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Voorwoord
Voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren
Dit zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering én
Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder
diepgaand besproken worden en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd.
Ook zijn minder verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie verwerkt, zie voor
meer verwijzingen de zakboeken Strafvordering en Strafrecht Hulpofficier.
Besproken worden de volgende onderwerpen.
Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)
- Opsporingsbevoegdheid opsporingsambtenaren (algemeen, buitengewoon,
KMar, bijzondere opsporingsdiensten).
- De verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en
het recht op verhoorbijstand).
- Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief enkele bijzondere
opsporingsbevoegdheden).
- Bevoegdheden uit de volgende bijzondere wetten:
 de Algemene wet bestuursrecht;
 de Wegenverkeerswet;
 de Wet wapens en munitie;
 de Opiumwet;
 de Wet op de Economische Delicten;
 de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 34)
- Verbetertips voor de juridische ‘verwerking’ van veel voorkomende misdrijven.
- Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).
- Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de
Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.
Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave.
Tabellen en stappenschema’s
De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee
stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.37) en doorzoeken ter ibn (6.38).
Praktijkgericht
Door de verwerking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden
dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Alle antwoorden op de vele
vakvragen die de auteur de afgelopen decennia heeft ontvangen zijn voor zover
van belang verwerkt in dit zakboek. Dat geldt ook voor de ervaringen die de auteur
heeft opgedaan in het kader van kwaliteitsprojecten Politie-OM.
Actualiteitenoverzicht en register
Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 23 januari 2020. Ook dit zakboek is voorzien van een omvangrijk register.
Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging
In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het
proces-verbaal, beoordelaars van dat proces-verbaal en het maken van een
tenlastelegging. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere
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afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.
Overige zakboeken
Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek, wolterskluwer.
nl/politie of zakboekenpolitie.com.
Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book
Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne
kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).
Met dank aan Dave Noldus, brigadier operationeel specialist i.o. politie Limburg.
Noldus bestudeerde de paragrafen 17.8 (valse aangifte/klacht) en 20.6 (lasterlijke
aanklacht) op verbeterpunten en dat leverde de nodige aanpassingen in de
tekst op.
Bijzondere dank is de auteur verschuldigd aan Rob van Dartel, officier van
justitie. Van Dartel heeft de auteur de afgelopen jaren van veel verbeterpunten
voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft veel tekst
compleet en diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zakboek Pv en
Bewijsrecht.
Verschijningsfrequentie zakboeken
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en
Bewijsrecht tweejaarlijks.
22 januari 2020
Mike Hoekendijk
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1.

