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OPROEP LEIDT TOT REEKS ONTHUTSENDE ERVARINGEN 
MET BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAREN 

T 

OOM AGENT KNEEP 
VROEGER EEN OOGJE toe 
als je over de promena
de fietste. „Nooit meer 
doen, volgende keer 
krijg je een bekeuring." 
Veel boa's slingeren je 
nu zonder pardon op de 
bon. Voor het grote pu
bliek is het onduidelijk 
wat de boa mag en wat 
hij doet. Hun reputatie 
is bar slecht, blijkt uit 
reacties op onze oproep. 
,lk dacht dat het een 
beveiliger van VöD was. 
Daar laat ik mijn 
paspoort toch niet aan 
zien...? 7" 

door MARIE-THÉRÈSE ROOSENDAAL 

De buitengewoon opsporingsambtenaar staat er 
slecht op, uitzonderingen daargelaten. Op een 
oproep van onze krant klinken termen als: mis

lukte politieagenten, machtswellustelingen, geniepige 
gevoelsdebielen en klaplopers. 

Stevan van Steen uit Den 
Haag was zelf boa: „In mijn 
jonge jaren zat ik bij de politie, 
later werd ik hoofdconducteur 
bij de NS en dan was je stan
daard boa. Tussen de boa's op 
straat zitten veel politie-tuaTi-
nabe's. Van hogerhand krijgen 
ze geen support. Toen ik bij het 
spoor achter een tasjesrover 
aan ging, kreeg ik op mijn kop. 
Dat kon de NS op een claim ko
men te staan! Daarom staan 
veel boa's te kijken bij inci
denten en grijpen ze niet in. Ze 
moeten boetes schrijven. In 
Den Haag heten ze al stadsna-
zi's. Een omaatje bekeuren als 
haar kleindochtertje bloeme
tjes in de berm plukt... Waar
schuw dan eerst", vindt Ste
van van Steen. „Dit wekt al
leen maar wrevel." 

LOI-cursusje 
„Boa's dwingen geen res

pect af. Vraag ze iets over re
gels en ze weten het niet. Som
migen spreken zelfs slecht Ne
derlands. Over het algemeen 
zijn het niet de intelligentste, 
en met alleen een LOI-cursus
je kun je geen conflictsituatie 
hanteren. Afschaffen, die 
stadswachten!" 

Jacqueline Nijboer woont in 
Huizen: „Ik wilde wat uit de 
auto op mijn oprit pakken, en 
mijn hondje üep achter me aan 

naar buiten. Kreeg ik een be
keuring vanwege mijn loslo
pende hond. Boa's controleren 
hier continu of je je legitimatie 
bij je hebt. Pure intimidatie." 

Haar plaatsgenoot Bas Galu-
ti maakt gewag van de Face-
bookpetitie tegen een duo bo
a's: „Duizend likes uit 't Gooi." 

Huizer Emile Aleman: 
„Mensen hebben dat duo ge
filmd terwijl ze achter een au
to of om een hoekje op de loer 
lagen om boetes uit te kunnen 
delen. Even wachten of er ie
mand over de stoep fietst. Ze 
benaderen burgers heel irri
tant, spreken een vrouw aan 
met 'mevrouwtje'. Eén van de 
twee noemt zich brigadier. Die 
mannen ontberen elk inle
vingsvermogen en hun ken
nisniveau is bedroevend. Te
gen kerst verkocht een meisje 
van een jaar acht buiten op 
een kleedje de in haar volks
tuintje gekweekte pompoe
nen. De opbrengst was voor 
Serious Request. Vroegen de 
boa's naar haar ventvergun
ning. Haar vader kreeg een 
boete." 

Op zijn huwelijksdag moest 
M. Abshari in Oosterhout nog 
gauw even geld pinnen. 

Trouwauto met bruid en foto
graaf aan de kant gezet, bruide
gom naar de geldautomaat: 
„Meneer de boa vond het lul
lig, maar bekeurde me toch." 

Op de begrafenis van zij n va
der werd Filip Frederiks uit 
Hoofddorp beboet: „Ik was 
vergeten om een parkeerschijf 
neer te leggen. En veel ande
ren ook. Nu is het daar in dat 
woonwijkje duidelijk zicht
baar wanneer er een begrafe
nis gaande is. De boa's waren 
niet te vermurwen, met een 
grote grijns schreven ze door. 
Waar is hun menselijkheid?" 

De 17-jarige zoon van Wil
lem Adams werd in het win
kelcentrum van Amersfoort 
staande gehouden: „Op zijn 
scooter reed hij naar de fiet
senstalling. Ook al was het 
maar twee meter, dat mag niet. 
Maar uh... een boete van 100 
euro? Daar moet dat mannetje 
drie maanden voor werken..." 

