Vragen en antwoorden over de BOA’s
1

Waarom zijn boa’s vanaf nu met handboeien uitgerust?

Bij een aanhouding moet een boa kunnen zorgen voor de veiligheid van de arrestant,
de omgeving, zichzelf en collega’s. Tot voor kort waren boa’s bij een aanhouding
afhankelijk van de politie om arrestanten te boeien in gevaarlijke situaties; denk aan
agressie en verzet tegen aanhouding. Nu kunnen de boa’s arrestanten als dat nodig
is zelf boeien en vervoeren naar het politiebureau.
2

Waarom vindt gemeente Zaanstad dit belangrijk?

Straattoezicht is een professionele handhavingsorganisatie die de afgelopen jaren
steeds meer taken heeft gekregen. Op grond van ervaringen en het aantal
incidenten, is de behoefte ontstaan om hun bevoegdheden uit te breiden met
handboeien (transportboeien). De gemeente vindt het belangrijk om daarmee de
veiligheid van de medewerkers, de arrestanten en de omgeving te garanderen.
3

Is Zaanstad de enige gemeente waar boa’s handboeien hebben?

Nee, de boa’s van onder andere Amsterdam en Den Haag hebben ook handboeien,
net als de boa’s van de NS.
4

Zijn boa’s hiervoor getraind?

De boa’s volgen maandelijks een verplichte training, waarin ze leren omgaan met
geweld en zich leren verdedigen. Bij deze trainingen hebben zij ook geleerd om te
gaan met het gebruik van handboeien. Alle boa’s van Straattoezicht hebben het
examen voor het gebruik van handboeien met succes afgelegd.
5

Wanneer worden handboeien gebruikt?

Een boa mag niet ‘zomaar’ iemand in de handboeien slaan. Een boa kan
gebruikmaken van handboeien om arrestanten veilig te vervoeren, maar dan alleen
als er sprake is van ‘gevaar voor ontvluchting’ of gevaar voor de veiligheid of het
leven van de arrestant, de boa en/of de omgeving.
6

Is het gebruik van handboeien geen taak voor de politie?

De politie spoort strafbare feiten op (High Impact Crime). De boa’s handhaven
volgens de gemeentelijke regels. Deze regels zijn vastgelegd in onder andere de
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Boa’s treden op tegen overlast. Zowel de
politie als boa’s kunnen te maken krijgen met situaties waarbij het gebruik van
handboeien wenselijk is. U kunt hierbij denken aan een situatie waarbij een persoon

zich niet wil legitimeren. De keuze om wel of niet handboeien te gebruiken
is afhankelijk van de situatie. Als er bij een aanhouding veel agressie/weerstand
wordt geboden, kan het gebruik van handboeien wenselijk zijn.
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Vervoeren de boa’s de arrestant ook?

De boa’s brengen de arrestant van de locatie van aanhouding tot het
politiebureau waar de insluiting plaatsvindt. In verband met de veiligheid wordt
gebruikgemaakt van een speciaal voertuig dat bestemd is voor het vervoer
van arrestanten. Dit voertuig is onder andere voorzien van een speciale
steekvrije afscheiding en spuughoesjes.
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Wat mogen boa’s eigenlijk doen als mensen agressie tonen?

Dan mogen de boa’s, als zij dit noodzakelijk vinden, optreden tegen agressie.
Hiervoor zijn zij geschoold. Zij mogen zich verdedigen en zijn ook bevoegd
om personen aan te houden als hiervoor een grondslag bestaat. Hierbij zijn ze
bevoegd om gebruik te maken van handboeien. Het is echter niet verplicht om bij
een aanhouding gebruik te maken van handboeien.

