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Er wordt de laatste jaren meer gestroopt.
Bovendien deinzen stropers er niet voor terug
om geweld te gebruiken tegen boswachters en
jachtopzichters. Toch is dat niet de reden dat
het aantal bijzondere opsporingsambtenaren,
kortweg BOA’s, terugloopt. De oorzaak
daarvan zijn de strengere eisen die aan hen
worden gesteld en de daarmee gepaard gaande
opleidingskosten. De provincie Overijssel is bezig
het tij te keren door deze lasten te verminderen
en taken van de BOA’s te verlichten.
— Wim van Wijk (journalist)

> De cijfers spreken voor zich. Meldden
boswachters en jachtopzichters in 2009 iets
minder dan 2800 incidenten bij het BOA-registratiepunt, het afgelopen jaar waren dat er ruim
3500. “Nu zijn dit niet allemaal gevallen van geschoten herten of gestroopte hazen”, vertelt Ger
Verwoerd, boswachter op de Veluwe, in dienst
van het Geldersch Landschap. “Daar horen ook
zaken bij als het vernielen van dassenburchten
of het uithalen van nesten en zelfs betrekkelijk
onschuldige overtredingen als het opzettelijk
verstoren van dieren.” Maar feit blijft dat de
stroperij toeneemt. Zijn collega Marcel Kamps
die in het Rijk van Nijmegen als jachtopzichter
opereert, is nog stelliger. “De reestand is in de
periode voor de feestdagen gehalveerd. En dat
in gebieden waar niet gejaagd wordt.”

Lichtbakken
Een aanwijzing dat deze afname toch echt aan
stropers moet worden toegeschreven, noemen
beiden de vondst van kadavers van herten, reeën en zwijnen. “In veel gevallen vinden we daar
toch een kogel in. Dat zijn dieren die dan wel
geraakt zijn, maar niet meteen gedood zijn. Die
hebben nog kans gezien te ontsnappen, maar
zijn later toch aan hun verwondingen bezweken.” Daarnaast zijn er andere aanwijzingen.
Verwoerd: “Op nachtelijke patrouilles zie ik
nogal eens auto’s door het bos rijden. Vaak met
lichtbakken of grote schijnwerpers.” “Of”, vult
Kamps aan, “ik krijg telefoontjes van mensen
die geweerschoten horen. Dat gebeurt zo vaak
dat ik er lang niet altijd op af ga. Bovendien sta

ik er dan in mijn eentje voor. En sinds die keer
dat ik klemgereden en bedreigd ben, ben ik
toch wat voorzichtiger geworden.”

Minder BOA’s
De hulp inroepen van de politie of een collega BOA wordt lastiger, zeggen ze allebei. “De
politie heeft niet altijd tijd en collega’ hebben
we steeds minder.” Ook hier spreken de cijfers
weer boekdelen: in 2000 telde Nederland nog
zo’n duizend bijzondere opsporingsambtenaren, vorig jaar nog 400. De oorzaak kennen ze
maar al te goed. Kamps: “We moeten voortdurend cursussen volgen, zeker als je zoals ik een
wapen draagt. Dan moet je elk jaar verplicht
een training volgen bij het Intern Bijstands
Team van de politie, maar die kost wel 600
euro. Nu verschilt het per politieregio of die
wordt vergoed, maar ik val dus onder Gelderland-Zuid en die vergoedt hem dus niet.”
“En dan is nog de bijspijkercursus van justitie”,
neemt Ger Verwoerd het weer over. “Het OM
vindt het nodig dat wij BOA’s een driedaagse
cursus over het rechtssysteem in Nederland
volgen. Kosten duizend euro. Mooi dat veel van
onze werkgevers dat er niet voor over hebben,
met als gevolg dat we nu met veel minder BOA’s
zijn. En om nu te zeggen dat we in de praktijk
veel aan die cursus hebben…”

Keerpunt
Er is echter hoop. De provincie Overijssel heeft
deze ontwikkeling met lede ogen aangezien en
is inmiddels voor de BOA’s in de bres gespron-

