
aantal convenanten gesloten met andere provincies. Zo zijn 
zij als groene handhavers aangewezen door de provincie 
Friesland, Noord-Holland, Utrecht en maken zij deel uit 
van het Groennetwerk in Gelderland. Verder wordt het 
toezicht op het Marker en IJsselmeer op grondgebied van 
de Provincie Noord Holland door Flevoland uitgevoerd. 
Elke groene handhaver in Flevoland heeft een eigen 
steunpunt, deze zijn zowel binnen als buiten de provincie 
gevestigd. Zo zijn er steunpunten in Lelystad-Haven, 
Nijkerk, Elburg en Ramspol”. 
 
Wanneer en waarom ben je dit werk gaan doen en wat 
deed je eventueel voor die tijd?
“Al vanaf jongs af aan wist ik dat ik boswachter wilde 
worden. Zo verruilde ik op 17 jarige leeftijd de Zeeuwse 
klei voor de arme Veluwse zandgrond voor mijn studie 
Bos en Natuurbeheer in Velp. Tijdens mijn stage op het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe heb ik onder andere de 
fijne kneepjes van het handhaven geleerd. Kort na mijn 
studie werd ik aangesteld als boswachter/boa bij het Goois 
Natuurreservaat. 

Later ben ik aangenomen bij de Provincie Flevoland als 
groene handhaver, waar ik me nu fulltime bezig hou met 
de handhaving van alle groen gerelateerde wetgeving. 
Daarnaast ben ik nog werkzaam als politievrijwilliger”.
                                       
Is er ook overleg met politie en andere organisaties; zijn er 
gezamenlijke acties?
“Maandelijks is er een groenoverleg met de groene collega’s 
onder leiding van de politie. Als de noodzaak er is vinden 
er gerichte, gezamenlijke acties plaats. Ook op eigen 
initiatief vindt er samenwerking plaats met groene collega’s 
van andere diensten, ook worden er tijdens surveillance 
diensten politiestudenten meegenomen voor hun opleiding. 
Daarnaast draaien de provinciale groene boa’s mee in het 
project Samenwerking Toezicht Randmeren. Tijdens dit 
project wordt er bijna dagelijks gevaren met een politieman 
en een groene boa en wordt er toezicht gehouden op de 
recreatieve vaart op de randmeren die bijna allemaal 
zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Verder wordt 
er door ons en andere belanghebbenden gewerkt aan een 
gezamenlijk Handhavingsuitvoeringsprogramma op basis 
van het beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. 
Op basis van dit plan zullen vanaf 2013 meer gezamenlijke 
acties worden gecoördineerd”.
 
Hoeveel processen verbaal maak je per jaar op en voor 
welke overtredingen voornamelijk?
“Als boa schrijf ik gemiddeld 50 tot 60 pv’s per jaar. Een 
deel van deze verbalen zijn tikverbalen, omdat we niet alle 
zaken met een mini kunnen afdoen. Daarnaast zijn we per 
1 september gestart met de Bestuurlijke Strafbeschikking. 
De meest voorkomende overtredingen zijn: overtredingen 
NB wet, Flora en Faunawet, Boswet, Visserijwet en het 
Binnenvaart Politie Reglement. Daarnaast werken wij ook 
als toezichthouder met het bestuursrecht”.
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in de media

Toezicht in natuur staat onder 
druk

Bosopzichter Wim Rozeboom controleert geregeld 
op parkeerplaatsen in de bossen van de gemeente 
Nunspeet, zoals hier aan Elspeterweg aan de rand van 
de A28. 

Het toezicht in natuurrijke gebieden staat onder 
druk nu het aantal ‘groene’ buitengewone 
opsporingsambtenaren (boa’s) de laatste jaren flink 
is gedaald. In Noordoost-Gelderland bijvoorbeeld 
is in nog geen drie jaar tijd het aantal groene boa’s 
met 41 gedaald naar 116, bevestigen de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) 
en het Groennetwerk de tendens. De organisaties 
vrezen dat de criminaliteit op plekken in de natuur, 
buiten het zicht van de massa, zal toenemen.

