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VAN DE VOORZITTER

Het fundament staat!

Als ik dit schrijf is het nog een week tot de langste dag en de AV/ALV. 
We hebben een spannende periode achter de rug waarin veel
is gebeurd. 

De gesprekken zijn geweest met de kandidaat leden die iets 
voor de vereniging willen betekenen. 
Op de AV/ALV zal een nieuw bestuur worden gepresenteerd 
aan de leden en het volledige hoofdbestuur treedt dan af. De 
stappen welke zijn gezet, zijn in het behoud van de vereniging 
en de leden en ik denk dat er nu een goed fundament ligt om 
op verder te bouwen. Ik ben heel erg benieuwd naar de AV/
ALV, het is voor de vereniging een verandering waardoor de 
leden weer direct inspraak hebben op de ALV. Ik hoor dan ook 
graag jullie reacties over de ingeslagen weg.

De eerste wandjes staan ook al. Zo is er een aantal leden die 
zich hebben aangemeld om de stand op de Nederlandse Jacht 
Manifestatie op te bouwen. 

De PR kar is nieuw bestickerd en we hebben banners en 
beachvlaggen laten maken om duidelijk te maken dat wij er als 
vereniging zijn. Ook de bemensing is geregeld door leden, een 
prima inzet!

Nog meer goed nieuws, ook dit jaar wordt de LKS weer 
georganiseerd en hebben we weer een schietcommissie. Ik wil 
een ieder die zich inzet voor onze vereniging hiervoor hartelijk 
bedanken!

Op 15 mei hebben wij als DB eindelijk ons etentje gehad met 
onze oud bestuursleden en leden van de redactie commissie. 
Door allerlei omstandigheden was het er niet eerder van 
gekomen. Ik mag zeggen dat dit een zeer geslaagde avond was 
en dat er veel over de vereniging is gesproken die avond. Deze 
avond heeft op mij een zeer positieve indruk gemaakt.

Behalve interne aangelegenheden is er natuurlijk meer gebeurd 
het afgelopen kwartaal. Zo is er een bijeenkomst geweest op 
de Hoge Veluwe met Minister Opstelten en Staatssecretaris 
Dijksma naar aanleiding van het ‘position paper’ welk is 
opgesteld door de werkgevers (waar wij overigens wel bij aan 
tafel zaten). 

Vanuit het Ministerie van EZ is een bijdrage van €100.000,00 
toegezegd in 2015 aan de private werkgevers van groene Boa’s. 
Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet! In ieder 
geval staan wij ook in ‘Den Haag’ op de kaart en dat houden 
wij vast.

Op de AV treden ook een aantal DB leden af, dit zijn Marjo 
van der Sluijs en Pieter Rust. Wij gaan in de vergadering gepast 
afscheid van ze nemen en ik wens ze vanaf deze plaats heel veel 
geluk voor de toekomst en we komen elkaar vast nog wel tegen.

Mag ik u allen verder een hele fijne vakantie toe wensen 
en dat wij elkaar na de vakantie met nog meer ideeën 
mogen treffen om de vereniging nog meer nieuw leven in 
te blazen!

Met vriendelijke groet,
Ronald Vorenhout
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VERENIGINGSZAKEN

Zoals al wel eens eerder is verteld, en zoals u allen heeft kunnen lezen of horen in eerdere berichtgevingen 
vanuit uw afdeling, gaat het organisatorisch niet heel denderend met de vereniging.
Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid werk en het huidige aantal bestuurders, met name in het 
dagelijks bestuur. Verder uitweiden hierover heeft niet veel zin, u allen heeft in een persoonlijke uitnodiging 
wel kunnen lezen hoe het hoofdbestuur denkt dit te kunnen veranderen.

Onze waarnemend voorzitter is enkele maanden geleden al 
in gesprek gegaan met de heer Thijsse van Thijsse Advies. 
Deze man is gespecialiseerd in organisatiestructuren 
binnen verenigingen, branches en bedrijven en heeft enkele 
vergaderingen van zowel het dagelijks bestuur als het 
hoofdbestuur bijgewoond. 

Al snel werden enkele zaken duidelijk; de bestuursvorm 
die er nu is doet ons bijna verdrinken in formaliteiten en 
we komen niet of nauwelijks toe aan datgene waarvoor de 
vereniging er is, namelijk de belangenbehartiging voor de 
opsporingsambtenaar in het groene veld.

Eén van de belangrijkste adviezen die de heer Thijsse ons 
gaf, is te proberen de organisatiestructuur en de werkwijze 
efficiënter te maken om meer inzet mogelijk te maken voor 
bovenstaand doel. Dit zou heel goed mogelijk zijn door een 
kleiner bestuur, met meer werkgroepen die zich gericht bezig 
kunnen houden met verschillende speerpunten.

In de laatste vergadering van het hoofdbestuur is besloten 
een commissie te vormen die actief op zoek gaat naar de 
leden die zich willen en kunnen inzetten om deze nieuwe 
weg met elkaar in te gaan. En zo kreeg u de persoonlijke 
uitnodiging hiervoor in de brievenbus.

De commissie heeft ten tijde van dit schrijven inmiddels 
gesproken met de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. 
Dit heeft plaatsgevonden op een centrale plek in het land en 
het was een plezierige, maar ook intensieve dag. In eerste 
instantie hebben acht leden zich aangemeld, maar hebben 
er drie hun aanmelding na uitnodiging ook helaas weer 
ingetrokken. 

De commissieleden buigen zich nu over de personen, over de 
onderwerpen die besproken zijn, kortom: hebben geprobeerd 
zich een zo goed mogelijk beeld te vormen en zijn als het 
ware aan het puzzelen om de juiste mensen op de juiste 
plek te krijgen. Dit alles in een relatief korte tijd omdat de 
commissie alles in het werk stelt een goed advies te kunnen 
geven op de algemene vergadering.

U, als lid,  heeft het namelijk straks voor het 
zeggen!

Bovenstaand was mijn laatste bijdrage voor deze uitgave van 
ons vakblad, althans als algemeen secretaris. In de vorige 
uitgave sprak ik mijn hoop uit en deelde de ervaring het 
gevoel te hebben dat de vereniging voor een nieuwe lente 
staat. Met alles wat er de afgelopen maanden is geschied is dit 
alleen maar sterker geworden en geloof me, bovengenoemde 
heer heeft de bladeren al flink doen uitlopen!

Rest me nog dit: ik wens de vereniging, de leden en alle 
medewerkers het allerbeste toe!

Pieter Rust
Algemeen secretaris
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NIEUWE WERKWIJZE 

ZSM

In een tijd van veranderingen zijn er momenten dat 
er onduidelijkheden ontstaan. Graag willen wij u in 
dit artikel meenemen in de veranderde werkwijze 
van politie en openbaar ministerie (OM). 

Wanneer het gaat om de zogenaamde veel voorkomende 
criminaliteitszaken (diefstal, vernieling, etc.), is er een 
nieuwe werkmethode van kracht. Wij hebben geprobeerd om 
niet al te diep op deze materie in te gaan, maar wel aspecten 
te benoemen waarmee u als BOA van doen krijgt c.q. kunt 
krijgen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Voorafgaand aan het opmaken van dit artikel is door ons 
onderzoek gedaan en vastgesteld dat er het één en ander 
geformaliseerd dient te worden. Concreet betekent dit dat 
er, voor zover ons duidelijk is geworden, door de groene 
BOA’s via hun (contactpersonen binnen de) politieregio’s 
de processen-verbaal ter zake veel voorkomende 
criminaliteitszaken worden ingediend bij het OM. De 
route waarop deze processen-verbaal het OM bereiken is 
voor de groene Boa niet afzonderlijk geregeld, althans voor 
zover ons bekend. Wanneer hierover duidelijkheid bestaat, 
brengen wij u hierover in een volgend artikel op de hoogte. 
Het advies is dan ook om de bestaande afspraken te volgen 
in voorkomende situaties. We benoemen wel een aantal 
suggesties die aansluiten bij de politiepraktijk.

