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Hoe herken ik een BOA?

• Het BOA insigne

• Het insigne is zilverkleurig, op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met 

daarachter een schild. 

• Het Insigne is sinds 2008 verplicht voor alle BOA’s die een uniform dragen en in het 

openbaar werken. 
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Personen die een BOA-status kunnen 

hebben: 

• Boswachter

• Marktmeester

• Brugwacht

• Inspecteur dierenbescherming

• Leerplichtambtenaar

• Conducteur

• Douane

• Sociale recherche 

• Weginspecteur van Rijkswaterstaat

• Politie: 

Meldkamercentralist

Baliemedewerker

Medewerker vreemdelingenpolitie. 
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Wat zijn de bevoegdheden van een BOA?

• Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en 

veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen 

begaan, deze staan o.a. beschreven in de APV en het wetboek van strafrecht; zoals fout 

parkeren, inzet tijdens calamiteiten, evenementen of milieuregels overtreden. 

• Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Wat een BOA mag doen, staat 

omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per BOA en 

gemeente.
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Opleiding BOA

• Een BOA moet in bezit zijn van een BOA getuigschrift, deze is o.a. te behalen via een 2-jarige 

MBO-3 opleiding

• Voor behoud van bevoegdheden moet een BOA van Domein 1 jaarlijks examen afleggen.

Dit word de permanente her- en bijscholing genoemd.

• Vaak bezitten zij naast de verplichte opleidingseisen ook:

– Eerste Hulp Bij Ongevallen

– Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar

– Controleur Alcoholwet.

– Bedrijf Hulp Verlening 
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Mag een BOA geweld gebruiken?

• BOA’s moeten tijdens hun werk effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. 

Sommigen hebben daarom politiebevoegdheden. 

• Zij mogen mensen fouilleren of bepaalde geweldsmiddelen gebruiken, zoals wapenstok, 

pepperspray of vuurwapen. 

• De meeste BOA’s hebben handboeien bij zich. In de Politiewet staat een overzicht van de 

politiebevoegdheden en geweldsmiddelen van BOA’s

• De BOA’s van Etten-Leur dragen handboeien. 
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Werkzaamheden:

• DOEL: De veiligheid en leefbaarheid in Etten-Leur vergroten en           •Samenwerking met: 

bevorderen                                                                                                      -Deurwaarders 

• Taken:                                                                                                         -Woonstichting

– Wijkgericht werken gericht op overlast en klachten                              -Politie

– Parkeerexcessen -Beveiliging

– A.P.V. (algemene plaatselijke verordening)                                           -Brandweer 

– Drank – en Horecawet                                                                          -Evenementenorganisaties 

– Afvalstoffenverordening                                                                       -Wijkmanagers

-Jongerenwerkers

-Wijkzusters

-Buurtbemiddeling
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Voorbeelden werkzaamheden:

• Controle vergunningen:                               Overlast en baldadigheid

– Venten                                                                              - Plakken en bekladden

– Collecteren                                                                       - Hinderlijk gedrag in het openbaar

– Kapvergunning                                                                 - Verboden drankgebruik (aangewezen locaties)

– Containers op de openbare weg                                       - Loslopende honden

– Uitstalling                                                                        - Verontreiniging door honden

– Evenementen                                                                   - Gevaarlijke honden

– Horecavergunningen                                                        - Dumping/verontreiniging afval

• Parkeerexcessen:

– Kampeermiddelen (camper/caravan/aanhanger)

– Grote voertuigen

– Parkeren openbaar groen
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Werkgebied BOA’s:

• Landelijke bevoegdheid: Sinds 1 april 2010 zijn BOA’s landelijk opsporingsbevoegd.

• In overleg met de zogeheten lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester en 

politiechef) mogen zij buiten het gebied van hun werkgever optreden. 

• Wel moeten de partijen hun samenwerking schriftelijk vastleggen in een 

samenwerkingsconvenant. 

• Etten-Leur: Samenwerkingsconvenant met diverse buurgemeenten, om elkaar waar nodig te 

ondersteunen.
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Wijkgericht werken indeling:

• Sjors van Zundert: Noord, Attelaken, Keen en Schoenmakershoek. 

• Mitchell Dekker: Grauwe polder, Hoge Neer en Banakkers.

• Fred de Rooij: industrie/buitengebied, Streek en Griend. 

• Jacco Eckhardt: ondernemers binnen het winkelhart, Sanderbanken en Baai.

• Rachelle Smits: bewoners winkelhart, Centrum Oost/West en Hooghuis
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Bereikbaarheid:

• Telefonisch: via 14076

• Website: www.etten-leur.nl

• App: Buiten Beter

• Instagram: @handhaving_ettenleur

• Twitter: @EL_Wijk_BOA

• Email: info@etten-leur.nl
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