




Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de burgemeesters van de gemeenten met boe’ s werkzaam in de openbare ruimte(domein t)
I.a.a. de (direct) toezichthouder en VNG

Datum 15juli 2020
Onderwerp Pilot korte wapenstok voor boa’ s werkzaam in de openbare ruimte (domein 1)

In reactie op het maatschappelijk en politiek debat over de veiligheid van boa’s bijhun taakuitoefening en het vraagstuk over de bewapening van boa’s in deopenbare ruimte, is in de Kamerbrief van 5 juni jI.’ aangekondigd dat zal wordengestart met een pilot waarin boa’s2 in de openbare ruimte voor een afgebakendeperiode de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Het verzoek totdeelname aan de pilot wordt gedaan door de gemeente, met instemming van delokale driehoek. In deze brief worden de voorwaarden geschetst voor de pilot.Deze brief is aan u geadresseerd, omdat in uw gemeente boa’s in de openbareruimte werkzaam zijn.
(nieuw) AMvB bewapening en uitrusting boa / Pilots/ (huidige) Beleidsrege/s boaZoals in de Kamerbrief van 5 juni jI. aangegeven wordt thans gewerkt aan eenalgemene maatregel van bestuur (AMvB) over de bewapening en uitrusting vanboa’s, waarin een aantal zaken zal worden gewijzigd dan wel verduidelijkt voorboa’s. Vooruitlopend op de AMvB zal in een aantal gemeenten worden gestartmet een pilot, waarin het mogelijk wordt boa’ s in de openbare ruimte tijdelijkvoor (de duur van) de pilot een korte wapenstok toe te kennen.
Gedurende de pilot zal op onderdelen alvast in de geest van de nieuw teontwerpen AMvB worden gewerkt, zodat de opgedane ervaringen en evaluatie vande pilot als input kunnen dienen voor de AMvB. Het huidige beleid en bijbehorendkader, beschreven in de Beleidsregels boa, blijven van toepassing en oponderdelen zullen specifiek voor de (duur van de) pilot aangepaste voorwaardenworden toegepast, die o.a. betrekking hebben op opleiding, training engeweldgebruik, zoals nader beschreven in (de bijlage bij) deze brief.
Eén van de aangepaste voorwaarden voor de pilot betreft een andere invullingvan het noodzaakcriterium, waardoor aan domein 1 boe’ s een korte wapenstokkan worden toegekend die daar anderszins, na de gebruikelijke toepassing van
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1 Tweede Kamer, 29628, nr. 958
htts ://www.tweedeka mer.nl/kamerstukken/brieven reerino/detail?id =2020Z10267&did =2020D222672 Boa’ s werkzaam in de openbare ruimte (domein 1), die zijn ingehuurd kunnen niet meedoen met depilot, zie BBO onder 6.2 “De ingehuurde boa heeft maximaal de beschikking over de politiebevoegdhedenals bedoeld in artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de Politiewet 2012 en over handboeien’
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het noodzaakcriterium, geen aanspraak op zouden kunnen maken. Meer concreetzal aan de toezichthouders worden gevraagd het criterium waarbij de verzoekerdient aan te tonen dat sprake is van een toename van het aantalgeweldsincidenten, buiten beschouwing te laten in de beoordeling van depilotaanvraag.3
In de bijlage treft u de aanvraagprocedure en voorwaarden aan voor de pilot.Deze brief en de bijlage gelden voor de pilot uitdrukkelijk als het aanvullendekader bij de bestaande Beleidsregels boa.
Verlenging reeds afgegeven toestemming korte wapenstokMede op advies van de politie en het OM, heb ik besloten de toestemming voorbestaande situaties waarin boa’s in de openbare ruimte thans de beschikkinghebben over een korte wapenstok, in beginsel te verlengen indien een gemeentemet instemming van de lokale driehoek hierom verzoekt. Dit betreft dus degemeenten die niet in aanmerking komen voor de pilot, omdat er reeds boa’ swerkzaam zijn die zijn toegerust met een korte wapenstok. Zoals gebruikelijkdient het verlengingsverzoek te worden ingediend voorafgaand aan hetverstrijken van de toestemming. Wat betreft de termijn van de verlenging is hetopportuun de verlenging van de reeds afgegeven toestemmingen synchroon telaten lopen met de duur van de pilot, namelijk voor de duur van één jaar. Zo kanbij de evaluatie van de pilot over hetzelfde tijdsbestek een goede vergelijkingworden gemaakt van het gebruik van de wapenstok.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Zie Beleidsregels boa onder 3.2 (d) (criteria toekenning bevoegdheden):
d. In welke frequentie en mate hebben zich in het verleden situaties voorgedaan waarbij bewapening