De reden om dit artikel te schrijven is naar aanleiding van 
een vraag uit uw midden: ‘Op welke manier moet een BOA 
een verdachte “aanleveren” bij het OM bij (in dit geval) diefstal 
van hout uit een perceel bos.’ U begrijpt dat elke willekeurige 
andere vorm van veel voorkomende criminaliteit als 
voorbeeld zou kunnen worden aangehaald. Belangrijker dan 
het voorbeeld is de vraag hoe een BOA zijn proces-verbaal 
aanlevert bij het OM.

Het OM bestaat uit meerdere disciplines, waarvan er twee 
voor u als groene BOA belangrijk zijn: het Functioneel 
Parket (FP) en het Arrondissementsparket (AP). Deze 
twee diensten binnen het OM zijn niet zwart-wit van elkaar 
te scheiden, maar hebben wel hun eigen specialismen en te 
behandelen taakvelden.

Functioneel Parket

Het FP is een specialistisch opererend onderdeel van het 
OM, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude 
en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe 
ontnemingzaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het 

FP verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in 
strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) 
het opsporingsonderzoek doet.

De BOD’s zijn:

• De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
• De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(Inspectie SZW)
• De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Daarnaast is het FP verantwoordelijk voor de opsporing en 
vervolging van vrijwel alle milieuzaken van de Nationale 
Politie, maar ook van u als groene BOA. Ook is het FP 
belast met de handhaving van de wetgeving voor de 
visserij en de veiligheid op de Noordzee. Het FP speelt 
een belangrijke rol in de aanpak van de zogenaamde 
ondermijnende criminaliteit. Bij complexe fraudes en 
milieucriminaliteit wordt geregeld misbruik gemaakt van 
legale maatschappelijke structuren. Datzelfde geldt voor 
afpakzaken, waarin onze maatschappelijke infrastructuur 
wordt aangewend om de herkomst en bestemming van 
crimineel vermogen te verhullen.

Onder de medewerkers van het FP bevinden zich veel 
specialisten, zoals fiscalisten, forensisch accountants 
en milieudeskundigen. Sinds 2013 zijn het Bureau 
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) met 
specialisten op het gebied van afpakken/ontnemen en het
FP in elkaar opgegaan onder de naam Functioneel Parket 
(FP).

Het FP heeft een landelijke taak, die vanuit verschillende 
vestigingen wordt uitgevoerd (zie kader). De 
vestigingsplaatsen zijn Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en 
Rotterdam. Daarnaast heeft het FP een vestigingsplaats in 
Leeuwarden waar men zich voornamelijk bezighoudt met
het beheer van in beslag genomen goederen. 
De parketleiding van het FP is gevestigd in Amsterdam.

In het onderhoud dat voorafgaand aan het opmaken van 
dit artikel plaats vond met een Officier van Justitie (OvJ) 
en een algemeen juridisch medewerker van het FP Zwolle, 
respectievelijk OvJ mr S. Buist en mw. W. Matthijs, is de 
situatie van vooral de groene BOA, die niet in dienst is 
van een publiekrechtelijk lichaam (overheidsinstantie), 
het onderwerp van gesprek geweest.

Samenvattend kan worden gesteld dat het FP graag de 
groene BOA de helpende hand wil bieden, daar waar het 
gaat om zaken die onduidelijk zijn of toelichting behoeven. 
Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van recidive ter zake 

ZSM:
Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en 

Samenlevingsgericht Mogelijk
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NIEUWE WERKWIJZE

een milieudelict dat artikel 1a Wet Economische Delicten 
(WED) gerelateerd is, dan is het aan te raden om (al dan 
niet middels uw BOA aanspreekpunt) contact op te nemen 
met het FP waar u qua werkgebied onder valt. Wees vooral 
laagdrempelig in het zoeken van contact met het FP. 
De misdaad, ook in uw toezichtgebied, mag immers niet 
lonend zijn. 

De groene BOA kan bij vragen te allen tijde tijdens 
kantooruren telefonisch contact opnemen met het FP. 
Uitgangspunt voor u als BOA moet zijn dat de meeste 
zaken worden beoordeeld door algemeen juridisch 
medewerkers (AJM-ers) of parketsecretarissen, 
derhalve verdient het aanbeveling om dan ook met deze 
functionarissen contact te zoeken.

Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het wel of 
niet opmaken van een proces-verbaal, aan welke eisen het 
proces-verbaal moet voldoen en naar welke instantie het 
opgemaakte proces-verbaal kan worden gestuurd.

In het gebied van het FP te Zwolle (en ook bij het FP Den 
Bosch) draait momenteel een pilot-project dat ten doel 
heeft om milieuzaken op een snelle, simpele en efficiënte 
manier af te doen. Het is zeer wel mogelijk dat zaken die 
door de groene BOA’s worden aangeleverd, in en na overleg 
met de betrokken handhavingeenheden (Zwolle en Den 
Bosch) ook op deze manier afgedaan kunnen worden. 

Arrondissementsparketten

Niet alleen de politie heeft een nieuwe (regio) indeling 
ondergaan, ook het OM heeft met de inwerkingtreding 
van de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 
januari 2013 een verandering ondergaan. Het aantal 
arrondissementsparketten (AP’s) in Nederland is 

teruggebracht van negentien naar tien parketten. 
Bij deze parketten werken Officieren van Justitie (OvJ), 
parketsecretarissen en juridische medewerkers, onder 
leiding van een hoofdofficier van justitie. De tien lokale 
OM - kantoren kennen eenzelfde organisatorische indeling.

Zaken die niet vallen onder de behandeling door het FP, 
worden behandeld door het AP.

ZSM

Politie en OM hebben, in afstemming met de justitiële 
ketenpartners, afspraken gemaakt over de invoering 
van ZSM. In elk AP zijn deze werkafspraken van kracht 
en eenduidig. ZSM is een werkwijze waarbij Politie, 
OM, Reclassering en Slachtofferhulp samen werken aan 
een versnelde, effectieve en kwalitatieve afhandeling 
van aangiften en aanhoudingen van zaken die veel 
voorkomen, veel voorkomende criminaliteit genoemd. 
ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en 
Samenlevingsgericht Mogelijk.