Groene boa’s als boswachters, jachtopzieners en natuuropzieners 
werken bij het toezicht samen met de politie. De oorzaak 
van de daling van het aantal toezichthouders zoeken de 
belangenorganisaties in de strenge opleidingsregels die sinds 
2008 gelden. Na het behalen van een getuigschrift moet een 
boa die in dienst is getreden bij een werkgever (betaald of als 
vrijwilliger) gedurende vijf jaar bijna ieder jaar een cursus 
volgen. Na die periode moeten hij naar een bijspijkercursus. 
Volgens de KNVvN en het Groennetwerk vinden vooral de 
particuliere organisaties de cursussen veel te duur en haken 
ze af. Ronald Vorenhout, vice-voorzitter van de KNVvN: “De 
opleiding kost rond de duizend euro. Veel natuurorganisaties 
worden al geplaagd door bezuinigingen, ze zitten niet op deze 
extra kosten te wachten.” 

Te denken valt daarbij aan Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, landschapsorganisaties, 
hengelsportfederaties en organisaties van landgoedeigenaren.

“We houden er rekening mee dat we binnen twee jaar bijna 
de helft van de groene boa’s kwijt zijn. Voor een deel komt dat 
door natuurlijk verloop, maar voor een nog groter deel door 
de strenge opleidingseisen. De cursus wordt in twee delen 
aangeboden. Vorig jaar zagen we al dat 29 procent van de boa’s 
niet meer instroomde in het opleidingstraject. We verwachten 
dat volgende maand bij het tweede deel van de opleiding nog 
eens twintig procent afhaakt.”

Groene boa’s geven er de brui aan omdat de opleiding veel te 
theoretisch zou zijn en amper gericht op toezicht in de natuur. 
“Het kost ze te veel verlofuren”, weet de vice-voorzitter van de 
KNVvN. 

Wim Rozeboom, bosopzichter bij de gemeente Nunspeet met 
boa-taken, volgde de verplichte cursus. “Het is best pittig. Je 
moet delen van het Wetboek van Strafrecht kennen en krijgt 

vragen over het uitschrijven van verbalen. Ik was 
met de hakken over de sloot over.” De bosopzichter 
is in dienst van de gemeente Nunspeet. Deze zal 
niet snel bezuinigen op haar toezichthoudende taak. 
De gemeente heeft, met 3400 hectare natuurterrein 
binnen haar grenzen, twee boa’s in dienst en twee 
vrijwilligers aangesteld. “Ik kan me voorstellen dat 
vrijwilligers die de opleiding in hun eigen tijd moeten 
doen, afhaken. Dit zijn allemaal jongens die in het 
veld willen werken en niet achter een bureau droge 
stof willen studeren”, zegt Rozeboom. “Je krijgt 
dan situaties waarin in ieder geval de particuliere 
organisaties een overtreding op hun terreinen voor lief 
nemen.” Vorenhout bevestigt dat beeld. “Je ziet het bij 
organisaties van landgoedeigenaren. Die hebben hier 
geen geld voor over.”

Hij vreest voor een toename van de criminaliteit in 
natuurgebieden, ver van de bewoonde wereld. “Met 
minder groene boa’s hebben we minder toezicht in 
het groen. Dat zal ongetwijfeld tot meer criminaliteit 
leiden. Zoals drugstransacties in het bos, uit het zicht 
van de massa. Of overheveling van illegale waren en 
grote afvaldump. Hoe minder mensen in het veld, hoe 
minder vaak dit soort illegale praktijken aan het licht 
komen.”

		Bron: De Stentor | Tekst: Ingrid Stijkel | Foto: Bram 
van de Biezen



1919

in de media uitspraak

Uitspraak geweld tegen een BOA

Op 12 oktober jl. heeft het OM (Arrondissementsparket Arnhem) een voor BOA’s belangrijk besluit genomen 
over een geweldsincident jegens een BOA welke voor Hengelsportfederatie Midden Nederland actief is. 
Deze federatie heeft samen met de betreffende BOA 2 jaren voor gerechtigheid gevochten!

 
aanleiding

De BOA treedt op tegen een verdachte en schrijft op 7 maart 2010 een bekeuring uit voor vissen zonder schriftelijke 
toestemming. De verdachte gaat daarbij door het lint, bedreigt de BOA en geeft deze enkele stompen. De (ongewapende) 
BOA trekt zich terug en belt de politie. Terwijl de BOA de komst van de politie afwacht, komt de verdachte de BOA achterna 
gereden en bedreigt deze opnieuw. Wanneer de politie arriveert houdt zij de verdachte aan. Na enkele uren verhoor komt de 
verdachte vrij.

