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Convenant Samenwerken in Handhaving Openbare Ruimte 
 
Gemeenten: 
De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 
 

1 Beek 2 Brunssum 
3 Eijsden-Margraten 4 Gulpen-Wittem 
5 Heerlen 6 Kerkrade 
7 Landgraaf 8 Maastricht 
9 Meersen 10 Nuth 

11 Onderbanken 12 Schinnen 
13 Simpelveld 14 Sittard-Geleen 
15 Stein 16 Vaals 
17 Valkenburg a/d Geul 18 Voerendaal 

 
Overwegende dat: 
 

1. gemeenten hebben kennis genomen van: 
 

 Het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
 De Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
 De Ambtsinstructie voor politie, de Koninklijke marechaussee en andere 

opsporingsambtenaren; 
 De regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar 

en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten1; 
 De Circulaire behandeling van klachten over buitengewoon 

opsporingsambtenaren. 
 
2. gemeenten ter handhaving van lokale verordeningen en/of landelijke wetgeving in 

de betreffende gemeente één of meer buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) ex. artikel 142 van het wetboek van strafvordering hebben aangesteld; 
bevoegd tot handhaving van de in de Circulaire Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar genoemde wetgeving, telkens voor zover de handhaving 
van die wetgeving binnen de reikwijdte van de aan hun verstrekte 
opsporingsbevoegdheid en hun functieomschrijving valt; 

 
3. gemeenten het ter borging van een adequate opsporing en handhaving 

noodzakelijk achten de buitengewoon opsporingsambtenaren bedoeld onder punt 
2. telkens met inachtneming van hun wettelijke bevoegdheden incidenteel in te 
kunnen zetten op elkaars grondgebied, in casu alle 18 gemeenten van de regio 
Zuid-Limburg, teneinde optimaal gebruik te maken van de in de regio aanwezig 
(boa) opsporings- en handhavingscapaciteit op momenten dat de eigen 
gemeentelijke (boa) opsporings- en handhavingscapaciteit onvoldoende is of 
onvoldoende dreigt te worden; 

 
4. het, gelet op hetgeen hiervoor bij punt 3. is vermeld, efficiënt is op structurele 

basis in de mogelijkheid van deze regionale samenwerking te voorzien zodat snel 
en adequaat op assistentieverzoeken binnen de regio kan worden gereageerd in 

 
1 Regeling van de minister van justitie d.d. 23 mei 2007, №548460/07/CBK, houdende vaststelling van bepalingen inzake 
toetsing van buitengewoon opsporingsambtenaren en ambtenaren in dienst van een bijzondere opsporingsdienst terzake van 
geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingvaardigheden en schietvaardigheid. 
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plaats van in voorkomende gevallen telkens ad.hoc. een 
samenwerkingsovereenkomst op te moeten stellen. 
 

5. gemeenten voorgaande hebben besproken met- en akkoord bevonden door de 
toezichthouder en de direct toezichthouder op de buitengewoon 
opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijnde respectievelijk de hoofdofficier van justitie in het 
arrondissement Maastricht, de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket 
en de korpschef van politieregio Zuid-Limburg. 

 
 
Komen het volgende overeen: 
(convenant als bedoeld in paragraaf 3.4. van de Circulaire buitengewoon Opsporingsambtenaar 2011) 
 
 
Artikel 1  Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) 
a. Daar waar in deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesproken over 

“buitengewoon opsporingsambtenaar” of “boa” wordt bedoeld: een buitengewoon 
opsporingsambtenaar ex. artikel 142 van het wetboek van strafvordering, in dienst 
van de deelnemende gemeenten, telkens voor zover de handhaving van die 
wetgeving binnen de reikwijdte van de aan hun verstrekte opsporingsbevoegdheid en 
hun functieomschrijving valt en die buitengewoon opsporingsambtenaar een 
aanstelling heeft bij één van de 18 gemeenten van de regio Zuid-Limburg. 

b. Daar waar met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaar de mannelijke 
vorm wordt gebruikt kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen. 

 
Artikel 2 Regionale uitoefening opsporingsbevoegdheid  
a. De buitengewoon opsporingsambtenaar is gerechtigd zijn opsporingsactiviteiten en 

opsporingsbevoegdheden uit te oefenen in alle 18 gemeente van de regio Zuid-
Limburg, 

b. De buitengewoon opsporingsambtenaar oefent zijn opsporingsbevoegdheid in een 
andere gemeente dan zijn gemeente van aanstelling niet uit anders dan op een 
concreet schriftelijk verzoek van een daartoe bevoegd persoon (OOV-er/AOV-er) van 
de assistentieverzoekende gemeente. 

c. In spoedeisende gevallen kan het verzoek als bedoeld onder b. mondeling 
plaatsvinden. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk 
bekrachtigd. 

d. In het geval een buitengewoon opsporingsambtenaar zijn opsporingsactiviteiten 
uitoefent in een andere gemeente dan zijn gemeente van aanstelling wordt de direct 
toezichthouder op de buitengewoon opsporingsambtenaar daarvan onverwijld door 
de assistentieverzoekende gemeente in kennis gesteld. 

