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Aanvraag-/Mutatieformulier Individuele buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Aanvraag-/Mutatieformulier 
Individuele buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u een verzoek tot opsporingsbevoegdheid 
voor één boa op grond van artikel 142, lid 1, onder a en/of c 
Wetboek van Strafvordering en van het Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Doel van deze procedure is om 
opsporingsbevoegdheden toe te kennen aan individuele 
buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna boa’s). 

Instructie
• Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed 

leesbaar is. 
• Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag 

compleet is. Dat wil zeggen dat u het formulier volledig invult en 
alle noodzakelijke bijlagen meezendt. 

• Het formulier en de bijlagen stuurt u naar: 
Justis 
Afdeling V&T/boa 
Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG

Procedure
Justis beoordeelt uw verzoek nadat het aanvraagformulier met 
alle noodzakelijke bijlagen is ontvangen. Let wel, deze beoordeling 
kan ook als de aanvraag volledig is negatief uitvallen. De termijn 
waarbinnen de aanvraag wordt afgehandeld duurt in principe 
niet langer dan 3 maanden. Het besluit heeft een geldigheid van 
maximaal 5 jaar.

Meer informatie
Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via +31 88 - 998 22 88 of via 
het contactformulier: justis.nl/contactformulier. Informatie over de wijze 
van aanvragen en andere boa-zaken kunt u vinden op: justis.nl/boa.

Belangrijke informatie
Wij adviseren u om voordat u de aanvraag indient contact op te
nemen met de direct toezichthouder en toezichthouder.

De aanvraagprocedure

1   Aanvragende organisatie

• vult aanvraagformulier  
en formulier verzoek tot 
advies in 

• stuurt aanvraagformulier 
met bijlagen en verzoek tot 
advies naar direct 
toezichthouder

2   Direct toezichthouder

• brengt advies uit
• stuurt advies, inclusief 

aanvraagformulier met 
bijlagen en verzoek tot 
advies naar toezichthouder

•   informeert aanvragende 
organisatie over doorsturen 
naar toezichthouder

3  Toezichthouder

• brengt advies uit
• stuurt advies, inclusief advies 

van direct toezichthouder, 
aanvraagformulier met 
bijlagen en verzoek tot 
advies aan aanvragende 
organisatie

• toezichthouders kunnen ook  
een gezamenlijk advies 
uitbrengen

4  Aanvragende organisatie

• stuurt beide adviezen, 
aanvraagformulier met 
bijlagen en verzoek tot 
advies aan Justis

•  De toezichthouder en direct toezichthouder zijn (in de regel) de hoofdofficier van justitie en de korpschef van 
de Nationale politie van het gebied waaronder de hoofdvestigingplaats van het opsporingsorgaan valt. 

• Als een boa actief is binnen het domein Milieu, welzijn en infrastructuur (domein II), is de toezichthouder 
altijd de hoofdofficier van het Functioneel Parket. 

•  Adviezen zijn niet vereist als het gaat om een aanvraag van gemeenten tot uitbreiding van het aantal boa’s. 
Toetsing op het noodzaak vindt plaats in de lokale driehoek.

http://justis.nl/contactformulier
http://justis.nl/boa
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1 Type aanvraag

Als er sprake is van een intrekking of mutatie dient de werkgever de eerder aan de boa uitgereikte originele ‘Akte 
van opsporingsbevoegdheid en/of beëdiging’ en het daaraan gekoppelde ‘legitimatiebewijs boa’ in te nemen en te 
vernietigen. 

Als een eerder afgegeven legitimatiebewijs beschadigd is en vervangen moet worden kan met dit formulier een 
nieuw legitimatiebewijs boa worden aangevraagd.

Ook kan dit formulier worden gebruikt voor de aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs, als de op het eerder 
afgegeven legitimatiebewijs geplaatste pasfoto niet genoeg lijkt op het huidige uiterlijk van de (beoogd) boa.