De opsporingsambtenaar

1.1
Algemeen opsporingsambtenaar
In art. 141 Sv worden de opsporingsambtenaren opgesomd die met de opsporing
van alle strafbare feiten zijn belast (ook uit bijzondere wetten, tenzij de betreffende
wet anders vermeldt). Vandaar dat we ook wel spreken van algemeen opsporingsambtenaren. Let wel op dat de onder c genoemde KMar en de onder d
genoemde opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten in de uitoefening van hun algemene opsporingsbevoegdheid beperkt zijn. Zie daarvoor
1.2 en 1.3.
Art. 141 Sv
Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
a. de OvJ’s;
b. de ambtenaren van politie, bedoeld in art. 2, onder a, van de Politiewet 2012
en de ambtenaren van politie, bedoeld art. 2, onder c en d (MH: niet dus onder
b, zie voor art. 2 Politiewet 2012 hierna) van die wet, voor zover zij zijn
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak (cursief MH);
c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met
Onze Minister van Defensie aangewezen militairen van de KMar (MH: zie 1.2);
d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in
art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (MH: zie 1.3).
Het in art. 141 onder b Sv genoemde art. 2 Politiewet 2012 luidt als volgt.
Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn:
a. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
b. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie;
c. vrijwillige ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,
onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en
andere taken ten dienste van de politie;
d. ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van
de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de rijksrecherche.
Besluit rangen politie
Art. 1 Besluit rangen
1. Voor de ambtenaren, bedoeld in art. 2, onderdeel a, en b, indien zij zijn belast
met de opsporing van alle strafbare feiten, en onderdeel d, van de Politiewet
2012, gelden de volgende rangen:
a. eerste hoofdcommissaris;
b. hoofdcommissaris;
c. commissaris;
d. hoofdinspecteur;
e. inspecteur;
f. brigadier;
g. hoofdagent;
h. agent;
i. surveillant van politie;
j. aspirant.
2. Een in het eerste lid eerdergenoemde rang is hoger dan een later genoemde
rang.
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Art. 2 Besluit Rangen
1. De volgende rangen zijn verbonden aan de volgende functies:
a. aspirant voor degene die op grond van art. 3, eerste, tweede of derde lid,
van het Besluit algemene rechtspositie politie is aangesteld als aspirant of
op grond van art. 3a van het Besluit algemene rechtspositie politie als
ambtenaar in opleiding;
b. surveillant van politie voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 4 en 5;
c. agent voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 6;
d. hoofdagent voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 7;
e. brigadier voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 8;
f. inspecteur voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 9 en 10;
g. hoofdinspecteur voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 11 en 12;
h. commissaris voor functies die zijn gewaardeerd op schaal 13 en hoger;
i. hoofdcommissaris voor de functie van politiechef van een regionale eenheid en voor de functie van het hoofd van een landelijke eenheid;
j. eerste hoofdcommissaris voor de functie van korpschef.
2. De functies, bedoeld in het eerste lid, onder b t/m j, zijn de functies die zijn
beschreven en gewaardeerd op grond van de regeling, bedoeld in art. 6,
tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie.
Art. 2a Besluit rangen
Onverminderd het bepaalde in art. 45 van het Besluit rechtspositie vrijwillige
politie, gelden voor de ambtenaren van politie, bedoeld in art. 2, onderdeel c, van
de Politiewet 2012, die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de
volgende rangen:
a. aspirant voor degene die is aangesteld als vrijwillige ambtenaar in opleiding,
bedoeld in art. 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit rechtspositie vrijwillige
politie;
b. surveillant van politie voor de vrijwillige ambtenaar van politie, aangesteld voor
de uitvoering van de politietaak, die is belast met:
1. a. het surveilleren, het treffen van maatregelen ter handhaving van de
openbare orde en het verlenen van hulp op openbare plaatsen,