In ieder AP zijn er één of twee zogenaamde ZSM-
selectietafels ingericht. Hier zijn in ieder geval politie, 
OM, Reclassering, Slachtofferhulp en Raad van de 
Kinderbescherming vertegenwoordigt. De ZSM 
werklocaties zijn iedere dag van 08.00 uur tot 22.00 uur 
geopend. Bij de ZSM-selectietafels komen alle strafzaken 
binnen en wordt er direct bepaald welke zaken er op 
ZSM wijze worden behandeld en welke zaken daar niet 
geschikt voor zijn. Om duiding te geven zal een ter zake 
moord aangehouden verdachte niet middels ZSM worden 
behandeld, maar een verdachte die voor vernieling is 
aangehouden wel.
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Doordat alle ketenpartners tegelijk aan een zaak werken, 
wordt er niet geschoven met dossiers. Zo worden de 
administratieve lasten en de bureaucratie aangepakt. 
Verdachten kunnen direct worden verhoord (met in 
achtneming van Salduz / verhoorbijstand van een advocaat). 
Er is aandacht voor de aangever/benadeelde, wat de eventuele 
schade en/of letsel is en of de verdachte meer op zijn kerfstok 
heeft (gehad). De OvJ speelt hierin een centrale rol en 
bespreekt met de ketenpartners welke straf passend is bij de 
daad en de dader, hierbij rekening houdend met het gevoel 
en de eventuele schade en/of letsel van de benadeelde / het 
slachtoffer. Op deze manier worden veel zaken binnen zes 
uur afgehandeld. Is de verdachte in verzekering gesteld voor 
drie dagen, dan wordt gestreefd naar afhandeling binnen die 
termijn.

Het OM werkt dus aan een snelle, zorgvuldige afhandeling 
van veelkomende criminaliteit. Dat is belangrijk als signaal 
aan daders, slachtoffers én samenleving. Het leidt bovendien 
tot hogere effectiviteit van de straf, lagere kosten en een 
groter gevoel van veiligheid bij burgers.

In de ZSM werkwijze wordt na aanhouding van de 
verdachte(n) zo spoedig mogelijk een beslissing genomen 
over het afdoeningstraject. Het gaat hierbij om betekenisvolle 
interventies, waarbij:
Verdachten een passende reactie krijgen;
Recht wordt gedaan aan slachtoffers;
De buurt/burger merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd.

ZSM praktijk

In de praktijk komt het er op neer dat de politiemensen 
die een verdachte hebben aangehouden, deze tijdens 
openingstijden van ZSM telefonisch aanmelden bij de 
politiefunctionaris van ZSM. Nadat de administratieve 
gegevens zijn verwerkt neemt de OvJ deze zaak in 
behandeling. Bij de Hulp Officier van Justitie (HOvJ), 
die op de hoogte wordt gebracht door de behandelende 
politiemensen, wordt de verdachte voorgeleid en bij 
voldoende verdenking opgehouden voor verhoor en 
onderzoek. De betreffende HOvJ neemt vervolgens over 
de casus (telefonisch) contact op met de OvJ om e.e.a. te 
bespreken. Hiervan wordt door de OvJ verslag gedaan. 
Na verhoor van de verdachte wordt er door de verhorende 
politiemensen opnieuw contact opgenomen met de 
politiefunctionaris van ZSM en wordt de inhoud van het 
verdachte verhoor doorgegeven.

Hierna buigt de OvJ, in samenspraak met de ketenpartners, 
zich over de afdoening. Deze wordt aan de verdachte 
meegedeeld. Afhankelijk van de casus kan dit variëren 
van een schikkingsvoorstel, een dagvaarding of tot een 
voorgeleiding bij de rechter commissaris (bij bijvoorbeeld 
actieve veelplegers).

Buiten openingstijden (22.00 uur – 08.00 uur) worden zaken 
middels een speciaal hiervoor ontworpen werkmap, digitaal 
aangeleverd bij ZSM en gedurende de kantoortijden in 
behandeling genomen. 

Hetzelfde is van toepassing op verdachten die buiten 
heterdaad worden aangehouden. In de werkmap wordt een 
korte en zakelijke weergave gedaan van de gebeurtenis en de 
namen van aangever(s), getuige(n) en verdachte vermeld. 

Per verdachte wordt er een werkmap opgemaakt, dus ook 
wanneer er voor een zaak twee verdachten zijn aangehouden. 

BOA / ZSM

Daar u als groene BOA niet beschikt over de mogelijkheid 
om veel voorkomende criminaliteitszaken zelfstandig 
(digitaal) aan te leveren bij het OM, bevelen wij u het 
volgende aan:

Wanneer u een verdachte op heterdaad aanhoudt, dient 
deze bij een HOvJ te worden voorgeleid. Via deze HOvJ 
kan de omschreven ZSM procedure in werking treden, met 
medewerking van politiefunctionarissen. 

Wanneer u proces-verbaal opmaakt ter zake een veel 
voorkomend feit en de verdachte hiervoor niet aanhoudt, 
dan is het aan te bevelen om contact op te nemen met uw 
politie contactfunctionaris of anderszins met dienstdoende 
politiemensen, op welke manier uw (schriftelijke) 
bevindingen ter beoordeling en/of afdoening bij ZSM 
kunnen worden aangeboden.

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd om 
slagvaardig en doortastend uw werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, want zoals eerder gezegd: “misdaad mag niet 
lonen!” 

■ Tekst: Joop Assink & Herbert Hoekerswever

Het FP heeft een landelijke taak, die vanuit 
verschillende vestigingen wordt uitgevoerd.

De vestigingsplaatsen zijn: 
-  Zwolle: werkgebied beslaat de provincies 

Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, en 
Gelderland, telefoonnummer 088-6992470

-  Amsterdam: werkgebied beslaat de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht, telefoonnummer 088-6992440

-  Den Bosch: werkgebied beslaat de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 
telefoonnummer 088-088-6992450

-  Rotterdam: werkgebied beslaat de provincie 
Zuid-Holland, telefoonnummer 088-6992460
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Net als voorgaande jaren heeft de Algemene Vergadering, met ingang van heden de Algemene Leden 
Vergadering (ALV), plaats gevonden tijdens de Nederlandse Jacht Manifestatie in Park Berg en Bos te 
Apeldoorn, op zaterdagochtend 21 juni. Het was de langste dag, en naar deze dag is ook lang uitgekeken.

Het bestuur mocht zich dan ook verheugen op een hoge 
opkomst, ruim 100 personen vulden de zaal geheel. Na de 
opening door (vice) voorzitter Ronald Vorenhout werden de 
standaard agendapunten afgewerkt, waarbij natuurlijk ook 
kort werd stil gestaan bij de ons het afgelopen jaar ontvallen 
leden.

Het bestuursverslag over 2013-2014 is de leden bij de 
uitnodiging meegezonden. Secretaris Pieter Rust heeft hierin 
de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van het bestuur opgenomen. 
Penningmeester a.i. Marjo van der Sluijs presenteerde 
de financiële cijfers, waarbij opgemerkt moet worden dat 
zij hier knap in is geslaagd doordat ze deze taak door het 
onverwachte overlijden van Jaap van der Waerdt zonder enige 
overdracht in de schoot geworpen kreeg. Ondanks dat uitte 
de voorzitter van de Kascommissie, Theo van der Horst, zijn 
zorgen over de financiële toestand van de vereniging, hij pleit 
voor waakzaamheid dat het begrotingstekort voor 2014 niet 
té groot wordt.

Hét te bespreken onderwerp tijdens deze vergadering 
was natuurlijk de door het DB en HB voorbereidde 
voorstel om tot een ‘nieuwe’ KNVvN te komen. Ronald 
Vorenhout gaf een korte introductie, waarna Rob Thijsse 
(organisatiedeskundige) een uitgebreide presentatie gaf over 
waar de vereniging als organisatie staat en wat wenselijk zou 
zijn. Ook de aanwezige leden gaven aan dat de vereniging aan 
het afglijden is en dat dit onwenselijk is. De oorzaak hiervan 
ligt in de veel te grote organisatiestructuur waardoor er 
vrijwel geen concrete en daadkrachtige beslissingen (kunnen) 
worden genomen. De oplossing ligt in het vereenvoudigen 
van de organisatiestructuur, waarvoor het DB en het HB 
een plan hebben gemaakt en daarmee inmiddels hebben 
ingestemd.