 
Artikel 3  Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen 
a. De buitengewoon opsporingsambtenaar die assistentie verleent aan wie de 

bevoegdheid bedoeld in artikel 8 lid 1 en/of lid 3 van de Politiewet 1993 is toegekend 
(gebruik van geweld respectievelijk veiligheidsfouillering) en/of aan wie 
geweldsmiddelen (handboeien en/of wapenstok) ter beschikking zijn gesteld oefent 
die bevoegdhe(i)d(en) uit en draagt dat/die geweldsmiddel(en) in zijn totale 
opsporingsgebied. 

b. Het gestelde bij lid a. is niet van toepassing indien de assistentieverzoekende de 
gemeente hier nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Dat bezwaar wordt alsdan ter 
kennis gebracht van de assistentieverlenende gemeente conform artikel 2 van deze 
overeenkomst. 
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Artikel 4  Vergoeding, huisvesting, vervoer 
Afspraken omtrent vergoeding, huisvesting en vervoer met betrekking tot geleverde 
assistentie tussen assistentieverzoekende gemeente(n) en assistentieverlenende 
gemeente(n) vallen buiten de reikwijdte van deze samenwerkingsovereenkomst en 
worden desgewenst tussen gemeenten onderling geregeld. 
 
Artikel 5  Aansturing 
a. De buitengewoon opsporingsambtenaar die assistentie verleent verricht de 

werkzaamheden onder dagelijkse leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van de 
assistentieverzoekende gemeente. 

b. De assistentieverzoekende gemeente informeert de buitengewoon 
opsporingsambtenaar over de geldende lokale wetgeving, reglementen en 
voorschriften in die gemeente. 

c. De rechtspositieregeling van de assistentieverlenende gemeente blijft van 
toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen partijen en de 
buitengewoon opsporingsambtenaar. 

 
Artikel 6  Kwaliteit 
a. De assistentieverlenende gemeente is verantwoordelijk voor, en borgt de kwaliteit en 

de geldigheid van de opsporingsbevoegdheid, opleidingen, trainingen, vaardigheden 
etc. voor zover die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de buitengewoon 
opsporingsambtenaar tijdens diens feitelijke werkzaamheden in de 
assistententieverzoekende gemeente. 

b. De assistentieverzoekende gemeente is verantwoordelijk voor, en bewaakt de 
kwaliteit van het opsporingsproduct (bestuurlijke strafbeschikking, 
politiestrafbeschikking, proces-verbaal etc.) van de buitengewoon 
opsporingsambtenaar die in het kader van deze overeenkomst in die gemeente zijn 
feitelijke werkzaamheden verricht. 

 
Artikel 7  Functieuitoefening 
De buitengewoon opsporingsambtenaar wendt geen bevoegdheden aan welke buiten de 
aan zijn functieomschrijving  gerelateerde taken vallen. Daarbij is de functieomschrijving 
van de assistentieverlenende gemeente waaraan de buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn bevoegdheid ontleend (akte van opsporingsbevoegdheid) 
bepalend. 
 
Artikel 8  Uniform 
De buitengewoon opsporingsambtenaar verricht zijn werkzaamheden in de 
assistentieverzoekende gemeente in het hem door de assistentieverlenende gemeente 
ter beschikking gestelde uniform tenzij anders overeengekomen.  
 
Artikel 9  Klachten 
a. Indien een klacht wordt ingediend over een gedraging van de buitengewoon 

opsporingsambtenaar in de assistentieverzoekende gemeente, wordt deze klacht 
ingevolge de “Circulaire behandeling van klachten over buitengewoon 
opsporingsambtenaren” opgevat als een gedraging van het bestuursorgaan 
waaronder de buitengewoon opsporingsambtenaar ressorteert i.c. de 
assistentieverzoekende gemeente. De klacht wordt derhalve door de 
assistentieverzoekende gemeente behandeld. 
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b. Eventuele disciplinaire maatregelen naar aanleiding van een klacht tegen de 

buitengewoon opsporingsambtenaar worden genomen door de assistentieverlenende 
gemeente. 

c. Door de assistentieverzoekende gemeente zal in het geval van een klacht tegen een 
buitengewoon opsporingsambtenaar van een assistentieverlenende gemeente 
terstond een afschrift van de klacht  aan de toezichthouder en de direct 
toezichthouder worden gezonden. 

d. De assistentieverlenende gemeente zal van het verloopt van de klachtenprocedure 
door de assistentieverzoekende gemeente in kennis worden gesteld. 