wenselijk was geweest? Indien sprake is van een toename van het aantal gevallen dat de boa met geweldwordt geconfronteerd waarbij de aanwezigheid van enig geweldsmiddel wenselijk zou zijn geweest, kan
een geweldsmiddel worden toegekend”.
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Bijlage: Aanvraagprocedure, voorwaarden en monitoring pilot
AanvraagprocedureVerzoek tot deelname aan de pilot:De gemeente die mee wenst te doen aan de pilot stelt, met instemmingvan de lokale driehoek en positief advies van de toezichthouders, eenverzoek op dat voldoet aan het kader beschreven in de Beleidsregels boa(met uitzondering van de eis dat aangetoond moet worden dat sprake isvan een toename van het aantal geweldsincidenten), waarin het criteriumvan mogelijke veiligheidsrisico’s voor de boa bij de taakuitvoeringgewogen en degelijk onderbouwd wordt.• De verzoekende gemeente dient aan de hand van een veiligheidsplanrisico’s in relatie tot de taken en omstandigheden van boa’ s in kaart tebrengen en erop toe te zien dat boa’s niet worden ingezet op plaatsen,tijdstippen en in situaties met een voorzienbaar verhoogdveiligheidsrisico, zoals bij optreden tegen concentraties van grote groepenmensen en laat in de nacht in horeca gebieden.• Daarbij zet de verzoekende gemeente de concrete afspraken oversamenwerking tussen boa’ s en de politie uiteen in eenhandhavingsarrangement. Hierin worden afspraken vastgelegd overeventuele gezamenlijke acties, toegang tot het politiebureau,gezamenlijke briefings, informatie-uitwisseling en het overbrengen vanaangehouden verdachten.• Voorts dient in het verzoek te worden opgenomen het gewenste aantalboa’s voor de toerusting met de korte wapenstok en dient te wordenbeschreven wat de aard van de werkzaamheden is van deze boa’s.• Het verzoek tot deelname aan de pilot kan, zoals gebruikelijk, wordeningediend bij dienst Justis. Het verzoek moet digitaal (jer E-mail) wordeningediend onder vermelding van “pilot korte wapenstok”. Het E-mailadresdat hiervoor gebruikt dient te worden is: pilot.korte.wapenstok@justis.nl