b. het opsporen van overtredingen en misdrijven waarop als hoofdstraf
maximaal een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie is gesteld,
c. het vaststellen van gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften,
d. het houden van toezicht op en het verzorgen van ingeslotenen, zijnde
degenen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd en daarnaast
degenen die ten behoeve van hulpverlening aan hem op het politiebureau zijn ondergebracht, en
e. het verrichten van werkzaamheden op de meldkamer en de receptie
van het politiebureau en van administratieve werkzaamheden.
2. De vrijwillige ambtenaar kan tevens, met instemming van het bevoegd
gezag, worden ingezet bij specialistische werkzaamheden die niet behoren
tot de werkzaamheden bedoeld in 1., voor zover hij beschikt over de
daarvoor vereiste opleiding en ervaring. Tot specialistische werkzaamheden wordt in ieder geval gerekend assistentie bij opsporingsonderzoeken
naar andere misdrijven dan die bedoeld in 1, onder b.
c. de rangen, bedoeld in art. 1, eerste lid, onderdeel c t/m h, voor de vrijwillige
ambtenaar van politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, die is
belast met taken in onderdeel b., na instemming van de korpschef, zelfstandig
dan wel in voorkomende gevallen onder begeleiding van een ambtenaar van
politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, bedoeld in art. 2,
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onderdeel a, van de Politiewet 2012, met eenzelfde rang of een hogere rang,
de werkzaamheden uitoefenen die verband houden met de volledige politietaak voor zover hij beschikt over de daarvoor vereiste opleiding en ervaring.
Territoriale bevoegdheid
Ingevolge art. 146 Sv is de bevoegdheid van ambtenaren met de opsporing van
strafbare feiten belast, beperkt tot het grondgebied waarvoor zij zijn aangesteld of
waar zij in overeenstemming met de bepalingen van de Politiewet 2012 buiten dat
grondgebied hun taak vervullen.
Van belang voor de ambtenaar van politie is vervolgens art. 6 Politiewet 2012.
1. De ambtenaar van politie is bevoegd zijn taak uit te oefenen in het gehele land.
2. Hoewel bevoegd in het gehele land, onthoudt de ambtenaar van politie die is
tewerkgesteld bij een regionale eenheid, zich van optreden buiten zijn gebied
van tewerkstelling, tenzij zijn optreden redelijkerwijs noodzakelijk is, dan wel
ingevolge regels, gesteld bij of krachtens de wet, dan wel in opdracht of met
toestemming van het bevoegd gezag over de politie.
Een algemeen opsporingsambtenaar zijnde ambtenaar van politie kan dus
rechtsgeldige opsporingshandelingen verrichten in het gehele land. Lid 2 dient
gezien te worden als een instructienorm aan de politie en is geen garantienorm
waarop de burger zich kan beroepen, ook niet bij de strafrechter.1
1.2
KMar
De KMar heeft v.w.b. haar opsporingsbevoegdheid dezelfde positie als de politie
en een aantal bijzondere opsporingsdiensten. In art. 141 Sv (opsomming algemeen opsporingsambtenaren, zie 1.1) zijn in onderdeel c opgenomen de door de
Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister van
Defensie aangewezen militairen van de KMar. Zie voor die aanwijzing art. 1 en 2
van de Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren KMar.
Art. 1 Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren KMar
De officieren en de onderofficieren der KMar zijn voor zover zij namens de
Commandant der KMar geschikt en bekwaam zijn geoordeeld, met de opsporing
van strafbare feiten belast.
Art. 2 Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren KMar
Met de opsporing van strafbare feiten zijn eveneens belast de militairen van de
KMar die zijn toegelaten tot de fase beroepspraktijkvorming van de opleiding
algemeen opsporingsambtenaar KMar in de gevallen waarbij tijdens die fase van
de opleiding door hen daadwerkelijk politietaken worden uitgeoefend.
De politietaken van de KMar zijn allesomvattend opgesomd in art. 4, eerste lid,
Politiewet 2012:
1. Aan de KMar, die onder het beheer van Onze Minister van Defensie staat, zijn,
onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende
politietaken opgedragen:
a. het waken over de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in
samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;