De BOA wordt door de recherche gevraagd aangifte te doen van de bedreigingen en eenvoudige mishandeling. De BOA gaat 
op advies van de werkgever naar de huisarts om de eenvoudige mishandeling te laten behandelen en vast te leggen.

seponeren

Uiteindelijk seponeert de politie deze zaak wegens gebrek aan bewijs omdat er slechts één verdachte en één verbalisant/getuige 
was. Dat was één tegen één en vandaar het sepot. De BOA en de werkgever vinden dit onbegrijpelijk en vragen het OM om de 
verdachte te vervolgen. Het OM stelt de politie in het gelijk. Het sepot wegens gebrek aan bewijs is terecht.

De BOA en de werkgever vinden dit nog onbegrijpelijker en stellen een artikel 12 procedure bij het Hof in. Het Hof is na 
zitting van menig dat de politie verkeerd heeft gehandeld. Zij had de BOA niet als aangever moeten behandelen, maar een 
proces-verbaal van bevindingen op moeten laten stellen. Dan was er meer bewijs. Maar omdat er wel een medische verklaring 
van de huisarts over het letsel in het dossier zat, werd het OM opgedragen alsnog vervolging in te stellen.

Uitspraak

Zoals geschreven is op 12 oktober 2012 uitspraak gedaan. De verdachte moet 9 dagen taakstraf uitvoeren en de BOA €150 
betalen. Daarnaast heeft de verdachte voor meer dan €2000 onkosten gemaakt voor een raadsman. Deze kosten worden hem 
niet vergoed.
 
Er zijn enkele belangrijke lessen te leren uit dit dossier!
 
1.  Indien u als BOA meent dat u in uw recht staat en uw werkgever steunt u daarbij, geef dan niet te snel op en gebruik alle 

rechtsmiddelen die er zijn om alsnog recht te doen.
 
2.  Maak altijd als verbalisant een proces-verbaal van de bedreigingen en/of eenvoudige mishandeling op tegen de verdachte en 

laat u niet degraderen tot de titel áangeveŕ .

 Tekst: Ger van Hout

Foto: edborghoFF.nl
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VerBoden middelen

Ooit gaat het mis
 
Het is al weer vele jaren geleden dat wij zo rond 
de kerst met echt stropersweer in het veld lagen. 
Vanuit een superplek waar wij veel stonden te 
posten hadden wij regelmatig succes, maar wij 
waren daar ook vele nachten voor niks. Maar dat 
is nog nooit anders geweest in ons vak!

Het was in die tijd in de streek waar ik als jachtopzichter (toen 
nog onbezoldigd ambtenaar van het korps Rijkspolitie) was 
aangesteld, de gewoonte dat er veel gestroopt werd met de 
lichtbak en de buks, of met het jachtgeweer. Het was een drukke 
maar ook spannende tijd, er zaten toen wel vijf of zes echte 
stropers bij mij in de buurt die regelmatig ’s nachts mijn veld 
aandeden. We pakten er regelmatig één met wild en vuurwapen, 
maar ik zat toen ook dag  en nacht in het veld en kreeg veel hulp 
van de toenmalige Veldpolitie.

Zo ook deze nacht, het was ongeveer 02.30 uur dat we feitelijk 
zouden stoppen, toen we opeens een lamp zagen. Ver bij ons 
vandaan, plusminus een kilometer. Dan word er gepraat: ‘Cees, 
wat is het? Kan het een auto zijn of is het een lichtbak?’ Ik ken 
die polder uit mijn hoofd en zei meteen zonder te aarzelen: ‘Dat 
is een lichtbak, daar kan geen auto rijden.’ Ik had het nog niet 
gezegd of de lamp ging uit om vervolgens een moment later weer 
aan te gaan en zwaaiend in het rond ging. ‘Honderd procent een 
bak!’