Eén en ander heeft tot gevolg dat de statuten van de 
vereniging aanpassing behoeven. Het bestuur heeft op advies 
van Rob Thijsse een ‘uitgekleed’ concept opgesteld, dat aan 

de leden is voorgelegd. Door juist zo weinig mogelijk in 
statuten te regelen, maar natuurlijk wel het noodzakelijke, 
blijft de vereniging vrij om dingen naar eigen inzicht te 
regelen zonder telkens naar een notaris te moeten. Afspraken 
over wat de leden willen en het bestuur kan en mag, worden 
in een Huishoudelijk Reglement (HR) vastgelegd. Tijdens 
een ALV kunnen de leden aanpassingen in dat HR laten 
aanbrengen, mits daarvoor een meerderheid bestaat. Dat 
maakt de organisatie slagvaardig! Hierover ontstond echter 
in de zaal discussie, waarna Jaap Wansinck de leden opriep 
‘nu eens vertrouwen in de bestuurders te hebben’. De 
voorzitter meldde dat de gemaakte opmerkingen door het 
bestuur meegenomen en verwerkt worden.

Daarmee krijgt het bestuur meer tijd voor de gestelde doelen. 
Voor de korte termijn zijn deze het landelijke uniform, een 
eigen vakgerichte opleiding welke door de branche gedragen 
wordt, en de landelijk lobby.Voorzitter Ronald Vorenhout

Ger Verwoerd wordt benoemd
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Binnen het bestuur hebben deze dag behoorlijke 
wijzigingen plaats gevonden. Zowel de penningmeester 
a.i. als de secretaris waren niet herkiesbaar en traden, 
onder dankzegging en overhandiging van een cadeau, 
af. Uit de sollicitatieprocedure zijn verschillende 
kandidaten naar voren gekomen. Ger Verwoerd is 
door de vergadering gekozen tot bestuurslid, Ronald 
Vorenhout en Jaap van de Hiele zijn herbenoemd. 
Helaas konden 2 andere kandidaten deze dag nog 
niet gepresenteerd en benoemd worden omdat nog 
niet alles helemaal rond was. Om deze reden is de 
functieverdeling van de bestuurders ook nog niet 
definitief.

Het bestuur heeft inmiddels de samenwerking 
met Beboa opgezegd, wel blijft de vereniging als 
zodanig lid van Beboa. Overeengekomen is dat het 
combilidmaatschap over 2014 niet door de vereniging 
wordt betaald.

Tijdens de rondvraag werden enkele vragen gesteld 
en opmerkingen geplaatst, waarbij de vraag over de 
verzekering van/via de vereniging een terugkerende 
was. Volgens Ronald Vorenhout blijkt dit een 
hoofdpijndossier, de verzekering dekt niet wat de leden 
altijd dachten. Op dit moment wordt door een jurist 
uitgezocht wat nu precies de status van de verzekering 
is, zodra hier meer over bekend is worden de leden 
hierover geïnformeerd, waarschijnlijk middels het 
vakblad ‘de Jachtopzichter’.

■ Tekst: Arjan van Dijk
Foto’s: Herman Koek

Pieter Rust ontvangt een cadeau

Rob Thijsse presenteert

Jaap Wansinck spreekt de zaal toe

Marjo van der Sluijs ontvangt
een cadeau

Arie Schakel spreekt de zaal toe
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Filmpje waarin Jaap Wansinck laat zien hoe de 
‘Otterbeveiliging’ van een fuik eruit ziet: 
http://www.youtube.com/watch?v=2vvqg2ChpWw.

VELDWAARNEMING

Terug van weggeweest!

Wat we ervan denken is voor een ieder anders. Eerst de ophef en de discussie over de Wolf. Nu is er een hype 
over de Otter (Lutra lutra), ook wel de Visotter of Europese otter genoemd. Enige feiten over dit dier dat toch 
erg verbonden is met water, dus met natte gebieden.

Ruim 100 jaar geleden werd de aanwezigheid van de 
Otter nog gezien als een noodzakelijk kwaad, zeker bij de 
‘broodvissers’. Dit beest was immers een voedselconcurrent. 
Hij werd dan ook behoorlijk bestreden. Maar zoals zo vaak 
het geval is, was dit niet dé oorzaak van het ‘verdwijnen’ van 
de Otter. Dit was voornamelijk te wijten aan het toenemen 
van het verkeer en de daarbij behorende uitbreiding van het 
wegennet. Met als mededader, als je dit tenminste zo noemen 
mag, de waterkwaliteit. Zo kwam het zover dat in de zestiger 
jaren de Otter een zeldzaamheid werd en in de zeventiger 
jaren de laatste in de Nederlandse natuur voorkomende 
Otters veelal doodgereden werden.

Door het herintroductie programma van Otters in de 
Weerribben en de Wieden, waarmee begin 2000 gestart 
werd, zijn er weer Otters in Nederland. Kosten noch 
moeite werden gespaard om dit project te laten slagen. 
Fuikenvissers in noordwest Overijssel werden verplicht 
maatregelen te nemen om te zorgen dat er geen Otters in hun 
fuiken konden verdrinken. Hiervoor werden wel redelijke 
compensatievergoedingen aan de vissers gegeven. Deze 
bestonden uit een vergoeding per fuik van ongeveer € 54,00 
voor het aanbrengen van het voorzetnetje en ongeveer € 41,00 
voor vangstverlies. Voor zover ik weet zijn er geen Otters 

in fuiken verdronken, wel zijn er diverse Otters ten prooi 
gevallen aan -toch weer- het verkeer.

Het project bleek succesvol, de Otter populatie breidde zich 
uit. Dit had tot gevolg dat er een trek ontstond naar andere 
natte gebieden. Zo werden er reeds enige jaren geleden sporen 
gevonden en ook Otters waargenomen in het Utrechtse. Vorig 
jaar werden er ook sporen gevonden in het Nieuwkoopse 
Plassen gebied die erop duidden dat er Otters aanwezig 
zouden zijn. Met het plaatsen van een paar wildcamera’s 
werden in december 2013 de eerste plaatjes geschoten. 
Hoewel deze niet erg duidelijk waren, betrof het volgens de 
deskundigen duidelijk een Otter. 

Met een enorm mediacircus werd de aanwezigheid van de 
Otter in dit gebied begin januari wereldkundig gemaakt. 
Direct daarna werden met name de fuikenvissers door 
Natuurmonumenten opgeroepen om maatregelen te nemen 
om het verdrinken van de Otters tegen te gaan. In een 
gesprek dat volgde op deze oproep werd duidelijk dat de 
kosten die hiervoor gemaakt moesten worden, voor de eigen 
bedrijfstak waren.
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De Nieuwkoopse vissers, verenigt in een coöperatie, hebben 
de kosten van aanpassing voor hun rekening genomen. 
De fuiken werden in een ijltempo aangepast en zo is het 
probleem van verdrinkingsgevaar voor Otters in deze fuiken 
opgelost. Er zijn tot op heden ook geen Otters in fuiken 
verdronken.

Het probleem van het verkeer dan wel de infrastructuur blijft 
vooralsnog wel bestaan. Dit vormt momenteel de grootste 
bedreiging voor de Otters en dat is voorlopig nog niet 
opgelost. Je zou verwachten dat er draaiboeken klaarliggen 
zodat bij een renovatie of herinrichting van een weg of 
wegen in een gebied waar dergelijk fragiele populaties van 
zeldzame soorten voorkomen, gelijktijdig voorzieningen ter 
bescherming van die soorten aangelegd kunnen worden.