1

HR, NJ 1985/154 en HR, DD 1994/317 (oude wetgeving). Zie ook Kamerstukken
30557, nr. 3 (MvT wijziging Politiewet 1993), p. 2.
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b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere
strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten
aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;
c. de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere
door Onze Minister en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;
d. de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie
bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
e. de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze
Minister van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn
aangewezen, alsmede op het terrein van de ambtswoning van Onze
Minister-President;
f. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door
Onze Minister voor Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het,
voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en
nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de
aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde;
g. de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h. het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van Defensie ten
behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.
Territoriale bevoegdheid KMar
In art. 4 lid 4, Politiewet 2012 wordt (naar analogie van art. 6 lid 2, Politiewet 2012
v.w.b. de politie, zie 1.1) vastgelegd dat een krachtens art. 141 Sv aangewezen
militair van de KMar, hoewel bevoegd tot de opsporing van alle strafbare feiten,
zich onthoudt van optreden anders dan in het kader van de uitoefening van zijn
politietaken. ‘Daarmee wordt uitgedrukt dat bij het overtreden van dit voorschrift
weliswaar de rechtmatigheid van het optreden van de militair van de KMar niet
kan worden aangevochten, maar wel wordt gehandeld in strijd met de instructienorm zich van optreden te onthouden anders dan in het kader van de uitoefening
van zijn politietaken. Het niet inachtnemen van die instructienorm kan disciplinaire
repercussies hebben’.2
1.3
Bijzondere opsporingsdiensten
Ingevolge art. 141 onder d Sv (zie 1.1) hebben de opsporingsambtenaren van de
bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in art. 2 van de Wet op de bijzondere
opsporingsdiensten ook algemene opsporingsbevoegdheid.
Onderstaand de belangrijkste wetsartikelen uit de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet Bod).
Art. 1 Wet Bod
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. bijzondere opsporingsdienst: een van de diensten, bedoeld in art. 2;

