HOE STOPPEN WE DE AFNAME AAN GROENE BOA’S
(& hoe versterken we het toezicht in het buitengebied)

Terreinbeherende organisaties en particuliere grondbeheerders zetten groene BOA’s in vanuit een
eigen verantwoordelijkheid voor hun terreinen. Steeds vaker worden zij daarbij echter ook
geconfronteerd met publieke taken en vraagstukken op gebied van bijv. openbare orde en veiligheid.
Dit hangt samen met de toenemende recreatieve en criminele druk op natuurgebieden. Tegelijkertijd
laat het aantal groene boa’s een teruggang zien. Uit cijfers van de Dienst Justis volgt dat er nu nog
circa 460 groene boa akten geregistreerd staan bij particuliere werkgevers.
Om dit om te buigen is budget nodig ter ondersteuning van de huidige groene boa’s en voor
uitbreiding van de capaciteit. Gelet op de maatschappelijke taak die de groene BOA’s uitvoeren,
vinden wij een publieke bijdrage in de (toegenomen) kosten voor opleiding, verbindingsmiddelen,
bewapening en uitrusting wenselijk en redelijk. Deze kosten hangen immers nauw samen met de
publieke taken die groene BOA’s uitvoeren en de ondersteuning bij openbare orde en veiligheid.
In Bijlage I Kostenplaatje BOA staan de kosten vermeld die particuliere werkgevers maken voor het
inzetten een groene BOA. Deze tellen op tot gemiddeld €65.577 per groene BOA per jaar. De
inschatting is dat particuliere BOA-werkgevers jaarlijks zo ruim 22 miljoen euro investeren in het
toezicht in het buitengebied.
Het grootste deel van dit bedrag bestaat uiteraard uit salariskosten. Maar er gaan ook aanzienlijke
kosten zitten in de noodzakelijke onderteuning (opleiding, middelen). Van de jaarlijkse kosten van
€65.577 per groene BOA wordt gemiddeld €8077 besteed aan kosten voor opleiding,
verbindingsmiddelen (C2000 portofoons), bewapening en kosten voor uitrusting.
Jaarlijkse kosten opleiding en ondersteunende middelen, per groene BOA
Opleiding
Verbindingsmiddelen & bewapening
Uitrusting
TOTAAL

€ 2275
€ 2052
€ 3750
€ 8077

Uitgaande van 460 geregisteerde BOA-akten bij de Dienst Justis zijn groene BOA-werkgevers jaarlijks
3,7 miljoen euro kwijt aan opleiding en ondersteunende middelen – zaken die randvoorwaardelijk
zijn voor het goed en veilig kunnen uitvoeren van toezicht in het buitengebied. Aangezien groene
BOA’s in toenemende mate, en met wederzijds goedvinden van politie en Rijk, taken uitvoeren die
een hoge mate van opleiding en uitrusting vereisen, lijkt ons een rijksbijdrage nodig en ook redelijk.
Vergoeding van bovengenoemde kosten schept bovendien mogelijkheden voor de noodzakelijke
uitbreiding van de capaciteit.
De groene BOA-werkgevers pleiten daarom voor een structurele jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk
van €4 miljoen euro.

Bijlage I Kostenplaatje BOA
In onderstaande tabel zijn de kosten omgerekend wat een werkgevers (zoals particuliere
grondbezitters, natuur- en terrein beherende organisaties, Sportvisserij, Jagersvereniging)kwijt is om
een BOA fulltime in dienst te hebben. Loonkosten én kosten voor opleidingen en middelen die voor
boa’s verplicht dan wel noodzakelijk zijn om hun werk te mogen doen en om hun werk goed en veilig
uit te kunnen voeren.
Jaarlijkse kosten per boa

jaarlijkse
kosten

opm/toelichting

OPLEDIING
Boa opleiding basisbekwaamheid & PHB

€ 1.100,00

RTGB
BRS cursus nieuwe medewerker

€ 1.100,00
€ 75,00

obv 1x basisbekwaamheid à € 2300 en 4x PHB à €800,- in 5
jaar.
cursus en examenkosten incl. geweldsmiddelen
uitgaande van cursuskosten à € 380,- keer

UITRUSTING
Kosten bewapening

€ 155,00

Verbindingsmiddelen
Kleding
Vervoersmiddelen (inclusief brandstof)
BRS module licentie jaarlijks/CJIB-TM
Opvragen RDW/GBA + aanvullende licentie
Overige uitrusting

€ 1.360,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 437,50
€ 100,00
€ 1.500,00

OVERHEAD & SALARIS
Salaris (schaal 4, standaard loonkosten, 37
urige ww )
Andere overhead/standaard overhead 15
% standaard loonkosten
Aanvraag akte / VOG
Totaal/BOA/jr

€ 50.000,00
€ 7.500,00
€ 40,00
€ 65.577,50

pepperspray/wapenstok/steekwerend vest (vuurwapen en
handboeien nog niet meegenomen in de berekening)
C2000+ portofoons
eens in de 2 jaar nieuwe kleding € 500/2

denk aan: bonnenboekjes, handhelds/ipad (incl. printer),
verrekijker, drone, bodycam, etc. etc

excl. overhead, 37 urige werkweek (7,4 uur per dag), 1200
effectieve, incl. studie uren
opleidingsuren, coördinatie, kwaliteitscontrole, overleg
politie/OM/RUD/Provincie/etc.,
elke 5 jaar