In 2013 heeft een renovatie plaatsgevonden van de weg 
waar in 1976 de laatste (of één van de laatste) Otter is 
doodgereden. Daarbij zijn helaas geen voorzieningen voor 
Otters aangelegd, welke nu achteraf alsnog aangelegd 
moeten worden. De kosten van deze voorzieningen hadden 
hoogstwaarschijnlijk veel lager kunnen uitvallen wanneer er 
direct in voorzien was.

Als we in de media kijken zien we dat overal in het land 
waar waterrijke gebieden zijn, zich steeds vaker Otters 
laten zien. We mogen dus ook verwachten dat er meer 

verkeerslachtoffers gemeld gaan worden. De wegbeheerders 
zullen dus meer rekening moeten gaan houden met de 
aanwezigheid van de Otter, evenals de (fuiken)vissers. 
In noordwest Overijssel werd in 2002 de visserijtak nog 
schadeloos gesteld. De vissers in de rest van het land moeten 
er wellicht rekening mee houden dat de kosten voor hun 
eigen rekening komen.

In het mediaspektakel dat ontstond na de ‘ontdekking’ 
van de Otter in de Nieuwkoopse plassen, voerde vooral 
de terrein beherende instantie het woord, terwijl de 
visserscoöperatie eigenlijk het werk en de financiën voor het 
Otter vriendelijk maken van de fuiken leverden. Het was dan 
ook heel fijn dat de inspanning van de Nieuwkoopse vissers 
werd opgemerkt door stichting Vrienden van de Otter en 
Stichting Otterstation  Nederland. In een vergadering van de 
coöperatie werd door de stichting Otterstation Nederland 
een beeldje aangeboden als waardering voor de snelle en 
adequate manier van optreden om verdrinken van de Otter 
in visfuiken tegen te gaan.

■ Tekst: Jaap Wansinck
  Foto: National Geographic

Jaap Wansinck, beroepsvisser uit Nieuwkoop 
bedacht zich niet toen hij hoorde dat er een Otter was 
gesignaleerd in zijn gebied, de Nieuwkoopse Plassen. 
Hij liet zich goed informeren en plaatste voorhang 
netjes, een soort stop grids, in zijn fuiken. Reden temeer 
voor de Stichting Vrienden van de Otter om hem te 
eren met een prachtig verbronst otter beeldje. Het otter 
beeldje is gemaakt door Just Walter, die destijds als 
ambtenaar van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
het Herstelplan Leefgebieden Otter heeft opgesteld in 
samenwerking met de Stichting Otterstation Nederland 
(SON). Jaap, zichtbaar ontroerd, kreeg het beeldje 
uitgereikt op 25 februari 2014 tijdens een vergadering 
van de vissers vereniging door Addy de Jongh, directeur 
SON.

Otter betrapt op wildcamera
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LANDELIJKE SCHIETCOMMISSIE

Noteer 19 september in uw agenda en meldt u 
vandaag nog aan bij uw afdelingsecretaris!

Schietwedstrijd 2014

Op vrijdag 19 september 2014 organiseert de KNVvN wederom het Landelijk Kampioenschap Schieten (LKS) voor leden van 
onze vereniging. De uitvoering van de organisatie is in handen van de Landelijke Schietcommissie, de wedstrijd zal net als 
voorgaande jaren plaats vinden op de schietbaan ‘De BETUWE’ te Ommeren.

De Schietcommissie heeft gekozen voor de vrijdag omdat dit voor veel van de leden een makkelijke dag blijkt te zijn om naar 
de wedstrijd te kunnen komen. Wij hopen dan ook vele leden en vrienden van u te mogen ontmoeten op deze sportieve en 
vooral gezellige dag. ’s Middags hebben we diverse vrije banen waar u met kogelbuks, pistool en luchtwapen kunt schieten, 
naast natuurlijk het kleiduiven schieten. De kleiduiven worden in de klassen A en B, en mogelijk ook in de C klasse geschoten!

Om 09.30 uur verzamelen we ons in de kantine van De Betuwe. Onder het genot van een kop koffie met cake en starten we de 
inschrijving en afdelingsindeling. Het ochtendprogramma is als voorgaande jaren. Dit wordt door de Schietcommissie aan de 
afdelingen gemeld en is t.z.t. via de website van de KNVvN in te zien.

Er wordt gezorgd voor een uitstekende lunch rond 12.30 uur, beschikbaar gesteld door onze vereniging. Na de lunch zal de 
traditionele verloting plaats vinden. Van 14.00 tot 16.00 uur is het kaartenbureau open en er kan geschoten worden tot 16.30 
uur. Hierna vindt de prijsuitreiking plaats.

Ook dit jaar hebben we weer enkele bekende sponsoren, te weten: Hemker en Bekking, KSV De Betuwe, Somhorst-
wapenmakers te Haaksbergen, Geweermakerij Van Rhee te Elspeet en Mets Jachthuis te Maarn. Mogelijk komen er nog enkele 
sponsoren bij. Daarbij zullen de afdelingen voor verschillende streekprijzen zorgen.

We hopen de dag omstreeks 17.15 uur te kunnen afsluiten. Bij voldoende interesse is er een saté en sparerib buffet met alles 
erop en eraan, welke de keuken van de schietbaan ons aanbiedt tegen een zeer gunstige prijs. 

U kunt zich voor het LKS aanmelden via uw afdelingsecretaris. In verband met het bestellen van o.a. de lunch verzoeken wij 
u ook uw gasten aan te melden, hetzelfde geldt voor hen die niet deelnemen maar wel de organisatie willen helpen om er een 
geslaagde dag van te maken.

We hopen ook dit jaar op een grote opkomst! Het is altijd een gezellige dag waarop leden andere leden ontmoeten die elkaar, 
anders dan wellicht op vergaderingen, zelden tegenkomen. Het gros van de leden is praktijkmens, en dat kan een ieder op deze 
dag extra laten gelden!

Tot 19 september!

De Schietcommissie, K. Pater, J. van Eijk en T. v.d. Horst.
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AFDELINGSNIEUWS

actuele StanD:
leDen 712

DonateurS 364

 �  AFDELING FRIESLAND/
GRONINGEN/DRENTHE

Voorzitter: T. Sijmonsma 
Rijksweg 154
9011 VJ Jirnsum
06-46487488
titussijmonsma@hotmail.com

Secretaris: S. Nijsingh 
Eerste Compagnonsweg 34
8415 AC Bontebok
06-19338657
stevennijsingh@hotmail.com

 � AFDELING OVERIJSSEL

Voorzitter: G.D. Velten
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl
06-29076243

Secretaris: A. Eertink
Vossenweg 1
7451 HJ Holten
natuurtoezicht@live.nl 
06-22601279

 � AFDELING GELDERLAND/FLEVOLAND

Voorzitter: C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54
6843 XN Arnhem
026-325 7003
coen28@gmail.com

Secretaris: VACANT

 � AFDELING UTRECHT/’T GOOI 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: J. van Eijk
Sanderburgerlaan 3
3947 CS Langbroek
jvaneijk03@hotmail.nl
06-27077287

 � AFDELING NOORD-HOLLAND

Voorzitter: J. Engelhart
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@tele2.nl
0255-502268

