
Eisen ten aanzien van de inzet van boa's 

Noodzakelijkheidscriterium 

Voor boa’s aan de slag kunnen en hun bevoegdheid (verlengd) krijgen, moet de gemeente als werkgever 

wettelijk voldoen aan het zogenoemde 'noodzakelijkheidscriterium'. Aan dit criterium wordt voldaan als 

het ministerie van Veiligheid en Justitie positief oordeelt over de vragen of de opsporingsbevoegdheid 

van de betreffende functionaris noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie en een beroep op de 

politie voor het uitoefenen van deze functie niet mogelijk of wenselijk is. 

Betrouwbaarheid 

Boa’s moeten voldoen aan de wettelijke vereiste van betrouwbaarheid (onbesproken gedrag). Op basis 

van een justitiële en politiële screening wordt beoordeeld of een persoon betrouwbaar is (geen strafblad 

heeft). In principe toetsen politie en justitie boa’s elke vijf jaar op hun betrouwbaarheid. Wel blijft het 

mogelijk tussentijds controles uit te voeren in het geval van gerede twijfel. 

Bekwaamheid 

Boa’s moeten bekwaam zijn voor hun werk. Dat wil zeggen: over de vereiste kennis en vaardigheden 

beschikken. Hierbij gaat het onder meer om kennis van het (straf)recht en het beschikken over 

basisvaardigheden zoals het opmaken van een proces-verbaal. Het examen tot boa wordt afgelegd onder 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een verkregen getuigschrift is vijf jaar 

geldig. Als aan de eisen van betrouwbaarheid en bekwaamheid is voldaan, wordt een persoon officieel tot 

boa beëdigd. 

Aanwijzingsbesluit 

Toezicht- en handhavingstaken worden aangewezen met een zogenaamd aanwijzingsbesluit. Het 

aanwijzen van toezichthouders kan individueel of categoraal. Dit laatste betekent dat de aanwijzing is 

verbonden aan een dienst of afdeling. Een voorbeeld hiervan is het aanwijzingsbesluit van de gemeente 

Sittard-Geleen, waarbij B&W de boa's van een aantal diensten aanwijst voor het uitvoeren van toezicht- 

en opsporingstaken in het kader van gemeentelijke verordeningen. 

Bij een individuele aanwijzing heeft de aanwijzing betrekking op een individu. Een dergelijke aanwijzing 

moet volgens artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht worden bekendgemaakt door toezending of 

uitreiking aan de betrokkene. 

Aanwijzing in de APV of door B&W 

Er zijn twee mogelijkheden om een toezichthouder of een toezichthoudende dienst voor de APV aan te 

wijzen: met een aanwijzingsbesluit van B&W of in de APV. 

In de APV kan de gemeenteraad functionarissen (individueel) of diensten (categoraal) als toezichthouder 

(of toezichthoudende dienst) aanwijzen. Wanneer een medewerker dan op een functie wordt benoemd 

waarvoor een categorale aanwijzing als toezichthouder geldt, dan is deze persoon ook meteen 

toezichthouder. Een voorbeeld van categorale aanwijzing op basis van de APV is het aanwijzingsbesluit 

toezichthouders eenheid Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden of het Aanwijzingsbesluit van de 

gemeente Den Haag. 

Als de raad liever personen aanwijst en niet functionarissen of diensten, kan de raad de aanwijzing beter 

aan B&W overlaten. Dan hoeft de APV niet steeds te worden aangepast als iemand vertrekt, van baan 

verandert of om andere reden geen toezichthouder meer kan zijn. 

 