2

Kamerstukken 30557, nr. 3 (MvT). Zie bijv. Hof ’s-Hertogenbosch 11-02-11, LJN
BP4422 en Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:7243 voor
zaken waarin de bevoegdheid van de KMar zonder succes werd aangevochten.

Bijzondere opsporingsdiensten

1.3 / 23

b. opsporingsambtenaar: een ambtenaar van een bijzondere opsporingsdienst
die is aangewezen voor de uitvoering van de taken, bedoeld in art. 3;
c. Onze betrokken Minister: Onze minister onder wie een bijzondere opsporingsdienst ressorteert.
Art. 2 Wet Bod
Er zijn vier bijzondere opsporingsdiensten, te weten:
a. een bijzondere opsporingsdienst, ressorterend onder Onze Minister van
Financiën (MH: de Belastingdienst / Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst);
b. een bijzondere opsporingsdienst, ressorterend onder Onze Minister van
Infrastructuur en Milieu (MH: de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de
Inspectie Leefomgeving en Transport);
c. een bijzondere opsporingsdienst, ressorterend onder Onze Minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (MH: de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
d. een bijzondere opsporingsdienst, ressorterend onder Onze Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MH: de Directie Opsporing van de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Art. 3 Wet Bod
Een bijzondere opsporingsdienst is onder gezag van de OvJ belast met:
a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen
waarvoor Onze betrokken Minister verantwoordelijkheid draagt;
b. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein waarvoor een andere minister dan de onder a. bedoelde, verantwoordelijkheid
draagt en die door die minister in overeenstemming met Onze betrokken
Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie aan die bijzondere
opsporingsdienst is opgedragen;
c. opsporingshandelingen in verband met strafbare feiten die zijn geconstateerd
in het kader van de taakuitoefening bedoeld onder a. en b. en die met die
taakuitoefening verband houden;
d. de opsporing van andere strafbare feiten, indien de bijzondere opsporingsdienst daarmee is belast door de OvJ.
Art. 4 Wet Bod
De OvJ kan, onverlet de toepassing van art. 80, vierde lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen, de betrokken opsporingsambtenaren de nodige aanwijzingen geven voor de vervulling van de in art. 3 bedoelde taken.
Art. 5 Wet Bod
De opsporingsambtenaar is bevoegd zijn taak uit te oefenen in het gehele land.
Art. 6 Wet Bod
1. De opsporingsambtenaar is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn
taak geweld te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet
op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat
doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.
2. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
3. De opsporingsambtenaar is bevoegd tot het onderzoek aan de kleding van
personen bij de uitoefening van een hem wettelijk toegekende bevoegdheid of
bij een handeling ter uitvoering van zijn taak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid, die
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van de opsporingsambtenaar zelf of van derden en dit onderzoek noodzakelijk
is ter afwending van dit gevaar.
4. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en derde lid, dient
in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.
5. Met overeenkomstige toepassing van art. 9 van de Politiewet 2012 wordt een
Ambtsinstructie voor de opsporingsambtenaren vastgesteld (MH: de Ambtsinstructie voor de politie, de KMar en andere opsporingsdiensten).
Art. 6a Wet Bod
De opsporingsambtenaar is bevoegd tot het vorderen van inzage in een identiteitsbewijs als bedoeld in art. 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen,
voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.
Verder zijn de volgende onderwerpen terug te vinden in de Wet Bod.
1. In hoofdstuk III: toezicht op de bijzondere opsporingsdiensten en ambtenaren.
2. In hoofdstuk IV: organisatie en beleid.
3. In hoofdstuk V: samenwerking met de politie en andere diensten.
4. In hoofdstuk VI: behandeling van klachten.
Kamerstukken3
- ‘Het optreden van de inspectie is in het algemeen gericht op bestuurlijke
handhaving en afdoening, tenzij deze mogelijkheid in de (‘ordenende’) wet
ontbreekt’.
- ‘Het opmaken van een pv kan in de praktijk een eenvoudige onregelmatigheid
helpen ten goede te keren. In veel gevallen zullen geconstateerde overtredingen niet gepaard behoeven te gaan met een echt opsporingsonderzoek.
Het betreffen voorts situaties waarbij geen vertakkingen naar andere delicten
aan de orde zijn. Overheveling van het opmaken van dit type pv’s naar de
reguliere politie of de bijzondere opsporingsdiensten zou een aanzienlijke
extra werkdruk voor deze organisaties betekenen’.
- ‘Gelet op de taakopdracht van de bijzondere opsporingsdienst is er (…) voor
gekozen de bijzondere opsporingsdiensten een algemene opsporingsbevoegdheid (cursief MH) toe te kennen, op basis van art. 141 Sv. Dit ligt voor de
hand nu de opsporingsdiensten als organisatie een formeelwettelijke grondslag krijgen en zij als formeelwettelijke taakopdracht krijgen: de algehele
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het beleidsterrein waarvoor
de minister waaronder zij ressorteren verantwoordelijkheid draagt. Zoals uit
art. 3 (…) volgt zijn zij daarbij niet alleen belast met de opsporing van de
strafbare feiten uit de desbetreffende ordeningswetgeving, maar ook met de
opsporing van andere strafbare feiten, die daarbij worden geconstateerd of
waartoe de OvJ opdracht heeft gegeven. Bij een dergelijke algemene taakopdracht past het niet langer dat deze diensten hun opsporingsbevoegdheid
ontlenen aan art. 142 Sv, dat in beginsel een regeling geeft voor een beperkte
of bijzondere opsporingsbevoegdheid’.
Territoriale bevoegdheid
Ingevolge art. 5 Wet Bod is de opsporingsambtenaar bevoegd zijn taak uit te
oefenen in het gehele land.
1.4
Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)
Informatie van justis.nl/producten/boa (website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)
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‘Een Boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een
Boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Boa’s worden door organisaties
of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. Zo zijn er bijv. Boa’s die
voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven. Maar ook jachtopzichters,
milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een Boa kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven’.
‘Een Boa is echter geen politieagent. Een politieagent heeft een algemene
opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. De strafbare
feiten die een Boa mag opsporen, staan vermeld in de domeinenlijst en in zijn
takenpakket. Justis verstrekt deze akte van opsporingsbevoegdheid. Daarmee kunnen Boa’s aantonen dat ze betrouwbaar en bekwaam zijn en als Boa
mogen werken. De akte van opsporingsbevoegdheid moet door de werkgever
van de Boa worden aangevraagd’.
‘Boa’s die veel contact hebben met het publiek – bijv. parkeercontroleurs,
hoofdconducteurs en ook boswachters - dragen een insigne. Dankzij dit
insigne is meteen duidelijk dat de Boa “bijzondere bevoegdheden” heeft, zoals
het uitschrijven van boetes en het aanhouden van verdachten. Boa-werkgevers kunnen bij Justis het insigne voor hun medewerkers bestellen’.