 � AFDELING ZUID-HOLLAND

Voorzitter: J. Wansinck
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@live.nl
0172-408620 of 06-20571805

Secretaris:P.H. Korstanje
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
Kabako@kabelfoon.nl
010-5910154 of 06-50662731

 � AFDELING ZEELAND

Voorzitter: A. Sol
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl
0115-689568 of 06-51337643
Secr/penningmeester:
P.J. Sinke 

Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

Nieuwe leden Ze
2233 De heer A.J. van Vossen, 
Tholen

 � AFDELING BRABANT/LIMBURG

Voorzitter: A.J. Schakel
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl
0475-853659

Secretaris: A.J.G.P Cuppens
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
aj.cuppens@kpnplanet.nl
06-29477369

Secretariaat KNVvN:
Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem
e-mail: secretariaat@natuurtoezicht.nl Tel: 0183 - 822 909

Website
Kijkt u weleens op de website? Zo kunt u onder andere kijken naar de berichtenservice. Wanneer wij een bericht op de 
website posten, dan krijgt u hiervan een melding via email. Leden van wie wij een e-mailadres hebben, zijn automatisch 
ingeschreven. Nog niet geabonneerd? Dan kunt u zich via de website aanmelden.

Ook is er een roterende banner met natuurfoto’s. Daar kan ook uw foto in verschijnen! Minimumbreedte van deze foto is 
960px. Hou er rekening mee dat er een bruikbare zone van 960px breed en 276px hoog uitgesneden wordt. Uw natuurfoto’s 
kunnen ook op de site gezet worden als wallpapers. Minimumafmetingen hiervoor zijn 1600px breed en 1200px hoog.
Heeft u een mooie natuurfoto, dan stuurt u deze met uw naam en de naam van het gebied waar de foto genomen werd, naar 
webmaster@natuurtoezicht.nl en wij plaatsen die op de site.

 Frank Wagemans en Jaap van der Hiele, Webmasters natuurtoezicht.nl
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SFEERIMPRESSIE VAN DE NEDERLANDSE JACHT MANIFESTATIE
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FOTOGRAFIE: HERMAN KOEK
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EU RICHTLIJN

Recht op informatie in strafprocedures

Ook voor de Boa is het van belang om op de hoogte te worden gebracht van de Europese richtlijn ‘Recht op 
informatie’. We delen met dit artikel met u de informatie die tot op heden bekend is en is verspreid onder de 
politiecollega’s.

Ter inleiding van de informatie over de 
EU richtlijn hierna, eerst enige uitleg ten 
aanzien van de feitgecodeerde zaken, of 
te wel alles wat in het feitenboekje en de 
Sigmax staat.
 

Mulderafdoeningen vallen in het geheel buiten de reikwijdte 
van de richtlijn omdat dat niet gezien wordt als een ‘criminal 
procedure’ zoals bedoeld in de richtlijn. Het gaat immers om 
administratiefrechtelijke handhaving. Dat staat los van de in 
de richtlijn genoemde uitzondering van buitengerechtelijke 
afdoening van lichte strafbare feiten. Dit betekent dat als 
een persoon wordt staande gehouden in verband met een 
Mulderovertreding, strikt genomen deze persoon niet hoeft 
te worden geïnformeerd over zijn rechten. De cautie moet wel 
worden gegeven bij Mulderzaken!

Voor alle andere gevallen, dus ook als er wordt staande 
gehouden in verband met een feit dat mogelijk met een politie 
strafbeschikking of een OM strafbeschikking zal worden 
afgedaan en de verdachte ten aanzien van dat feit vragen 
worden gesteld, moet de verdachte op zijn rechten worden 
gewezen. 

Hieronder staan de meest gestelde vragen over feitgecodeerde 
zaken in relatie tot de EU richtlijn. Neem deze s.v.p. door, dan 
bent u aardig op de hoogte van wat u in de praktijk moet en 
kan doen.

Recht op informatie in strafprocedures, 
veelgestelde vragen:

1. Geldt dit Recht op informatie ook voor Mulderfeiten?

  Nee, die vallen buiten de richtlijn. Maar de cautie moet je 
altijd geven.

2.  Wanneer mag de verdachte kennisnemen van 
processtukken en welke stukken zijn dat?

  Hier is artikel 30 SV (en verder) van toepassing. Dit is en 
blijft een verzoek dat bij het OM moet worden ingediend. 
De politie heeft alleen een verwijsrol. Nieuw is nu de plicht 
om de verdachte hierover te informeren.

3.  Verdachte vraagt ‘op straat’ om een advocaat: hoe te 
handelen?

  De politie heeft geen rol om in die situatie faciliterend op 
te treden. Het gaat erom dat de verdachte hierin zelf een 
afweging kan maken. Het inroepen van het recht op een 
advocaat heeft ook geen opschortende werking voor het 
optreden ter plaatse (verbaal/aanhouden). 

4.  Feit medegedeeld bij aanhouding blijkt later een ander 
feit te worden. Is het nu een onrechtmatige aanhouding?

  Als de feiten en omstandigheden gedurende het verdere 
onderzoek anders blijken te liggen dan aanvankelijk 
aangenomen, kan de verdachte simpelweg op dat moment 
geïnformeerd worden over de ‘nieuwe’ situatie dan wel 
verdenking. De rechtmatigheid van de oorspronkelijke 
aanhouding komt niet (om die reden) in het geding.

5.  Spoed of heterdaad situatie op straat: aan verschillende 
personen (conform signalement) worden snel basale 
controlevragen gesteld om vast te stellen of iemand wel 
of niet als verdachte gezien moet worden/blijven. Moeten 
we telkens de volledige tekst met rechten opsommen?

  Dat is onwerkbaar in een kritieke fase. Wel moet een 
verdachte onmiddellijk op zijn of haar rechten gewezen 
worden als de eerste ‘schifting’ leidt tot een ‘plus’ in de 
verdenking.

6.  Moet er nu echt in alle gevallen een tolk worden 
ingeschakeld?

  In de Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers tijdens 
opsporing en vervolging (2013A019) staat: Indien een zaak 
kan worden afgehandeld door een kort verhoor zonder 
vrijheidsbeperkende maatregelen, is communicatie in een 
‘wederzijds begrepen 3e taal’ afdoende.

7. Waarom komen er weer extra procedures en folders?

 De bestaande Salduz-folders worden vervangen.
  Er komen automatische tekstblokken in PV’s 

(politiesystemen). BRS moet nog worden aangepast!
  Folders worden gekoppeld aan de arrestantenmodule 

zodat de juiste tekst meteen wordt uitgeprint.
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EU RICHTLIJN

8.  Waarom nu al ‘implementeren’ terwijl het wetboek van 
SV nog moet worden gewijzigd?

  Een EU-regeling heeft een ‘rechtstreekse werking’: 
verdachten kunnen zich er direct op beroepen. Overigens 
is de parlementaire behandeling van de wet is vrijwel 
afgerond.

9.  In het huidige voorstel vindt geen registratie plaats dat 
de HovJ de verdachte mondeling en (straks) schriftelijk 
op zijn rechten heeft gewezen?