Last 
Eigen schuld, vindt Jan Hut: 

„Dat er boa's zijn hebben we 
aan onszelf te wijten. Gedraag 
je normaal, heb jegeen last van 
ze." EHBO'er Edwin Gieling 
neemt het ook voor ze op: „Het 
probleem zit bij de opleiding 
en de begeleiding. Ze doen 
goed werk." Edwin van der 
Wal zat met een vriend langs 
de waterkant: „Bij Diever, een 
vijver met een invalidenstei-
ger. Daar zat een invalide jon
getje met zijn vader. Omdat 
dat jochie dat zelf niet kon, 
gooide zijn vader de hengel 
voor hem uit. Kinderen mogen 
daar zonder vergunning vis
sen, volwassenen niet. De va
der die zijn zoontje hielp, 
kreeg een boete voor vissen 
zonder vergunning. Kinder
achtig!" 

Edwin Smit stuitte in Hei-

'Cel en 
boete van 
670 euro 
voor 5 
meter 

fietsen 

loo op een onduidelijke wegaf-
zetting: „De politie verzocht 
de mensen die verkeerd reden 
om te keren. Verderop liep een 
boa als een gek bonnen à 120 
euro te schrijven." 

Het fietspad was maar twin
tig meter verderop, dus sprong 
Marcella Kuiper vast op haar 
rijwiel in het winkelcentrum 
van Hoofddorp. „Twee man
nen, ik dacht dat het beveili
gers van V&D, hielden me aan. 
Ik zei: oké, ik ga lopen. Nou, 
dat vond de ene niet goed. Hij 
begon keihard te schreeuwen 
dat hij mijn identiteitsbewijs 
moest zien." Fout twee: „Ik 
weet het donders goed, maar 
ik had mijn paspoort niet bij 
me. Maar als ik 'm wel bij me 
had gehad, waarom zou ik die 
dan laten controleren door 
V&D-beveiligers?" 

„Later bleek dat achter op 
hun rug Handhaving staat. 
Maar ze komen niet achterste
voren aanlopen, en die term 
zegt me ook niet zo veel. Ik zei 
dat ik mijn paspoort thuis zou 
ophalen, het was maar een 
klein stukje. Maar de ene was 
de politie al aan het bellen: 
'Verdachte werkt niet mee'. Ik 
dacht: huh, verdáchte? Ik wil
de wegfietsen, maar ze hingen 
aan mijn bagagedrager. Te 
dwaas! Mijn 16-jarige zoon -
kom niet aan zijn moeder -
maakte hun handen los en zo 
kon ik weg. Mijn zoon dacht 
trouwens ook dat het beveili
gerswaren. Hij moest de cel in. 

'Mislukte 
politie
agent, 
machts
wellusteling1 

Ik kreeg uiteindelijk een boete 
van 670 euro. Voor vi jf meter 
fietsen..." 

O.J. Wouters zag het bij het 
Centraal Station van Amster
dam: „Een boa wilde een legiti
matie zien, de toerist weigerde 
en werd met geweld tegen de 
grond gewerkt. Omstanders 
waren gechoqueerd." Edward 
Singels: „De wandelende arro
gantie! Hier in Amsterdam-
Noord treden ze met veel mis
baar op tegen bejaarden en 
kinderen. Als het om echte 
overlast gaat, lopen die stak
kers een blokje om." 

Eric van Dijk parkeerde in 
Alphen aan den Rijn: „Mijn 
vrouw deed het achterportier 
open om onze hulphond uit de 
auto te helpen. De hond ging 
bij de struiken naast het trot
toir liggen wachten, terwijl wij 
de auto afsloten. Twee boa's 
zeiden iets. Mijn vrouw zei dat 
ze doof is, en vroeg om een her
haling. Heel intimiderend 
drukten ze haar een bon in de 
hand, vanwege een loslopende 
hond." 

Tjeerd Leistra had in Lely
stad behoorlijk wat parkeer
ti jd over op zijn ticket. „Voor 

een glimlach geef ik dan altijd 
het kaartje door aan een ander. 
Een boa sprak me aan: dat 
mocht niet. Toen ik protes
teerde, werd ik voor staatsvij
and uitgemaakt." 

Laurens Jansma: „In Rot
terdam stond ik op een par
keerplaats te bellen. Boa's zei
den dat ik het parkeervak uit 
moest of een kaartje moest ko
pen omdat ik anders een boete 
van 60 euro zou krijgen. Ik 
reed weg en stond nog even 
stil buiten het vak. Kreeg ik 
alsnog een boete van 85 euro 
voor parkeren buiten de vak
ken..." 

Ron Punselie geeft hoog op 
van een boa in Alkmaar: „Een 
bijzonder mens dat eerst waar
schuwt. Petje af. Ik dacht al
ti jd dat een boa een veredelde 
parkeerwacht was." 