Stuur mee:

Aanvraag nieuwe (eerste) akte 
van opsporing/beëdiging

Stuur mee:
• bewijs bekwaamheid
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP of VOG P) van 

de (beoogd) boa
• recente pasfoto van de (beoogd) boa met naam 
• advies toezichthouders

Verlenging eerder verstrekte 
akte van opsporing/ 
beëdiging 

Stuur mee:
• bewijs bekwaamheid
• kopie eerder verstrekte akte
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP of 

VOG P) van de (beoogd) boa
• recente pasfoto van de (beoogd) boa met naam

Boa-/aktenummer

Mutatie van de akte van 
opsporing/beëdiging

Stuur mee:
• kopie eerder verstrekte akte
• recente pasfoto van de (beoogd) boa met naam
• bij extra bevoegdheden advies toezichthouders

Boa-/aktenummer

Soort mutatie

Aanvraag nieuw 
legitimatiebewijs

Stuur mee:
recente pasfoto van de (beoogd) boa met naam Boa-/aktenummer

Intrekking van de 
opsporingsbevoegdheid op 
grond van artikel 8, eerste lid, 
van het BBO

Boa-/aktenummer

Reden intrekking:

einde dienstverband

de opsporing van de strafbare feiten maakt geen onderdeel uit van de functie van de bij vraag 2 genoemde (beoogd) boa

overlijden van de bij vraag 2 genoemde (beoogd) boa

anders (voeg bijlage toe)

Wordt de boa ingehuurd? Nee

Ja, de boa wordt ingehuurd van organisatie
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2 Gegevens (beoogd) boa

Burgerservicenummer

Achternaam en voornamen

Achternaam (indien gehuwd meisjesnaam) Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Postcode en plaats

3 Gegevens werkgever 

Naam organisatie en afdeling

Adres

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

4 Wettelijke grond

  Aanvraag op grond van artikel 142, eerste lid onder a: deze aanvraag wordt ook wel een ‘individuele’ 
benoemingsaanvraag genoemd. Aanvraag op grond van artikel 142, eerste lid, onder c: een verzoek alleen op grond 
van bijzondere wetgeving (bijvoorbeeld Leerplichtwet, (gemeentelijke) verordeningen en/of keuren).

Geef aan op welke 
wettelijke grond het verzoek 
wordt ingediend

Artikel 142: 1A Algemene wetgeving

Artikel 142: 1C Bijzondere wetgeving

Artikel 11 BBO (voor de duur van het onderzoek)

Vermoedelijke einddatum van 
het onderzoek (dag/maand/jaar)

Hoofdofficier van justitie in het 
arrondissement

De korpschef van de Nationale 
politie te
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5 Type boa-bevoegdheid

 In de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar (zie: justis.nl/boa) vindt u de domeinen en 
de daaraan gekoppelde opsporingsbevoegdheden. Daarin staan ook de voorwaarden om voor dat domein in 
aanmerking te komen en wat de optionele politie- en geweldsbevoegdheden zijn.

 Slechts één domein mogelijk.

Voor welk domein wordt 
opsporingsbevoegdheid 
aangevraagd?

Openbare ruimte

Openbare ruimte Inhuur

Milieu, welzijn en infrastructuur

Milieu, welzijn en infrastructuur inhuur

Onderwijs (advies van de toezichthouder en direct toezichthouder niet noodzakelijk)

Onderwijs Inhuur (advies van de toezichthouder en direct toezichthouder niet noodzakelijk)

Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer Inhuur

Werk, inkomen en zorg

Generiek:

Politie

KMAR

Teleservicemedewerker

Belasting/Douane

FIOD/ECD

B.O.O.M.

Rijksrecherche

BB&V

Agentschap Telecom

CJIB

DV&O

IGZ

Voor welke binnen het domein 
genoemde strafbare feiten gaat de 
boa processen-verbaal opmaken?

 U wordt verzocht de in het domein gehanteerde nummering te gebruiken.

6  Politiebevoegdheden

Boa’s met deze bevoegdheid dienen op grond van hoofdstuk 17 van de Ambtsinstructie voor de politie, de 
Koninklijke Marechaussee en de boa van het gebruik van geweld melding te maken.  Als deze bevoegdheden worden 
toegekend moeten de boa’s voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Regeling toetsing geweldbeheersing 
buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (RTGB).

Geef hieronder aan of de boa’s moeten beschikken over de politiebevoegdheden genoemd in artikel 7, leden 1, 3 en 
4, van de Politiewet 2012.