gen. En wel omdat het provinciebestuur vindt
dat het behoud van deze groene BOA’s belangrijk is voor het groen in Overijssel. Marlies Ellenbroek, de ‘groene regisseur’ op het provinciehuis in Zwolle: “We moeten zuinig zijn op
alle oren en ogen in het veld. Daarom proberen
we op verschillende manieren het tij te keren.
Om met die cursussen te beginnen: als provincie lobbyen we bij de politie en het Openbaar
Ministerie om die cursussen eenvoudiger en
minder omvattend te maken. En mijn inschatting is dat het kwartje daar begint te vallen.”
Een even belangrijk punt vindt zij de vereenvoudiging van de werkwijze voor de BOA’s.
“Als een BOA ook maar een simpele overtreding van de regels ziet, moet hij eigenlijk een
proces-verbaal schrijven. Daarvan hebben wij
gezegd: maak maar gebruik van de bestuurlijke
strafbeschikking milieu. Dat is een betrekkelijk
nieuw instrument, dat je kunt vergelijken met
een simpele bon. Maar dan moet de werkgever
van de BOA wel een samenwerking met ons
aangaan, want alleen bepaalde bestuursorganen
kunnen dit lik-op-stukinstrument inzetten.
Maar het scheelt wel een hoop administratieve
rompslomp. Bovendien neemt zo’n beschikking het bezwaar van de landgoedeigenaren
of de wildbeheereenheid weg dat niet zij als
bonnenuitdeler te boek staan, maar in dit geval
de provincie. Dan krijgen ze ook niet te maken
met mensen die bezwaar aantekenen en dat
soort dingen. Voor dergelijke klachten moet zo
iemand zich nu tot de provincie wenden.”
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BOA-registratiesysteem
Op nog een belangrijk punt maakt Overijssel
duidelijk dat zij de groene BOA’s en hun werkgevers tegemoet wil komen. Ellenbroek: “Alle
incidenten die BOA’s waarnemen, melden zij
sinds 2006 in het BOA-registratiesysteem. Wij
hebben ons daar in 2010 bij aangesloten omdat
het een mooi systeem is waaruit gegevens zijn
te destilleren om ons beleid op te baseren.
Je kunt bijvoorbeeld zien waar er overmatig
sprake is van een bepaald incident, zodat je
daar iets aan kunt doen. Maar je moet er wel lid
van worden. Nu hebben wij als provincie besloten de inschrijfkosten voor landeigenaren voor
onze rekening te nemen.” Deze geste scheelt de
landgoedeigenaar weer duizend euro.
Hoe meer BOA’s hun waarnemingen melden,
hoe beter het BOA-registratiesysteem werkt als
managementinformatiesysteem, zowel voor de
provincie, als voor de politie en de landgoedeigenaren. “Op den duur kun je dan bijvoorbeeld
besluiten om gezamenlijk een bepaald probleem aan te pakken. Denk aan illegaal motorcrossen. Net zo als we dat nu al doen op basis
van een het onderliggende valwildsysteem. Als
blijkt dat op sommige trajecten veel wild wordt
aangereden, komen we in actie.”

Navolging
Vooralsnog is Overijssel de enige provincie die
zich het lot van de BOA’s heeft aangetrokken.
Maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen, gezien de ervaringen van Ellenbroek. “Ik
word de laatste tijd platgebeld door mensen uit
andere provincies. Iedereen wil weten wat wij
hier nu precies aan het doen zijn voor de BOA’s

en of ze daar een keer over kunnen komen
praten. Ik heb nu al afspraken gemaakt met
collega’s uit Drenthe, Brabant, Gelderland en
Flevoland.”

Restaurants
Als door dit soort ontwikkelingen de afname
van het aantal BOA’s tot staan kan worden gebracht, wordt hun strijd tegen de stroperij wellicht minder ongelijk, maar winnen zullen de
BOA’s hem waarschijnlijk niet. Marcel Kamps:
“Daarvoor is de stroperij te lucratief. Een hert
levert al gauw drie-, vierhonderd euro op. En er
zijn altijd wel restauranthouders die dat ervoor
willen betalen; bij de poelier of de groothandel
zijn ze meer kwijt.”
Wat dat betreft ligt er ook een taak voor de gast
die zonder gewetenswroeging wild wil eten.
“Hij zou aan de ober kunnen vragen of die het
keuringskaartje kan laten zien dat bij het betreffende stuk wild hoort. Als een jager namelijk zijn rechtmatig geschoten jachtbuit bij een
restaurant aanbiedt, geeft hij er zo’n kaartje bij
af. Een stroper niet.”<
redactie@vakbladnbl.nl

Registratiesysteem voor
alle BOA’s
Het Boaregistratiesysteem
bestaat sinds 2005. Het is een
registratiesysteem waar alle
buitengewoon opsporingsambtenaren in Nederland mee kunnen
werken. Een BOA heeft specialistische taken en bevoegdheden,
kan verdachten aanhouden en
mag boetes uitschrijven. Naast
boswachters gaat het bijvoorbeeld ook om parkeerwachten en
milieu-inspecteurs, of BOA’s in
dienst van de politie, marechaussee of Arbodienst. In dit systeem
kunnen de opsporingsambtenaren
direct incidenten die ze in het
veld aantreffen, invoeren. Dat kan
achter de pc, maar ook in het veld
met een smartphone. Ook kun je
met het Boaregistratiesysteem
processen verbaal opmaken. Daarnaast dient het als naslagwerk om
te kijken of andere organisaties
die met het systeem werken al
met een bepaald proces verbaal
bezig zijn. Het doel is om beter
met elkaar samen te werken en
elkaar ook te helpen. Van dit
systeem maken diverse organisaties gebruik: Justitie, politie, AID,
provincies, gemeenten, terreinbeheerders, Sportvisserij Nederland,
recreatiegemeenschappen, samenwerkingsprojecten als Voordelta
Zuid-Holland en Waddenzee.
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