  Op het moment dat de nieuwe folders beschikbaar komen, 
zal daar een standaard voor worden ontwikkeld. Tot het 
moment dat dit gerealiseerd is, kan voor deze ‘tussenfase’ 
de volgende werkwijze in de eenheden overwogen worden: 
aanhoudende collega’s nemen in hun PV van aanhouding 
op dat de verdachte door de HovJ mondeling op zijn 
rechten is gewezen. Dit zou hiervoor een tekstoptie 
kunnen zijn:

Voorgeleiding

Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier 
van justitie, over naar Bureau xxx en kwamen daar op 3 juni 
2014 te 06:03 uur aan. 
Daar werd de verdachte op dinsdag 3 juni 2014 te 06:50 uur 
voorgeleid aan de hulpofficier van justitie, xxx, inspecteur 
van politie Eenheid xxx. Deze heeft de verdachte mondeling 
geïnformeerd over zijn recht:
- om te zwijgen;
- op consultatiebijstand voorafgaand aan het verhoor;
- een familielid te informeren (behoudens beslissing OvJ);
- op inzage in de processtukken (behoudens beslissing OvJ);
-  om maximaal 3 dagen en 15 uur vastgehouden te worden op 

het politiebureau, waarna een rechtelijke toets volgt;
- het consulaat te informeren;
- op tolkenbijstand,
en gaf op dinsdag 3 juni 2014 te 06:51 uur het bevel de 
verdachte op te houden voor onderzoek.

De verandering in wet en regelgeving, alsmede richtlijnen, 
die ook Boa gerelateerd zijn, blijven we voor u volgen en 
daar waar nodig wordt u middels ‘de Jachtopzichter’ of de 
verenigingswebsite op de hoogte gebracht.

Meer informatie als ook de letterlijke teksten van de richtlijn 
zijn op internet te vinden wanneer u bijvoorbeeld via Google 
‘Richtlijn recht op informatie in strafprocedures’ intypt.

■ Tekst: Joop Assink & Herbert Hoekerswever

15



Op pad met... Herman KoekOP PAD MET...

Peter de Beer
 

Zaterdag 17 mei 2014, 07.30 uur. 
Bij de Stekelhoek, aan de zuidkant 
van Rockanje op Voorne-Putten, 
één van de 2 Zuid-Hollandse 
eilanden wacht ik op Peter de Beer. 
Met hem ga ik vandaag op pad. 
Even later komt hij in de 4WD VW-

bus van Natuurmonumenten aanrijden. Na onze 
kennismaking zet ik mijn rugzak bij hem in de bus en 
gaan we samen op ronde. 

Peter (58) werkt in de haven van Rotterdam en in zijn 
vrije tijd is hij voor 32 uur per maand in dienst bij 
Natuurmonumenten (NM) als BOA en als vrijwillig BOA 
bij het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Het gebied van 
ZHL loopt van Sophiapolder in het noorden tot net voorbij 
Oostvoorne en is 1142 hectare groot. Het gebied van NM 
sluit hier op aan en loopt tot Burg-Haamstede op Schouwen-
Duiveland in het zuiden. Dit gebied is 3122 hectare groot.

Quackjeswater

Dit weekend werkt hij voor NM en standaard begint 
hij zijn dag met het legen van de prullenbakken op de 
parkeerplaatsen van de verschillende gebieden. Peter ‹leest› 
elke prullenbak aandachtig. Ik vraag hem waarom. Peter 
zegt dat hij zo kan zien wat er op de parkeerplaatsen zoal 
gebeurd is. Hij knoopt de zak dicht en we gaan verder. Als 
we naar Sint Annabos rijden rent een ree parallel aan de weg 
met ons mee. Even later van Hellevoetsluis richting Rockanje 
zien we een paar reeën in het open terrein. We stoppen even. 
Een reebok en een reegeit die rustig laveien en net doen of ze 
ons niet hebben gezien. Af en toe kijken ze op. We laten ze 
verder met rust en gaan naar het Quackjeswater. Hier broedt 
een grote kolonie lepelaars en kleine zilverreigers. Vanuit de 
kijkhut zien we de lepelaars af en aanvliegen om de honger 
van hun bijna vliegvlugge jongen te stillen. Als we verder het 
gebied in willen lopen gaat Peter’s mobiel. 

Vrijgezellenfeestje

Een vrijwilliger van NM, die met een groep op excursie is, 
meldt Peter dat hij een groep jongeren op de bitumen dijk 
bij Stellendam ziet die daar met partytent en aggregaat een 
feestje vieren. We lopen terug naar de auto en gaan op weg 

naar de bewuste plek. Daar treffen we een stel jongelui die 
een vrijgezellenfeestje hebben. Ze zitten aan de verboden kant 
van de dijk. Peter vraagt hen wie de leiding heeft en of ze een 
vergunning hebben. Die hebben ze niet. Hij gaat als goed 
gastheer van NM het gesprek aan met de jongelui en wijst hen 
op de duizenden waadvogels en steltlopers die juist nu bij eb 
aan het fourageren zijn en dat het daarom verboden is aan 
deze kant van de dijk zitten. Hij geeft één PV en vraagt de 
mannen om de spullen op te pakken en naar de andere kant 
van de dijk, aan de havenzijde, te gaan. Terwijl zij hun spullen 
verplaatsen meldt Peter het gebeuren aan de meldkamer.

We wensen hen nog een prettige middag en vervolgen onze 
ronde.

Hoogseizoen

Peter raakt niet uitgepraat over zijn gebied. Want vandaag 
is het ‘zijn’ gebied. Peter maakt een praatje hier en een 
babbeltje daar. Net als voor alle BOA’s zijn de bezoekers 
in het gebied een informatiebron. NM heeft de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd om het gebied nog aantrekkelijker 
te maken voor zowel mens als dier door grote stukken duin 
in de oude staat terug te brengen. In deze tijd van het jaar is 
het nog relatief rustig. Zodra het hoogseizoen begint komen 
hier duizenden vakantiegangers om te zonnen, te fietsen of 
te wandelen. Het grootste deel van het gebied is opengesteld 
voor publiek.

Soms heeft hij last van stropers en is het nodig om samen 
met ‹blauw› hier tegen op te treden. Hij heeft goede contacten 
met de politie en als het nodig is kunnen ze op elkaars hulp 
en steun rekenen. Af en toe krijgt hij een melding van een 
aangespoelde zeehond of bruinvis. Dan informeert hij de 
juiste instanties die het verder overnemen.

Mountainbiker

Wandelend door het duingebied komen we een oudere man 
tegen met een metaaldetector die door de duinen op zoek is 
naar oorlogstuig of munitie. Peter vertelt hem waarom dit 
hier niet is toegestaan. Hij krijgt een PV voor art. 461. Even 
later treffen we een mountainbiker die over een wandelpad 
rijdt. Hij wordt door Peter staande gehouden, die hem een 
officiële waarschuwing geeft en vertelt dat zijn gegevens 
worden geregistreerd in het BOA Registratie Systeem (BRS).

Achtertuin

Voor mij blijven we onbekende namen tegen komen: 
Quackjeswater, Quackjesgors, Kwadehoek, Scheelhoek. Ik 
blijf me verbazen over dit mooie stuk natuur vlak onder 
de rook van Rotterdam, ingeklemd tussen de Maasvlakte, 
Europoort en verschillende recreatieparken en campings. 
Peter zegt: “We hebben hier alles: water, strand, duinen, 
bossen en weilanden. De mensen weten niet half wat voor 
mooie achtertuin wij hier hebben”. Met die uitspraak neem ik 
afscheid van een BOA die trots is op zijn werk in ‘zijn’ gebied.

■ Tekst en foto’s: Herman Koek16





ANDERE LANDEN, ANDERE GEBRUIKEN

Over eilanden gesproken!