Geen

Geweldsbevoegdheid (artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2021)

Veiligheidsfouillering (artikel 7, lid 3, van de Politiewet 2012)

Vervoersfouillering (artikel 7, lid 4, van de Politiewet 2012)

Insluitingsfouillering (artikel 7, lid 4, van de Politiewet 2012)
Insluitingsfouillering is alleen voor boa’s die binnen hun eigen organisatie ‘ophoud cellen’ hebben en ook de 
zorg  voor ingesloten verdachten hebben.

7  Vrijheidsbeperkende middelen

Voor de toekenning van vrijheidsbeperkende middelen  (per 1 januari 2023) geldt dat men ook bevoegd moet zijn 
om geweld te gebruiken (politiebevoegdheid van artikel 7, eerste lid van de Politiewet 2012). 

Als deze vrijheidsbeperkende middelen worden toegekend moeten de boa's voldoen aan de bekwaamheidseisen 
van de Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere 
opsporingsdiensten (RTGB). 

Handboeien

http://justis.nl/boa
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8  Geweldsmiddelen

• Voor bewapening van een (beoogd) boa, ook zijnde een politiefunctionaris als bedoeld in artikel 2, onder b, van de 
Politiewet 2012, geldt een andere in artikel 3 van de Bewapeningsregeling politie nader omschreven procedure. 

• Zie voor verdere informatie hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor politie, de Koninklijke Marechaussee en de 
boa, de regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar, hoofdstuk 5 van het BBO, 
alsmede de op voormelde bevoegdheden gerichte items/notities e.d.

•  In de Beleidsregels boa (zie: justis.nl/boa) staan de domeinen en de daaraan gekoppelde opsporingsbevoegdheden. 
Daarbij wordt ook aangegeven wat de optionele politie- en geweldsbevoegdheden zijn voor boa’s die werkzaam 
zijn binnen dat domein. Zie ook bijlage A-II van de Beleidsregels over toekenning van politiebevoegdheden en 
geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren.

• Als deze geweldsmiddelen worden toegekend moeten de boa’s voldoen aan de bekwaamheidseisen van de 
Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere 
opsporingsdiensten (RTGB).

Dient de boa over 
geweldsmiddelen te beschikken?

Nee

Ja

Handboeien (per 1 januari 2023 een vrijheidsbeperkend middel)

Korte wapenstok

Pepperspray

Uitschuifbare wapenstok (alleen mogelijk voor domein II, Milieu, welzijn 
en infrastructuur en domein VI, Generieke opsporing).

Gecertificeerde diensthond

Door de betrokken minister goedgekeurd vuurwapen

8.1  Korte wapenstok domein I, Openbare ruimte

Voor het toekennen van de wapenstok voor een boa in domein I, Openbare ruimte, geldt het volgende. De wapenstok 
mag pas worden gedragen als de direct toezichthouder heeft vastgesteld, dat betrokkene aan de bekwaamheidseisen 
in relatie tot het geweldsmiddel wapenstok voldoet. Zoals bedoeld in paragraaf 6.4 van de Beleidsregels boa.

Korte wapenstok

9  Bekwaamheidseis

In de Beleidsregels boa zijn de bekwaamheden uitgewerkt (justis.nl/boa).

Stuur mee:

Beschikt over een geldig boa-getuigschrift
Stuur mee:
kopie geldig getuigschrift

Behaald diploma of certificaat van een aan-
vullende bekwaamheid of vrijstelling 1ste PHB 

Stuur mee:
diploma, certificaat of vrijstelling

Beschikt niet over een geldig getuigschrift 
of diploma. Op grond van de Beleidsregels 
boa wordt verzocht de (beoogd) boa 
(tijdelijke/éénmalige) ontheffing van de 
bekwaamheidseis te verlenen, op grond van:

Gelijkwaardige opleidingen
Stuur mee:
een diploma dat recht geeft op een ontheffing zoals genoemd in de Beleids regels 
boa (maximaal 5 jaar oud). Als er sprake is van detachering of een nevenfunctie bij de 
Nationale politie of KMAR ook een kopie van de aanvulling op de arbeidsovereenkomst. 
Dit kan alleen bij een eerste aanvraag en een verlengingsaanvraag.

of een diploma dat recht geeft op een ontheffing zoals genoemd in de Beleidsregels 
boa (ouder dan 5 jaar). Inclusief een kopie van het besluit waarin de aanvrager uit de 
executieve dienst bij de Nationale politie of KMAR is getreden. Dit kan alleen bij een 
eerste aanvraag.