Aardappelseizoen 
P. van de Munnik: „In ons 

dorp is vrachtverkeer verbo
den, maar in het aardappelsei
zoen staan er honderden 
vrachtwagens uit het Oost
blok. Op klachten krijgen we 
altijd te horen dat er niet ge
noeg mankracht is. Een ti jd te
rug stalde een inwoner zijn 
nieuwe camper even voor de 
deur, aan een doodlopende 
weg. En hup, er zat een bekeu
ring op." 

Femmie Wolf: „In het park 
in Apeldoorn kreeg ik een boe
te van 60 euro omdat ik mijn 

hond niet aan de riem had. De 
boa fietste door het park, wat 
ook niet mag. 'Maar ik doe 
mijn werk', zei hij . De stre
ber." 

Tommy de Lange haalde 
met zijn vriendin een broodje 
in Tilburg: „Daar is het een 
kwartier vrij parkeren. De ei
genaresse van de zaak waar
schuwde dat ze stonden te be
keuren. Het bleek dat ik toch 
een ticket moest hebben. De 
automaat stond pal naast mijn 
auto, maar de boa's zeiden dat 
het te laat was. Ik bleef netjes, 
sprak ze aan met u en me
vrouw. Verbaal in verweer 
gaan leidt maar tot frustraties. 
In plaats daarvan ben ik ze 
gaan filmen. Irritant, maar 
daar overtreed je de wet niet 
mee. De dames reageerden fel, 
en daarom ben ik er maar mee 
gestopt." 

„Toen ik ze later passeerde 
terwijl ze een andere auto aan 
het bekeuren waren, zwaaide 
en claxonneerde ik naar ze. 's 
Avonds werd ik tot mijn ver
bijstering thuis door de politie 
opgehaald. Ik werd verdacht 
van poging tot doodslag, de 
boa's zeiden dat ik op ze inge
reden was. Gelukkig was mijn 
vriendin erbij geweest, onaf
hankelijk van mij vertelde ze 
hetzelfde verhaal. Ik heb twee 
dagen vastgezeten, later werd 
ik op alle punten vrijgespro
ken. Past de zwaarte van hun 
gezag wel bij hun functie? Ie
dereen die ik hierover vertel
de, had zelf wel een akkefietje 
met een boa gehad. Ze bekeu
ren zo snel. Ze hebben gelijk, 
maar er is toch nog iets tussen 
recht en rede." 

Stevan van Steen 
...schrijven... 

Laurens Jansma 
...bellen... 

Marcella Kuiper 
..V&D-beveiligers... 

Ron Punselie 
...petje af... 

Eric van Dijk 
...hulphond... 

Tommy de Lange 
...doodslag... 

Buitengewoon opsporingsambte
naren (boa's) in actie in een win
kelcentrum. De reputatie van hun 
beroepsgroep is bar slecht, zo 
blijkt uit reacties op een oproep 
van deze krant. „Afschaffen, die 
stadswachten!" 

FOTO: KOEN VERHEIJDEN 

M MELKERT-
IMAGO 
Boa's ontstonden een jaar of 
twintig terug om de politie 
te ontlasten, zodat die zich 
op haar kerntaken kon 
concentreren. Een buitenge
woon opsporingsambtenaar 
is bevoegd tot opsporing 
van strafbare feiten op 
specifieke terreinen. Een 
boa in de openbare ruimte 
gaat over verloedering op 
straat, zwerfafval, parkeren, 
loslopende honden et cete
ra. Dan zijn er nog gewone 
ambtenaren met een opspo
ringstaak: milieu-boa's, 
leerplichtambtenaren, bos
wachters, sociaal recher
cheurs en conducteurs. 
Van de 25.000 boa's lopen 
er 3500 op straat. Die zijn 
onderverdeeld in stadswach-
ters - de vroegere melkert-
banen - en boa's die mogen 
bekeuren. Stanley Bergwerf 
Bok van FNV Veiligheid: 
„Dat 'Melkert'-beeld is 
blijven hangen, boa's zeg
gen nog steeds last te heb
ben van die slechte reputa
tie. De stadswachten van 
toen liepen in uniform, 
maar waren laagopgeleid 
en kortzichtig. Terwijl de 
boa nu snel professionali
seert." 
Van die 3500 boa's beschikt 
een kleine groep over pep-
perspray, handboeien en 
een wapenstok. Dat laatste 
vooral in uitgaansgebieden. 
Voor de burger is het vaak 
onduidelijk welke bevoegd
heden een boa heeft. En het 
roept vragen op wanneer 
iemand beboet wordt voor 
het te vroeg buitenzetten 
van huisvuil, en de naastge
legen snackbar niet. Dat zet 
kwaad bloed. Maar die 
snackbar valt weer onder de 
milieu-boa. 