Snel werd er een plan van aanpak gemaakt -met ervaren 
mensen is dat zo gebeurd- en reden we zonder licht een eind 
in de richting waar we de lichtbak hadden gezien. De laatste 
vijfhonderd meter liepen we door het veld. Het was erg ruw 
weer, mooi weer voor de lichtbak maar ook voor ons om er goed 
bij te kunnen komen.

Bij een hek op een dam aangekomen zagen wij een man lopen 
met de lamp en een vuurwapen. Hij was nog te ver weg om te 
springen en we besloten te wachten. Hij moest toch over deze 
dam terugkomen. Hij lichtte nog regelmatig en liep toen naar 
een ander blok om vervolgens tegen de wind in weer onze kant 
op te komen. Ik verzeker u dat de adrenaline dan behoorlijk 
oploopt, ook al zijn we wel wat gewend!

We konden hem goed volgen omdat hij regelmatig met de lamp 
scheen. Hij was alleen, lichtte met zijn linkerhand en schoot 
rechts. Zo lagen we al een kwartier in de sloot achter het damhek 
het hele schouwspel aan te kijken, maar eens moest hij toch hier 
langs komen.

Toen gebeurde het volgende. Achter een fruitboomgaard, drie 
percelen verderop, ging ook een lamp aan. Nog een lichtbak! 
Hierop deed onze vriend zijn lamp uit en hij deed hem ook niet 
meer aan. Dat was balen, daar lagen we dan… We besloten te 
wachten tot de verdachte naar ons toe zou komen, hij moest er 
toch over deze dam uit.

Na tien minuten besloten we de gok te nemen, hij had 
immers al bij onze dam moeten zijn. Het probleem was 
dat we die nacht geen diensthond bij ons hadden, dus 
moesten we veel geluk hebben. Ik zou bij het damhek 
blijven, mocht hij daar langs willen dan liep hij recht 
in mijn armen. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn collega’s 
sprongen, deden de lampen aan en daar ging die vent er 
op honderd meter als een speer vandoor! Ik hield hem 
met de kijker in de gaten. Rechts had hij de buks vast, 
links de lamp en vier hazen hingen met een strotouwtje 
aan elkaar gebonden over zijn rug. Die liet hij vallen.

In het begin liepen de collega’s iets op hem in, maar er 
was geen houden aan. Bij een brede wetering van tien 
meter sprong hij met buks en al in het water, zwom naar 
de overkant en weg was ie…

Al met al geen buks, geen lamp en geen verdachte, wel 
vier met de punt 22 geschoten nog warme hazen. Dan 
wordt er onder elkaar gescholden en gebaald, er wordt 
veel over nagepraat, als dit en als dat, maar het is niet 
anders. En vakidioten en echte liefhebbers die we zijn, 
twee nachten later zijn we gewoon weer het veld in 
gegaan.

Zo zie je wat ik altijd gezegd heb: ‘Al zie je ze, dan heb je 
ze nog niet, maar volhouden wordt beloond!’

Ik wens alle groene mensen, BOA’s, jagers, hun familie 
en alle andere mensen een fijn Kerstfeest, een gelukkig 
Nieuwjaar en veel gezondheid toe.
 
 
 Cees van Geel
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korte Berichten...

Landelijke Natuurbrand 
Boodschap 2013 
opgesteld

Vanuit de Landelijke Kerngroep Natuurbranden 
is de Landelijke Natuurbrand Boodschap 2013 
opgesteld. Deze handreiking heeft tot doel het 
risicobewustzijn en de zelfredzaamheid bij 
ondernemers, beheerders en gebruikers in bos en 
natuur te verhogen. Het document vormt de basis 
voor regionaal op te stellen uitvoeringsplannen, 
die in samenspraak met betrokkenen tot stand 
moeten komen. Het document is te downloaden 
via www.infopuntveiligheid.nl.

Nieuw Arbo handboek 
bos en natuur in de 
maak
Binnenkort verschijnt het nieuwe Arbo handboek 
bos en natuur digitaal. Dit handboek is een 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een goede 
arbo aanpak. In het handboek wordt onder meer 
aandacht besteed aan de arbo wet- en regelgeving, 
Arbeidsinspectie, planmatig werken, risico-
inventarisatie en bedrijfshulpverlening, met 
in de bijlagen veel voorbeelden, checklisten en 
overzichten. Samen met de Arbocatalogus bos 
en natuur en de Arbo-informatiebladen biedt het 
Arbo handboek veel informatie voor werkgevers 
en werknemers.  

