
Bijlagen digitale aanvraag/mutatie individuele boa op grond van categoriaal besluit

De bijlagen zijn in de aangegeven situatie verplicht, tenzij anders is aangegeven. 

Bijlage Wanneer van toepassing? 

VOG NP/VOG P (beoogd) boa U wilt een nieuwe akte of een verlenging aanvragen en de
boa valt niet binnen de sterkte van KMAR/Nationale politie.

U heeft een kopie van de VOG NP of VOG P van de

(beoogd) boa nodig. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 

maanden en moet opgesteld zijn voor de functie van boa. 

Pasfoto U heeft een pasfoto van de (beoogd) boa nodig als jpg-, 

jpeg-, bmp- of pdf-bestand van maximaal 3 MB. De foto 

moet voldoen aan deze eisen.  

Als u tussentijds voor een boa een nieuwe pas aanvraagt,
dan gebruikt Justis de al aanwezige pasfoto. Bijvoorbeeld bij 
verlies of beschadiging van de pas. 

Bewijs van bekwaamheid U wilt een nieuwe akte of een verlenging aanvragen en u 
heeft aangegeven dat de de (beoogd) boa voldoet aan de 
bekwaamheidseis. 

De bekwaamheidseisen staan opgenomen in de 
‘Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar’. In de 
aanvraag toont u aan dat de (beoogd) boa aan de 
bekwaamheidseis voldoet. U heeft de volgende bijlage(n) 
nodig. 

1. Kopie van het behaalde getuigschrift boa.

2. Kopie van het behaalde diploma of certificaat van een 
aanvullende bekwaamheid.

3. Of kopie van de 4 behaalde certificaten (waarvan 2 
theorie en 2 praktijk) Permanente Her- en Bijscholing 
(PHB) gericht op een domein.

Ontheffingsgrond U wilt een nieuwe akte of een verlenging aanvragen en doet 
een verzoek voor een ontheffing van de bekwaamheidseis 
(opleidingseis). 

U heeft één of meer documenten nodig die onderbouwen dat 
de (beoogd) boa in aanmerking komt voor een ontheffing 
van de bekwaamheidseis. Deze staan opgenomen in de 
‘Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar’.

Afhankelijk van wat u kiest bij 'Bekwaamheidseis 
betrokkene' zijn onderstaande documenten nodig.

1. Kopie getuigschrift (o.a. diploma vrijwillig ambtenaar

van politie). Als dit getuigschrift ouder is dan 5 jaar,

dan ook: bewijs van uitdiensttreding uit de executieve

functie bij de Nationale politie of KMAR en welke

functie hier is vervuld.
2. Kopie akte van aanstelling.
3. Bewijs dat (beoogd) boa (die vrijwillig ambtenaar van

politie is) het aantal uren draait, zoals
voorgeschreven in de Beleidsregels boa.

4. Functieomschrijving en motivering voor een
ontheffing.

https://justis.nl/producten/boa/akte-van-opsporingsbevoegdheid-aanvragen/eisen-pasfoto-boa.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/07/10/beleidsregels-buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/07/10/beleidsregels-buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa


Instemming 

concessieverlener 

U wilt een nieuwe akte of verlenging aanvragen of een 
bestaande akte wijzigen. De reden is wijziging
dienstverband en/of wijziging opsporingsbevoegdheid. De 
boa heeft geen dienstverband, maar u huurt de boa in. Hij of 
zij is werkzaam in domein IV. De aanvrager is geen 
gemeente. 

U heeft een bewijs nodig dat de concessieverlener instemt 

met de inhuur van de boa. 

Bewijs van melding U wilt een nieuwe akte of verlenging aanvragen of een 

bestaande akte wijzigen. De reden is wijziging 

dienstverband en/of wijziging opsporingsbevoegdheid. De 

boa heeft geen dienstverband, maar u huurt de boa in. Hij of 

zij is werkzaam in domein IV. De aanvrager is geen 

gemeente. 

U heeft een bewijs nodig dat de inhuur is gemeld aan de 
direct toezichthouder en toezichthouder. 

Bewijs arbeidsrelatie U wilt een nieuwe akte of verlenging aanvragen of een 

bestaande akte wijzigen. De reden is wijziging dienstverband 

en/of wijziging opsporingsbevoegdheid. De boa heeft geen 

dienstverband, maar u huurt de boa in. Hij of zij is werkzaam 

in domein IV. De aanvrager is geen gemeente.

U heeft een overeenkomst nodig waaruit de arbeidsrelatie 
voor de inhuur tussen de persoon en de ‘werkgever’ (de 
partij waarvoor de werkzaamheden worden verricht) blijkt. 

Bewijs instemming lokale 

driehoek 

U wilt een nieuwe akte of verlenging aanvragen of een 

bestaande akte wijzigen. De reden is wijziging

dienstverband en/of wijziging opsporingsbevoegdheid. De 

boa heeft geen dienstverband, maar u huurt de boa in. Hij of 

zij is werkzaam in domein I, III of IV. De aanvrager is een 

gemeente. 

U heeft een bewijs nodig dat de lokale driehoek instemt met 
de inhuur van de boa. 

Bewijs benoeming boa U wilt een nieuwe akte of verlenging aanvragen of een 

bestaande akte wijzigen. De reden is wijziging 

dienstverband en/of wijziging opsporingsbevoegdheid. De 

boa heeft geen dienstverband, maar u huurt de boa in. Hij of 

zij is werkzaam in domein I, III of IV. De aanvrager is een 

gemeente. 

U heeft een bewijs nodig dat de ingehuurde boa door de 
gemeente op naam is benoemd als onbezoldigd ambtenaar 

van de gemeente. 

Toelichting aanvraag 
(niet verplicht) 

U kunt een nadere toelichting toevoegen aan uw aanvraag. 