Selectie:• Een pilot is per definitie begrensd in tijd en omvang. De deadline voor hetindienen van een verzoek tot deelname aan de pilot is gesteld op 15september 2020. De pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van éénjaar vanaf de start van de pilot. Het is voorstelbaar dat de exactestartdatum van de pilot zal verschillen in de geselecteerde gemeenten,e.e.a. afhankelijk van de snelheid waarmee door de respectievelijkegemeenten kan worden voldaan aan de gestelde voorwaarden voor depilot, zoals hierboven uiteengezet. De start van de pilot dient in iedergeval in het najaar 2020 plaats te vinden.• Voor de uitvoering zal worden gekozen voor een landelijke spreiding vande pilot in tien gemeenten, met een evenredige verdeling overgrootstedelijk, stedelijk en landelijk gebied waar boa’s nog niet debeschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.• De korte wapenstokken waarvan een gelimiteerd aantal (ca. 200 stuks)beschikbaar is en die in beheer is van de politie, zal door de politiebeschikbaar worden gesteld en verdeeld over de tien door deselectiecommissie aangewezen gemeenten waar de pilot zal wordenuitgevoerd. Uitgangspunt is dat boa’s de korte wapenstokken na afloopvan de pilot weer inleveren.
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• Een selectiecommissie buigt zich over de afzonderlijke verzoeken, en doetdaarbij een aanbeveling aan mij over de selectie van een beperkt aantalgemeenten voor uitvoering van de pilot. Uiteindelijk beslis ik na eenmarginale toets, door tussenkomst van de dienst Justis, over detoekenning van de korte wapenstok in het kader van de pilot.• Van de gemeenten die zich hebben aangemeld voor de pilot, maar nietzijn geselecteerd als pilotgemeente, kan een aantal gemeenten wordengevraagd te participeren in het kader van de monitoring en evaluatie vande pilot. Zo kan worden vergeleken of, en zo ja in welke mate, debeschikking over de korte wapenstok invloed heeft op de veiligheid vanboa’s in de ene gemeente ten opzichte van de gemeenten waar boa’s nietde beschikking hebben over de korte wapenstok.
VoorwaardenOpleiding en training• Wanneer een gemeente wordt aangewezen als pilotgemeente kan aldaarhet proces van (aanvullende) opleiding en training met de kortewapenstok door de betreffende boa’s worden gestart. Vanzelfsprekendgeldt ook voor de pilot dat de boa’s die onderdeel vormen van de pilotdienen te voldoen aan de vereiste opleiding en training. Hierbij geldt o.a.een minimaal opleidingsniveau MBO-3 (Handhaving, Toezicht enVeiligheid) met minimaal 1 jaar praktijkervaring.• Voorts dient te zijn voldaan aan certificering conform RTGB-vereisten,certificering op parate kennis van de ambtsinstructie en bekendheid metde verantwoordingssystematiek in relatie tot registratie vangeweldgebruik.• Daarnaast dient de opleiding en training van de boa gericht te zijn op debeginselen van professionaliteit, bekwaamheid, proportionaliteit,subsidiariteit en de-escalerend optreden. Hiertoe is een praktijkgerichtebijscholing van boa’s voor de pilot verplicht.• De boa’s die deelnemen aan de pilot dienen op bovengenoemde eisen tezijn geselecteerd en getoetst.• Tot slot zal voorafgaand aan de start van de pilot, door de directtoezichthouder, geverifieerd worden of de boa die zal deelnemen aan depilot voldoet aan voornoemde vereisten en aan het vereiste vanbetrouwbaarheid.
Geweldgebruik• Bij het gebruik van een geweldsbevoegdheid, verdient de inzet van hetminst zware middel de voorkeur. Daarnaast is het belangrijk boa’s tevoorzien van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. In hetkader van de pilot gaat derhalve de voorkeur ernaar uit naast de kortewapenstok tevens (door de werkgever van boa’ s) een bodycam uit tereiken. Dit middel kan o.a. door de mogelijke preventieve werking ervande veiligheid van de boa vergroten.• Op 1 juli jI is een wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, deKoninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren van krachtgeworden. Hierin zijn nieuwe eisen ten aanzien van registratie (ziedaarvoor ook het besluit geweldsregistratie) en beoordeling van geweldvan kracht geworden. Deze gelden ook voor boa’s in uw gemeente.Wanneer uw boa’s in het kader van deze pilot worden uitgerust met eenkorte wapenstok verdient het de aanbeveling om afspraken te maken met
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de politie over de contacten met de hulpofficieren van justitie die degeweldsregistratie en beoordeling moeten verzorgen.
Monitoring pilots• De pilot zal tot slot worden gemonitord en de resultaten van demonitoring zullen in de algehele evaluatie van de pilot worden betrokkenbij de inhoudelijke vormgeving van de AMvB over bewapening enuitrusting van boa’s. De criteria voor de monitoring en evaluatie van depilot zullen nader worden bepaald.
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