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
a. De assistentieverzoekende gemeente draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en 

welzijn van de buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de door hem te 
verrichten werkzaamheden. 

b. De assistentieverzoekende gemeente vrijwaart de assistentieverlenende gemeente 
van aanspraken van de buitengewoon opsporingsambtenaar wegens het niet 
nakomen van deze verplichtingen. 

c. De assistentieverlenende gemeente is niet aansprakelijk voor schade die de 
buitengewoon opsporingsambtenaar mocht veroorzaken aan derden bij de 
uitoefening van de werkzaamheden voor assistentieverzoekende gemeente. 

d. De assistentieverzoekende gemeente vrijwaart de assistentieverlenende gemeente 
ingeval deze ter zake door derden wordt aangesproken, alsmede ingeval deze door 
de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt aangesproken ter zake dienst 
werkzaamheden in de assistentieverzoekende gemeente. 

 
Artikel 11  Geldigheidsduur en beëindiging overeenkomst 
a. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
b. Deze samenwerkingsovereenkomst kan eenzijdig worden opgezegd, zulks met 

inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, of op elk moment zonder 
opzegtermijn wanneer dit gebeurt met instemming van alle partijen. 

c. Bij opzegging van deze overeenkomst door (een) partij(en) vervallen alle vormen van 
assistentieverlening waaraan de opzeggende partij(en) zich eerder had(den) 
verbonden. 

d. In het geval de toezichthouder en/of direct toezichthouder schriftelijk heeft 
aangegeven niet langer akkoord te gaan met deze overeenkomst vervalt deze 
overeenkomst per direct. 

 
Artikel 12 Overleg 
Gemeenten starten een gezamenlijk overleg. Zij zullen de toezichthouder (OM) en de 
direct toezichthouder (politie) bij dit overleg betrekken. 
Het overleg  Handhaving Openbare Ruimte stemt ambtelijk zaken af en adviseert 
gemeenten op het terrein van Handhaving Openbare Ruimte. 
 
Artikel 13 Citeerartikel 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangehaald als: 
 “Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte gemeenten Zuid-Limburg”. 
 
Artikel 14 Wijziging overeenkomst 
Wijzigingen van deze samenwerkingsovereenkomst kan schriftelijk en met instemming 
van alle gemeenten, de toezichthouder en direct toezichthouder. Het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wijzigingen wordt duidelijk aangegeven. 
 



 

 6

Samenwerkingsconvenant 

 
Artikel 15 Inwerkingtreding 
a. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de datum dat 

deze door de toezichthouder en de direct toezichthouder alsmede door twee of meer 
partij(en) is ondertekend en gedagtekend. 

b. De werking van de ondertekende overeenkomst beperkt zich tot de gemeenten die 
deze overeenkomst hebben getekend, 

 
Namens het Openbaar Ministerie 

Arrondissement Maastricht 
Hoofd Officier van Justitie, mevrouw J.M. Penn – te Strake 
Ondertekend te:  Maastricht 
Datum:  
 

 
 

Namens  Politie Limburg-Zuid 
Korpschef Politie Limburg-Zuid, de heer G.J. Veldhuis  
Ondertekend te: Maastricht 
Datum:  
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Ondertekening Gemeenten: 
 
1 Gemeente Beek 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.K.H. Krewinkel 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
2 Gemeente Brunssum 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer C.M.A. Brocken 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
3 Gemeente Eijsden-Margraten 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer J.H.M. Bronckers 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
4 Gemeente Gulpen-Wittem 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer A.R.B. van den Tillaar 
Ondertekend te:  
Datum:  
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5 Gemeente Heerlen 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer P.F.G. Depla 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
6 Gemeente Kerkrade 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer J.J.M. Som 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
7 Gemeente Landgraaf 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.J.H. Vlecken 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
8 Gemeente Maastricht 

Vertegenwoordigd door burgemeester de heer O. Hoes 
Ondertekend te:  
Datum:  
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9 Gemeente Meersen 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.S.M.R. Offermanns 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
10 Gemeente Nuth 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer H.G. Vos 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
11 Gemeente Onderbanken 
Vertegenwoordigd door burgemeester Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
12 Gemeente Schinnen 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer B.H.M. Link 
Ondertekend te:  
Datum:  
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13 Gemeente Simpelveld 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer H.G.G. Bogman 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
14 Gemeente Sittard-Geleen 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer G.J.M. Cox 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
15 Gemeente Stein 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer A.C. Barske 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
16 Gemeente Vaals 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.L.T. van Loo 
Ondertekend te:  
Datum:  
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17 Gemeente Valkenburg a/d Geul 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer M.J.A. Eurlings 
Ondertekend te:  
Datum:  
 

 
18 Gemeente Voerendaal 
Vertegenwoordigd door burgemeester de heer E.A.J. Sprokkel 
Ondertekend te:  
Datum:  
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