Beleidsregels Boa
- ‘De Boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij gericht opgeleid
kan worden’ (MH: er zijn zes soorten Boa’s en in welke soort een Boa is
ingedeeld hangt af van de taak van de Boa. Deze soorten worden domeinen
genoemd).
- ‘De domeinen bevatten maximale opsporingspakketten. De Boa in bezoldigde
dienst kan formeel beschikken over alle opsporingsbevoegdheden binnen het
betreffende domein. Met het oog op nut en noodzaak wordt er echter van
uitgegaan dat de Boa-werkgever het pakket aan opsporingsbevoegdheden
koppelt aan de taakomschrijving van zijn Boa’s. Het gebruik van opsporingsbevoegdheden dient immers altijd gekoppeld te zijn aan de vervulling van de
aan de functie gerelateerde taken. Daarom dient de Boa-werkgever middels
het aanvraagformulier de taakomschrijving te beschrijven en daarbij de gewenste opsporingsbevoegdheden binnen een domein aan te kruisen’.
- ‘Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de Boa bevoegdheden aanwendt die
buiten zijn taakomschrijving vallen. De enige uitzondering hierbij vormen de
toegevoegde strafrechtartikelen waarvoor de Boa een pv van bevindingen kan
opmaken indien hij wordt geconfronteerd met agressie en geweld tijdens de
uitvoering van zijn taken’.
Aanwijzing Boa’s in Sv
Art. 142 Sv
1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als Boa belast:
a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie,
onderscheidenlijk het College van PG’s een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;
b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Veiligheid
en Justitie aangewezen categorieën of eenheden;
c. de personen die bij of krachtens bijzondere wetten met de opsporing van de
daarin bedoelde strafbare feiten worden belast, met uitzondering van de
opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld
in art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten,4 of die bij of
4

Zie hierover 1.3.
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2.

3.

4.

5.

krachtens verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving
daarvan, een en ander voor zover het die feiten betreft en de personen zijn
beëdigd.
MH: naast de Boa’s blijven ook de in art. 141 Sv genoemde opsporingsambtenaren bevoegd tot de opsporing van de in bijzondere wetten genoemde
strafbare feiten, tenzij de betreffende bijzondere wet anders bepaalt. Het zijn
immers niet voor niets ‘algemeen’ opsporingsambtenaren.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, strekt zich
uit tot de in de akte of aanwijzing aangeduide strafbare feiten (MH: bijv.
zwartrijden). De akte of aanwijzing kan daartoe verwijzen naar een bij regeling
van Onze Minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld domein (MH: de
Regeling domeinlijsten Boa). Een domein kan alle strafbare feiten omvatten.
(MH: zie de Boa’s van domein 6: alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk
voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan
gekoppelde takenpakket).5
Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan bepalen dat voor door hem aan te
wijzen categorieën of eenheden van de in het eerste lid, onder c, genoemde
buitengewone opsporingsambtenaren, de opsporingsbevoegdheid zich mede
uitstrekt over andere strafbare feiten; het tweede lid is van overeenkomstige
toepassing.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (MH: het Besluit Boa, zie
hierna) worden regels gegeven omtrent de verlening van de akte en het doen
van de aanwijzing, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid
geldt, de beëdiging en de instructie van de Boa’s, het toezicht waaraan zij zijn
onderworpen en de wijze waarop Onze Minister van Veiligheid en Justitie de
opsporingsbevoegdheid van afzonderlijke personen kan beëindigen. Voorts
kunnen regels worden gegeven over de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid waaraan zij moeten voldoen.
Van een Besluit als bedoeld in het eerste lid, onder b, of derde lid, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Besluit Boa (MH: gebaseerd op art. 142 lid 4 Sv)
Art. 2 Besluit Boa
De Boa die beschikt over:
a. een titel van opsporingsbevoegdheid,
b. de bekwaamheid en betrouwbaarheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden, en
c. een akte van beëdiging,
is bevoegd op het grondgebied, vermeld in die akte, de opsporingsbevoegdheden
uit te oefenen ter zake van de feiten die in die akte zijn vermeld en daarvan
ambtsedig pv op te maken als bedoeld in art. 152 Sv.6
Art. 19 Besluit Boa
1. Onze Minister maakt ten behoeve van de beëdiging een akte van beëdiging
op. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister vastgesteld
model.
2. In de akte van beëdiging zijn in elk geval opgenomen de feiten tot de
opsporing waarvan de desbetreffende persoon beëdigd is (MH: zie hierna