Aanmelding BOA PHB 
module B groen
Groene BOA’s, die bij de NVWA de module A 
of de vervolgopleiding ‘groen’ hebben afgerond, 
hebben per e-mail een link ontvangen om zich 
aan te melden voor module B. Een BOA kan zich 
echter pas aanmelden voor de module B nadat zijn 
werkgever zich heeft geregistreerd via het digitale 
registratieformulier van de NVWA.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij 
nvwainspectieacademie@vwa.nl

‘Aanslag’ op boswachter SBB
Als (groene) BOA weet u dat u altijd op uw hoede moet zijn wanneer 
u geconfronteerd wordt met verdachten of een verdachte situatie. 
Ook al lijkt alles onder controle, escalatie kan onverwacht optreden. 
Dat ondervond boswachter Jan Griekspoor van SBB op zondag 18 
november jongstleden.

U kunt de belevenissen van Jan Griekspoor lezen op onze 
verenigingswebsite, www.natuurtoezicht.nl/actueel/. Hier vindt u 
tevens een link naar een videoverslag van Omroep Flevoland.

 Foto: Jan Griekspoor bij zijn zwaar beschadigde dienstauto.

Agrilaser verjaagt dieren van 
akkers en weiden
Steinar Henskes is in januari van dit jaar begonnen met de verkoop van 
zijn Agrilaser, een apparaat om akkers en weiden vrij te houden van 
dieren. Inmiddels zijn er al enkele honderden van het 750 euro kostende 
apparaat verkocht. Henskes experimenteerde met lenzen, spiegels, 
golflengtes en fasen en probeerde zijn zelf gefabriceerde lichtbronnen uit 
op van alles en nog wat. Zo merkte hij dat beesten schrokken van een 
bepaald type laser. Met de laser zijn akkers en weiden goed vrij te houden, 
niet alleen van vogels, maar ook van herten of konijnen. Het volstaat om  
‘s ochtends en ‘s avonds 5 minuten met de laser op de vogels schijnen. 
 

Een aankondiging op de website van zijn webwinkel was voldoende om de 
eerste vraag uit te lokken. De goede ervaringen van een Friese boer die als 
eerste de Agrilaser uitprobeerde, deden de rest. Zonder dat Henskes ook 
maar een cent heeft uitgegeven aan marketing of advertenties wordt deze 
moderne vogelverschrikker al door heel Europa aan boeren verkocht. 
Bovendien hebben zich nieuwe markten aangediend. Henskes zit 
inmiddels aan tafel met Schiphol en heeft al een overeenkomst met Total. 
Voor de oliemaatschappij gaat hij een volledig geautomatiseerde variant 
van zijn Agrilaser testen. Begin dit jaar beginnen de proeven om te zien of 
dit apparaat boorplatforms, die veel helikopterverkeer kennen, vogelvrij 
kan houden. 
 
 Bron: Financieel Dagblad, 19/11/12 
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                            Van jachtopzichter naar flora- en faunabeheerder - 100 jaar belangenbehartiging

inhoudsopgave Jubileumboek

Voorwoord  
Hoofdstuk 1 (1911-1940)  
Interview Tom Verkuijl 
Hoofdstuk 2 (1941-1950)  
Interview Drieluik 
100 jaar wetgeving  
Hoofdstuk 3 (1951-1993)  
Interview Baron van Verschuer  
Hoofdstuk 4 (1994-2011)  
Vooruitblik  
Nawoord  
Colofon  

Jubileum DVD

“wiE waaKt oVEr DE NatUUr”

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Natuurtoezicht heeft Enting Films een ± 20 minuten 
durende film gemaakt over dit onderwerp. In deze film 
laat Enting Films o.a. zien wat de werkzaamheden zijn 
van de groene BOA’s. De film is op dvd verkrijgbaar 
en is te bestellen door overmaking van € 6,45 per dvd 
op rekeningnummer 1157.23.439 t.n.v.: Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht te Scherpenzeel.

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 komt
op	€	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.: Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht
te Scherpenzeel
onder vermelding van
jubileumboek


