
Procedure  arrestant Boa WWM. 
 

6. Afhandeling politie:  
 

 1. Aantreffen wapen: 
2. Boa houdt de verdachte ter 

plaatse aan: 

3. Inbeslagname: 

- Boa RET houdt indien mogelijk verdachte aan en 
zorgt dat de verdachte wordt voorgeleid. 

- Grond van aanhouding kan zijn artikel 447e SR of 
art. 285 SR of Wet personenvervoer 2000. Dus niet 
terzake WWM. 

- Boa zal arrestant ALTIJD overdragen aan 
politie.  

- Boa is nl. NIET bevoegd voor de WWM.  

5. Administratie RET: 

- Boa kan wapen niet in beslag nemen maar 
wel onder zich houden waarbij hij/zij 
rekening houdt met eventuele sporen. 

- Wapen wordt door ter plaatse komend 
politiepersoneel of aan het politiebureau 
inbeslaggenomen.  

 

4. Vervoer: 
 

- Met inachtneming van de richtlijnen VVA kan de 
Boa de arrestant eventueel zelf vervoeren naar 
het politiebureau. 

- Het wapen wordt afzonderlijk van de verdachte 
vervoerd in zak of koker. Voor een vuurwapen 
geldt het politie protocol: hondenman ter 
plaatse.  

 

Aandachtspunten:  
 

Boa verricht op het politiebureau zijn/haar administratieve verwerking op de daartoe 
ingerichte werkplek en verlaat het bureau niet alvorens overleg gehad te hebben met 

Opco/Just.Chef en/of coördinator ZSM.  
 

Ten behoeve van controle naleving reis/verblijfverbod is het de boa toegestaan om 
met medewerking van de verdachte een foto te maken. Verzet de verdachte zich 

hiertegen kan een eventueel een aanwezige politie verdachtenfoto of progis foto ter 
beschikking worden gesteld.  

 
Bij aantreffen van bv een vuurwapen zal de boa ihkv zijn veiligheid geen risico’s 

nemen en eventueel niet tot aanhouding overgaan maar direct de eigen meldkamer 
en het OC verwittigen.  

  

 

- Arrestant wordt ingevoerd voor het WWM feit.  
- Afhankelijk van het feit wordt de arrestant 

overgedragen aan de opsporing (ZSM) 

- Boa maakt pv aanhouding/pv bevindingen 
en noemt hierbij de feiten en omstandig-
heden waaronder het wapen werd 
aangetroffen. 

- Boa in de functie van sectiechef Veiligheid 
reikt eventueel een reis-verblijfverbod uit.  