5
6

Zie bijv. Rb Zwolle 26-03-2010, LJN BM2301.
Voor opsporingsbevoegdheid is dus vereist dat aan voornoemde punten a, b én c is
voldaan, aldus ook HR 05-04-11, LJN BO6693 (onder verwijzing naar de Nota van
toelichting bij het Besluit) (ook met noot Schalken in NJ 2011, 357).
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onder ‘de domeinen’) en het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt. Als grondgebied wordt bepaald het gebied waarop de desbetreffende persoon zijn functie uitoefent in verband waarmee hij tot Boa wordt
beëdigd.
3. Indien de Boa bevoegd is politiebevoegdheden uit te oefenen dan wel geweldmiddelen, als bedoeld in art. 37, derde lid, van de Ambtsinstructie voor de
politie, de KMar en andere opsporingsambtenaren, te gebruiken, wordt
daarvan aantekening gemaakt op de akte.
Art. 27 Besluit Boa
In het pv van opsporingshandelingen of in enige andere schriftelijke verslaglegging van de uitoefening van bevoegdheden vermeldt de Boa zijn standplaats en
het nummer van zijn akte van beëdiging.
Art. 32 lid 2 Besluit Boa
2. Ten minste iedere vijf jaar dan wel ten minste op het daartoe op de akte van
beëdiging vermelde tijdstip, stelt Onze Minister vast of de titel van opsporingsbevoegdheid en de bekwaamheid en de betrouwbaarheid voor de
uitoefening van opsporingsbevoegdheden nog aanwezig zijn, alsmede of het
dienstverband of de functie van de buitengewoon opsporingsambtenaar
ongewijzigd is gebleven en het opsporen van strafbare feiten nog steeds
onderdeel uitmaakt van diens functie. Onze Minister kan daartoe inlichtingen
vragen aan het College van procureurs-generaal en andere betrokkenen.
Conclusie opsporingsbevoegdheid Boa’s
Algemeen opsporingsambtenaren zijn dus bevoegd tot de opsporing van alle
strafbaar gestelde feiten. Boa’s zijn als regel bevoegd tot de opsporing van een
beperkt aantal strafbare feiten. Welke feiten dat zijn is grotendeels afhankelijk van
het domein waarin de Boa is aangesteld.
De domeinen
De Boa wordt over het algemeen aangesteld binnen een bepaald domein, wat ook
op zijn akte van beëdiging wordt vermeld. Die Boa is slechts opsporingsbevoegd
ten aanzien van de strafbare feiten die bij dat domein horen. Als algemene eis
geldt tevens dat de bevoegdheid geldt ‘voor zover noodzakelijk voor een goede
uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de
wet zich daartegen verzet’ (aldus de Regeling domeinlijsten Boa, zie ook art. 25
lid 1 Besluit Boa). De volgende domeinen worden onderscheiden.
I. Openbare ruimte.
II. Milieu, welzijn en infrastructuur.
III. Onderwijs.
IV. Openbaar vervoer.
V. Werk, inkomen en zorg.
VI. Generieke opsporing (restcategorie, waaronder politieboa’s).
Zie hierover uitgebreid voornoemde Regeling domeinlijsten Boa en de Beleidsregels Boa, inclusief de bekwaamheidseisen en bevoegdheden per domein.7 In
de voornoemde Beleidsregels is ook verwerkt informatie over de opleidingseisen
én het toekennen van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen uit de Politiewet
2012 (bijv. het toepassen van geweld, veiligheidsfouillering, gebruik van handboeien, wapenstok, pepperspray, surveillancehond en/of vuurwapen).

