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Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 juni 2018 

nr. BOACAT2018/031, tot wijziging van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017 van 17 november 2016, 

kenmerk BOACAT2016/056

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op:
– artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
– artikel 7, zevende lid, van de Politiewet 2012;
– artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering;
– artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
– artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

ARTIKEL I 

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017 van 17 november 2016, 
kenmerk BOACAT2016/056 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 komt te luiden:

1. Maximaal 162 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren genoemd in artikel 4 zijn 
bevoegd bij de opsporing van strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van 
de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij 
gebruikmaken van handboeien en een (korte) wapenstok.

2. Maximaal 17 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren genoemd in artikel 4 en 
die voorheen werkzaam waren bij Groenservice Zuid Holland, in de functie van Handhaver 
Natuur & Recreatie, niet zijnde de personen genoemd in dit artikel in het eerste lid, zijn 
bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken 
van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en 
daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok, pepperspray. Deze bevoegdhe-
den mogen slechts worden uitgeoefend in het voormalig beheersgebied van Groenservice 
Zuid-Holland.
De buitengewoon opsporingsambtenaar mag de aan hem toegekende geweldsmiddelen in 
aangrenzende gebieden dragen, tenzij de terreinbeheerder van het betreffende aangrenzende 
gebied zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

3. Één buitengewoon opsporingsambtenaar genoemd in artikel 4 en die voorheen werkzaam was 
bij Groenservice Zuid Holland, in de functie van Handhaver Natuur & Recreatie, niet zijnde de 
persoon genoemd in dit artikel in het eerste lid, is bevoegd bij de opsporing van de strafbare 
feiten waarvoor hij is beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, 
eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een 
(korte) wapenstok, pepperspray en een gecertificeerde diensthond. Deze bevoegdheden mogen 
slechts worden uitgeoefend in het voormalig beheersgebied van Groenservice Zuid-Holland.
De buitengewoon opsporingsambtenaar mag de aan hem toegekende geweldsmiddelen in 
aangrenzende gebieden dragen, tenzij de terreinbeheerder van het betreffende aangrenzende 
gebied zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin 
het wordt geplaatst.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Den Haag, 13 juni 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,
C. Huizinga
Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door 
een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. 
U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen 
advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de 

beslissing meesturen;
• de gronden van uw bezwaar;
• uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen 
beslissingen van de overheid’ downloaden.
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