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Samenvatting 

 

Veel gemeenten beschikken over buitengewone opsporingsambtenaren openbare ruimte. De 

gemeentelijke boa werkt gezamenlijk met de politie aan een veilige en leefbare woonomgeving. 

De afgelopen maanden zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom de buitengewone 

opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa’s).  

 

Begin maart heeft de VNG een modeluniform voor de boa openbare ruimte gepresenteerd. 

Daarnaast heeft de politie, in overleg met de VNG, landelijke uitgangspunten geformuleerd voor 

de onderlinge samenwerking tussen politie en boa. Deze uitgangspunten zijn bijgevoegd als 

bijlage bij deze brief. Tenslotte heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een kader ontwikkeld 

waaraan toekomstige uitbreidingen van het domein openbare ruimte worden getoetst. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Veel gemeenten beschikken over buitengewone opsporingsambtenaren openbare ruimte. De 

gemeentelijke boa werkt gezamenlijk met de politie aan een veilige en leefbare woonomgeving. 

De afgelopen maanden zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom de buitengewone 

opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa’s). Begin maart heeft de VNG een modeluniform 

voor de boa openbare ruimte gepresenteerd. Daarnaast heeft de politie, in overleg met de VNG, 

landelijke uitgangspunten geformuleerd voor de onderlinge samenwerking tussen politie en boa. 

Tenslotte heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een kader ontwikkeld waaraan toekomstige 

uitbreidingen van het domein openbare ruimte worden getoetst. In het vervolg van deze brief 

informeren wij u over deze ontwikkelingen.  

 

VNG modeluniform boa openbare ruimte 

 

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten een modeluniform voor de boa openbare ruimte 

ontwikkeld. Dit draagt bij aan de uitstraling, het gezegd aan de herkenbaarheid van de boa 

openbare ruimte. De VNG heeft het modeluniform beschermd en gedeponeerd in het modeldepot. 

Gemeenten hebben het gebruikersrecht gekregen om van het model gebruik te mogen maken 

voor de aanschaf van een uniform. Het modeluniform is exclusief bedoeld voor de boa openbare 

ruimte. Dit betekent dat het niet toe is gestaan om ook andere gemeentelijke functionarissen in het 

modeluniform te laten lopen.  

 

Daarnaast is gebleken dat er uniformen in omloop zijn, waarvan wordt aangegeven dat dit het 

modeluniform is. Een uniform is opgesteld volgens het ontwerp van het modeluniform indien alle 

vereisten zoals deze zijn opgenomen in de handreiking ‘Handhaving herkenbaar in de openbare 
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ruimte’1 zijn overgenomen. Dit betekent dat onder meer de plaats van de elementen waaronder de 

logo’s en blokkenband zijn overgenomen zoals vastgelegd in het (gedeponeerde) modeluniform. 

Mogelijkerwijs wordt het (gedeponeerde) modeluniform voor de boa openbare ruimte, net als bij 

het brandweeruniform is gebeurd, in de toekomst gecodificeerd. Indien u als gemeente twijfelt of 

het uniform dat u laat ontwikkelen in lijn is met het modeluniform dan kunt u contact opnemen met 

de VNG Informatiecentrum via informatiecentrum@vng.nl of 070-3738393.  

 
Uitgangspunten operationele regie  
 
Gemeenten zijn regisseur van het lokale veiligheidsbeleid. Het college kan diverse middelen 

inzetten bij het waarmaken van zijn verantwoordelijkheden op dit gebied. Eén van die middelen is 

de inzet van boa’s. Zij werken naast en samen met de politie, niet in plaats van de politie. De boa’s 

functioneren onder de bestuurlijke regie van de gemeente. Afspraken over wederzijdse inzet 

worden gemaakt in de driehoek. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid heeft de politie de regie 

over de samenwerking bij de dagelijkse uitvoering van handhavingsactiviteiten: de operationele 

regie.  

 

Goede samenwerking tussen politie en de boa is van belang.  In dit kader heeft de Minister van 

Veiligheid en Justitie aan de politie gevraagd om, in overleg met de VNG, te komen tot landelijke 

uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking ofwel de invulling van de operationele regie. De 

uitgangspunten vormen een handvat voor de verdere invulling van de samenwerking op lokaal 

niveau.  

 

Operationele regie gaat over de volgende elementen: capaciteitsplanning, werkinstructie, 

samenwerking, informatiedeling, communicatie en bijstand. De wijze waarop dit wordt ingevuld 

hangt sterk samen met mate van samenwerking op een bepaald thema. De uitgangspunten 

dienen in de lokale driehoek nader te worden uitgewerkt. Op deze wijze kan maatwerk worden 

toegepast. De handhavingsarrangementen vormen het lokale kader voor de uitvoering van 

operationele regie. Toelating tot C2000, voor eigen rekening, behoort ook tot de mogelijkheden. 

Dit wordt in de driehoek besproken. Met de meldkamer worden vervolgens afspraken gemaakt 

met betrekking tot de benodigde bijstand. Voor een uitgebreidere beschrijving van de elementen 

verwijzen wij naar de bijlage ‘uitgangspunten operationele regie’.  

 

Indien u met collega’s van andere gemeenten uw ervaringen rondom de samenwerking met de 

politie wilt delen, kunt u terecht op het OOVnetwerk (www.oovnetwerk.nl). Dit netwerk is bedoeld 

voor professionals, werkzaam bij gemeenten. Op dit netwerk kunt u in besloten omgeving met 

collega’s kennis en ervaringen uitwisselen.  

 

 

 

                                                      
1 Zie voor de handreiking Handhaving herkenbaar in de openbare ruimte 

https://www.vng.nl/files/vng/20140307-handreiking-boa-uniform.pdf 
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Leefbaarheidscriterium 

 

De afgelopen jaren zijn er diverse voorbeelden geweest van mogelijke uitbreidingen van het 

domein openbare ruimte met taken die niet passen bij de aard van het werk van een boa 

openbare ruimte. Een voorbeeld is de pilot winkelboa. Op basis van de uitkomsten van deze pilot, 

heeft de Minister van Veiligheid en Justitie besloten een leefbaarheidscriterium op te stellen. Dit 

criterium wordt gebruikt om toekomstige uitbreidingen te beoordelen. Meer informatie over het 

leefbaarheidscriterium vindt u in de brief Voortgang samenhang toezicht en handhaving in de 

openbare ruimte van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. 2 

 

In een beoordelingsronde zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de VNG, het 

openbaar ministerie en de politie aan de hand van deze criteria buigen over 

uitbreidingsverzoeken. De eerste beoordeling vindt plaats in oktober 2014. Dit betekent dat per 1 

januari 2015 een nieuwe domeinlijst wordt vastgesteld. Voor de beoordelingsronde in oktober vindt 

er een uitvraag plaats. Meer informatie verschijnt binnenkort op de website www.vng.nl.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

   

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

                                                      
2 Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/04/02/voortgang-

samenhang-toezicht-en-handhaving-in-de-openbare-ruimte.html 

 