Zowel bij eerste als bij verlengingsaanvragen:

Semi-permanente ontheffing
Stuur mee:
kopie diploma

Beperkte opsporingsbevoegdheden
Stuur mee:
functieomschrijving/motivering in aparte bijlage

Alleen bij verlenging van een geldige akte:

Tijdelijke ontheffing
Stuur mee:
motivatie in aparte bijlage

Discretionaire ontheffing
Stuur mee:
motivatie in aparte bijlage

http://justis.nl/boa
http://justis.nl/boa
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10 Onverenigbaarheid functies

Als iemand werkzaam is bij of leiding geeft aan een beveiligingsorganisatie en tegelijkertijd opsporingsbevoegdheid 
bezit, dan is dit in strijd met artikel 5 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Verzoeker 
pleegt zo een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten. Het opzettelijk verschaffen van 
onjuiste informatie over deze situatie is strafbaar op grond van artikelen 225 e.v. van het Wetboek van Strafrecht.

Is de (beoogd) boa werkzaam 
bij of geeft hij/zij leiding aan een 
beveiligingsorganisatie en/of 
recherchebureau?

Nee

Ja

Als deze vraag met “Ja” beantwoord is, wordt dit verzoek alleen in behandeling genomen, als ontheffing is verkregen van:  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
T.a.v. de heer mr. P.C. Boonstra
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

11  Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Ik verklaar de echtheidskenmerken van de originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP of VOG P) van de 
betrokkene gecontroleerd te hebben.

(Bij een intrekking of mutatieverzoek) Ik verklaar de originele ‘Akte van opsporingsbevoegdheid en/of 
beëdiging’ en het daaraan gekoppelde ‘legitimatiebewijs boa’ op naam van betrokkene vernietigd te hebben.

Handtekening werkgever

Naam werkgever

Naam en functienaam

Datum (dag/maand/jaar)

Contactpersoon en telefoonnummer
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12 Mee te zenden documenten

 Geef hieronder aan welke documenten u meezendt. In dit formulier staat aangegeven wanneer welke documenten verplicht zijn. 

Functieomschrijving.

Bijlage met het antwoord op de vragen over de gevraagde boa-bevoegdheid.

Bewijs van bekwaamheid.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP), tenzij de aanvrager binnen de sterkte van het KMAR/Nationale 
politie valt. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet aangevraagd zijn voor de functie van 
buitengewoon opsporingsambtenaar.

Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens (VOG P) als voor de buitengewoon opsporingsambtenaar 
de geweldsbevoegdheid (artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2012) wordt aangevraagd. Tenzij de aanvrager 
binnen de sterkte van het KMAR/Nationale politie valt. De VOG P mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet 
aangevraagd zijn voor de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar.  

1 recente pasfoto met naam, tenzij de aanvrager binnen de sterkte van de Nationale politie valt. De foto 
moet recht van voren genomen zijn, de doorsnee van het gezicht moet minimaal 2 cm zijn. Het standaard 
pasfotoformaat is 3,5 X 4,5 cm. Vermeld op de achterzijde van de pasfoto de naam van de betreffende persoon. 
Bevestig de pasfoto niet met plakband aan het aanvraagformulier, maar gebruik een fotohoesje of eventueel 
een paperclip.

Als er sprake is van een samenwerkingsverband dient een kopie hiervan te worden bijgevoegd.

Advies toezichthouder en direct toezichthouder.

Bijlagen zoals aangegeven bij 8 Bekwaamheidseis.

Bijlage waaruit de reden van eventuele intrekking van opsporingsbevoegdheid blijkt. 
Alleen nodig als op pagina 2 als reden ‘anders’ is opgegeven. 

Als de aanvraag voor domein I, Openbare ruimte is met daarbij het verzoek om het geweldsmiddel de korte wapenstok, dan graag meesturen:

Handhavingsarrangement

Veiligheidsplan

MBO-3 HTV diploma + bewijs van 1 jaar praktijkervaring.

Als de boa niet beschikt over het vereiste opleidingsniveau, kan worden volstaan met relevante vervangende praktijkervaring van tenminste 
drie jaar. Hiervan wordt het bewijs meegezonden.

Verslag lokale driehoek met overwegingen voor het dragen van het geweldsmiddel (per 1 januari 2023).