7

Voor de bekwaamheidseisen kan ook nog verwezen worden naar de Circulaire
bekwaamheidseisen Boa. Te raadplegen op overheid.nl.
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Bewijskracht pv van Boa
Het pv van een Boa heeft uitsluitend de bijzondere (‘unieke’) bewijskracht van
art. 344 lid 2 Sv voor zover het betreft de opsporing van één of meerdere feiten
met welke opsporing hij is belast. Uit het pv zal daarom moeten blijken voor welke
strafbare feiten de Boa opsporingsbevoegdheid heeft. Ook het domein waarbinnen de Boa is aangesteld dient in het pv te worden vermeld.8 Betreft het feiten
waarvoor géén opsporingsbevoegdheid bestaat, dan heeft een eventueel ter zake
die feiten opgemaakt pv geen ‘unieke’ bewijskracht maar kan slechts gelden als
een geschrift met beperkte bewijskracht: het kan alleen als bewijs worden
gebruikt als er nog andere bewijsmiddelen zijn (art. 344 lid 1 onder 5 in verband
met art. 344 lid 2 Sv).9 Boa’s zouden daarom ook een pv op moeten maken (en
niet moeten volstaan met een aangifte) als zij slachtoffer zijn geworden van een
strafbaar feit en bevoegd zijn dat feit op te sporen. Dit gaat in de praktijk nogal
eens mis!! Op dat punt is het goed om te weten dat bij alle domeinen ambtsdwang, wederspannigheid, beletten, belemmeren, belediging (van een ambtenaar), bedreiging en eenvoudige mishandeling (van een ambtenaar) in de lijst
staan van feiten waarvoor opsporingsbevoegdheid bestaat.
Territoriale bevoegdheid
Ingevolge art. 2 Besluit Boa (zie voorgaande tekst) is de opsporingsbevoegdheid
van de Boa beperkt tot het grondgebied, vermeld in de akte van beëdiging.
In de akte’s is echter steeds bepaald dat de Boa bevoegd is voor het grondgebied
van Nederland. Boa’s zijn dus landelijk bevoegd. ‘Hierdoor kunnen afspraken
worden gemaakt over de inzet van Boa’s op regionaal niveau. Aan de mogelijkheid om landelijk te werken worden voorwaarden gesteld. De Boa onthoudt zich
- zoals een politiefunctionaris - in principe van optreden buiten zijn gebied van
aanstelling.10 Hij mag alleen dan optreden buiten zijn eigen gebied, indien dat
gebeurt in overleg met het bevoegde gezag (de lokale driehoek) en - indien van
toepassing - in overleg met het bevoegd gezag van een eventueel ander gebied
dan het gebied van aanstelling’.11
Tot slot
- Een Boa is dus niet beperkt in het gebruik van opsporingsbevoegdheden maar
uitsluitend in de strafbare feiten die hij mag opsporen (namelijk beperkt tot de
feiten vallend binnen het domein van aanstelling en zijn eigen taak). Incidenteel zijn opsporingsbevoegdheden niet toegekend aan Boa’s, zie bijv. art. 55d
Sv (middelenonderzoek bij geweldplegers).
- In geen enkel domein zijn de strafbare feiten van art. 34 Wet administratiefrechtelijk handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) opgenomen (niet
voldoen aan vordering, verstrekken onjuiste gegevens (valse identificerende
persoonsgegevens), verplichting inleveren rijbewijs): geen opsporingsbevoegdheid dus.
- Voor de diepgravers: zie voor een omvangrijke bespreking van de bevoegdheid van een buitengewoon opsporingsambtenaar tot het opleggen van een
administratieve sanctie op basis van de WAHV Hof Arnhem-Leeuwarden 2312-19, ECLI:NL:GHARL:2019:10797, punt 8 e.v.

8
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In de meeste gevallen is dit vastgelegd in het aanwijzingsbesluit.
Zie uitgebreid het zakboek Pv en Bewijsrecht.
Zie art. 6 lid 2 Politiewet 2012.
Beleidsregels Boa.