12.1 Inhuur

Als er sprake is van inhuur stuurt u dan het volgende mee.

Kopie van de arbeidsovereenkomst tussen de boa en de verhurende organisatie.

Kopie van de inhuurovereenkomst tussen de verhurende en de inhurende organisatie. Als sprake is van inhuur door een particuliere instantie 
dient hieruit de arbeidsrelatie/gezagsverhouding te blijken.

Bewijs dat de inhuur is gemeld aan de direct toezichthouder en toezichthouder. 

Bewijs van een aanwijzing van de boa op naam als onbezoldigd ambtenaar door de inhurende overheidsinstantie (dus niet als het om een 
particuliere instantie gaat). 

Alleen meesturen in specifieke gevallen.

Bij inhuur in domein I, III en IV door de overheid: bewijs van instemming met de inhuur door de lokale driehoek

Bij inhuur in domein II: bewijs van instemming met de inhuur door de meest aangewezen toezichthouder (de verantwoordelijke korpschef 
van de regio waarin de hoofdvestiging ligt).

Bij inhuur door een particuliere vervoersorganisatie in domein IV: bewijs van instemming met de inhuur door de concessieverlener.
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Verzoek om advies van de direct toezichthouder en toezichthouder

Verzoek 
om advies van de direct toezichthouder en 
toezichthouder voor een aanvraag voor opsporings- 
en geweldsbevoegdheden van een boa
Instructie 
Vul dit verzoek in en stuur het samen met het ingevulde 
aanvraagformulier hierboven en de gevraagde bijlagen naar de 
direct toezichthouder. 

 
De toelichting op het aanvraagproces op pagina 1 laat zien wat de 
vervolgstappen na het invullen van dit verzoek om advies zijn.  

Aan de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de Nationale politie/ hoofd van de dienst

Kenmerk

Betreft Eerste aanvraag

Verlengingsaanvraag

1  Gegevens (beoogd) boa

Bij aanvraag op grond van artikel 142, eerste lid, onder a. 

Burgerservicenummer

Achternaam
(indien gehuwd meisjesnaam)

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

Geboorteplaats

2 Gegevens werkgever

Naam organisatie en afdeling

Adres

Postcode en plaats

Contactpersoon 

Telefoonnummer

E-mailadres
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3 Noodzaak opsporingsbevoegdheid

Maak in een aparte bijlage inzichtelijk waarom opsporingsbevoegheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de 
functie van de (beoogd) boa. Geef in deze bijlage ook aan waarom een beroep op de politie voor het uitoefenen van 
opsporingsbevoegheden bezwaarlijk, niet mogelijk of niet wenselijk is. .

3.1 Aard strafbare feiten

Om tot een goede beoordeling te kunnen komen welk domein uit de Beleidsregels boa van toepassing is (1 per 
aanvraagformulier), moet duidelijk zijn voor welke strafbare feiten de opsporingsbevoegdheid wordt verzocht. Dit kan het 
best met een functieomschrijving van de boa, waaruit blijkt waarvoor opsporingsbevoegdheid wordt gevraagd. Mocht er 
geen functieomschrijving zijn, dan moet een opsomming van wetten en artikelen worden bijgevoegd.

Geef in een aparte bijlage aan wat de aard van de strafbare feiten is, waarvoor opsporingsbevoegdheid wordt aangevraagd. 

3.2 Aantal strafbare feiten afgelopen 12 maanden

Om tot een goede beoordeling van de noodzaak te komen, vragen wij bij een eerste aanvraag een inschatting van het 
aantal strafbare feiten waar de boa mee te maken krijgt. Bij een verlenging vragen wij u een gespecificeerd overzicht 
van de uitgeschreven bekeuringen van de afgelopen 12 maanden. 

Aantal

Processen-verbaal misdrijf

Processen-verbaal overtreding

Transacties

Administratieve boetes

Gepleegde interventies

3.3  Percentage boa-activiteiten voor handhaving

Werkzaamheden % van de werkzaamheden

Toezicht/controle %

Bestuursrechtelijke handhaving %

Strafrechtelijke handhaving %

Andere werkzaamheden %

Totaal %

3.4 Processen-verbaal strafbare feiten

Voor welke strafbare feiten binnen het domein maakt de boa processen-verbaal? Gebruik hier de in het domein 
gehanteerde nummering. 
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4 Politiebevoegdheden

Geef hieronder aan of de boa’s moeten beschikken over de politiebevoegdheden genoemd in artikel 7, leden 1, 3 
en 4, van de Politiewet 2012. 

Geen

Geweldsbevoegdheid (artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2021)

Veiligheidsfouillering (artikel 7, lid 3, van de Politiewet 2012)

Vervoersfouillering (artikel 7, lid 4, van de Politiewet 2012)

Insluitingsfouillering (artikel 7, lid 4, van de Politiewet 2012)

4.1 Waarom politiebevoegdheden?

Maak in een aparte bijlage inzichtelijk waarom de boa over de hierboven gevraagde politiebevoegdheden 
moet beschikken. Dit aan de hand van de aard van de incidenten waartegen de boa moet optreden en de 
omstandigheden waaronder de boa zijn functie moet uitvoeren. Om inzichtelijk te maken dat betrokkene over 
de politiebevoegdheden moet beschikken, dient u dit te motiveren aan de hand van de criteria genoemd in de 
Beleidsregels boa, onder 3.2 (criteria toekenning politiebevoegdheden).

4.2 Aantal incidenten afgelopen 12 maanden

Hoeveel incidenten hebben de afgelopen 12 maanden plaatsgevonden, waarbij de boa de politiebevoegdheden 
nodig had? Bij een eerste aanvraag kunt u volstaan met een inschatting van het aantal strafbare feiten. Bij een 
verzoek om verlenging van de opsporingsbevoegdheid, dient u concrete aantallen op te geven.

Aantal

5 Vrijheidsbeperkende middelen

Handboeien

Om inzichtelijk te maken dat betrokkene over de vrijheidsbeperkende middelen dient te beschikken, dient u 
dit te motiveren aan de hand van de criteria genoemd in de Beleidsregels boa, onder 3.2 (criteria toekenning 
politiebevoegdheden en vrijheidsbeperkende middelen).

6 Geweldsmiddelen

 In de Beleidsregels boa (zie: justis.nl/boa) staan de domeinen en de daaraan gekoppelde opsporingsbevoegdheden. 
Daarin worden ook de voorwaarden genoemd om voor dat domein in aanmerking te komen en wat de optionele politie- 
en geweldsbevoegdheden zijn. Om inzichtelijk te maken dat betrokkene over de geweldsmiddelen dient te beschikken, 
dient u dit te motiveren aan de hand van de criteria genoemd in de Beleidsregels boa, onder 3.2 (criteria toekenning 
geweldsmiddelen) alsmede de criteria gesteld in bijlage A bij de Beleidsregels boa. 

Dient de boa over 
geweldsmiddelen te beschikken?

Nee  ga naar vraag 7

Ja

Handboeien (per 1 januari 2023 een vrijheidsbeperkend middel)  ga naar vraag 6.1

Korte wapenstok  ga naar vraag 6.1

Pepperspray  ga naar vraag 6.1

Uitschuifbare wapenstok (alleen voor domein II, Milieu, 
welzijn en infrastructuur en domein VI, Generieke opsporing)

Gecertificeerde diensthond  ga naar vraag 6.1

Door de betrokken minister goedgekeurd vuurwapen  ga naar vraag 6.1

6.1 Waarom geweldsmiddelen?

Maak in een aparte bijlage inzichtelijk waarom het voor de uitoefening van de functie van de (beoogd) boa 
noodzakelijk is om over geweldsmiddelen te beschikken. Licht dit toe aan de hand van de aard van de incidenten 
waartegen de boa dient op te treden en de omstandigheden waaronder de boa zijn functie moet uitvoeren.

6.2 Aantal incidenten afgelopen 12 maanden

Hoeveel incidenten hebben de afgelopen 12 maanden plaatsgevonden, waarbij de boa geweldsmiddelen nodig 
had? Bij een eerste aanvraag kunt u volstaan met een inschatting van het aantal strafbare feiten. Bij een verzoek om 
verlenging van opsporingsbevoegdheid, dient u concrete aantallen op te geven.

Aantal

http://justis.nl/boa
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7 Gebied

In welk gebied gaat de boa de verleende bevoegdheden uitoefenen?

8  Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam werkgever

Naam en functienaam 

Handtekening werkgever

Datum (dag/maand/jaar)
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