Tijdens ons verblijf op Costa Rica, een prachtig land in Midden Amerika met 25 nationale parken, verbleven 
wij aan de kant van de Pacifi c. Op een dag, toen ik uitkeek over de oceaan, werd ik aangesproken door een 
vogelaar die mij vertelde dat er voor de kust een eiland lag met een bijzondere fauna, vergelijkbaar met die 
op de Galápagos eilanden, waar o.a. endemische vogelsoorten leven, vogels die elders in de wereld niet 
voorkomen.

Dit was, ondanks al het moois om ons heen, heel bijzonder. 
Ik werd zeer nieuwsgierig en na enige informatie belandden 
wij op een bureau gerund door Amerikanen en boekten 
wij een reisje naar het bewuste eiland, samen met een klein 
groepje andere deelnemers. Toen wij aan boord gingen viel 
me onmiddellijk een groot bord op met de tekst: ‘Thank you 
for the tips!!’. We werden verwelkomd door een Amerikaan 
in een driedelig pak en lakschoenen. Even later stoven we in 
een grote polyester boot met een enorme buitenboordmotor 
de haven uit.

Onze zoon Arnold kreeg meteen een hengel in zijn handen 
gedrukt en ving al gauw een paar tonijnen. Rond de boot 
zwommen enkele dolfijnen mee, ondanks de grote snelheid 
waarmee de boot zich voortbewoog. Plotseling zag ik aan 
de horizon een donkere massa oprijzen. Waarschijnlijk het 
eiland? Nog wel wat erg dichtbij de kust… De gids hielp 
me snel uit de droom en vertelde dat er een ‘tornado’ boven 
zee lag en dat het te gevaarlijk was om naar het eilandje toe 
te varen. Als alternatief stelde hij voor om langs de kust te 
varen. Wij besloten om terug te gaan naar de haven en het de 
volgende dag nog eens te proberen.

Onze gids vroeg ons 150 dollar te betalen voor deze dag. 
Ik herinnerde hem eraan dat wij al 150 dollar borg hadden 
betaald met de mededeling dat dit bedrag de lading wel 
moest dekken en we niet van plan waren meer te betalen! 
Dat viel niet in goede aarde bij de gids en de politie werd 
gebeld. En inderdaad, bij aankomst stond op de kade 
een grote Landrover ons op te wachten, volgeladen met 
politieambtenaren. De hoogste in rang ging in rap Spaans 

in conclaaf met onze gids. Ons gezelschap werd al knap 
zenuwachtig door deze toestand en stelde mij voor toch maar 
te betalen met de wetenschap dat wij ons wel in Midden 
Amerika bevonden en misschien straks achter de tralies 
zouden terechtkomen. Vanwege het corrupte karakter en 
het grote onrecht dat ons werd aangedaan, stelde ik de groep 
voor niet eerder te betalen dan dat we voor de cel zouden 
staan.

De andere politiemensen hingen om de landrover heen. Ik 
gaf ze een hand. Op dat moment kreeg ik een ingeving. Ik 
had zowaar mijn politielegitimatie bij me. “Kijk!” zei ik: 
“Eigenlijk zijn we ook nog collega’s” en liet mijn aanstelling 
van onbezoldigd ambtenaar van het korps rijkspolitie 
zien! Ze bekeken deze aandachtig en ook de achterkant 
waarop staat: ‘Afgegeven door de Procureur Generaal’ met 
zijn handtekening er onder. De man keek mij aan en zei 
“Generaal?…Generaal?” Ik knikte vol overtuiging! Deze man 
raakte volkomen in paniek en riep zijn meerdere erbij. Met 
zijn hand streek hij langs zijn mouw en pet om alle gouden 
strepen aan te geven. Met ontzag werd er naar mij gekeken 
en ik heb nog nooit in mijn leven zo snel personen de auto in 
zien springen en weg waren ze!!!

Probleem opgelost, maar de vraag reist natuurlijk wel of hier 
sprake is van machtmisbruik of gebruik van macht. Gelukkig 
kennen we deze vorm van ‘commercie’ op de Nederlandse 
eilanden niet!

■ Kees van der Wal
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HANDIG OM TE WETEN

Stopteken WAHV
WET ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE HANDHAVING 
VERKEERSVOORSCHRIFTEN

Ook u als groene BOA kan met onderstaande casus te maken krijgen, daarom is 
het onderstaande handig om te weten!

Casus

Een agent ziet de bestuurder van een motorfiets door rood licht rijden. Hij besluit 
de betreffende bestuurder voor deze gedraging een aankondiging van beschikking 
uit te reiken. De agent geeft de bestuurder hiertoe een stopteken conform de bijlage 
2 van het RVV. De bestuurder roept naar de agent: “Geen tijd!” Hij rijdt hem 
voorbij en vervolgt zijn weg.

Vraag

Pleegt de bestuurder een strafbaar feit?

A Ja, artikel 34 lid 1 WAHV, niet voldoen aan een vordering van en toezichthouder
B  Ja, artikel 184 Sr, opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering van een ambtenaar gedaan in diens rechtmatige 

bediening
C Ja, artikel 160 lid 1 WVW, niet voldoen aan een stopteken van een in 159 WVW genoemde persoon
D Nee

Het antwoord is D, de bestuurder pleegt geen strafbaar feit! De toezichthouder heeft namelijk niet de bevoegdheid om van 
een bestuurder te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt om de uitreiking van een aankondiging van beschikking 
mogelijk te maken. In dit geval is de bestuurder niet strafbaar.

Wordt de vordering tot stilhouden mede gedaan ter controle van het vervoermiddel, de lading of de bescheiden, bijvoorbeeld 
het rij- en kentekenbewijs, dan is de bestuurder wel strafbaar als deze niet aan de vordering voldoet. Hij overtreedt dan artikel 
34 lid 1 WAHV en in geval van opzet artikel 184 Sr.

Staat de bestuurder inmiddels stil, dan kan zijn medewerking worden gevorderd op grond van artikel 5:20 Awb. Deze 
medewerking strekt zich ook uit tot het uitreiken van de aankondiging van beschikking.

Zie ook: Politie Startpagina > Juras > Niet voldoen aan vordering toezichthouder 34 WAHV.

PS:
Artikel 34 lid 1 WAHV stelt strafbaar het niet voldoen aan een vordering van een toezichthouder. De hier bedoelde 
vorderingen kunnen worden gedaan op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Artikel 5:19 Awb geeft de 
toezichthouder de bevoegdheid om van een bestuurder van een vervoermiddel te vorderen dat hij zijn vervoermiddel 
stilhoudt. Dit artikel koppelt deze bevoegdheid uitsluitend aan:
de controle van het vervoermiddel,
de controle van de lading daarvan, of 
de controle van bescheiden. 

Het uitschrijven van een aankondiging van beschikking is hier dus niet als doel genoemd!

■ Bron: Gerechtshof Leeuwarden, LJN BG4214
  Tekstbewerking: Joop Assink & Herbert Hoekerswever 
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VERBODEN MIDDELEN

Ooit komt het onverwacht…
 
Het is al weer verschillende jaren geleden, ook zo rond deze tijd van het jaar, dat ik ‘s morgens om plusminus 
vijf uur het veld in reed voor mijn ronde. Dat was mijn lust en mijn leven, ‘s morgens vroeg met licht worden 
het veld in! Het was dan lekker rustig, er was nog geen plubliek en het was ideaal om het wild te observeren 
en te aanschouwen. Heerlijk!

Ik had al een mooi deel van mijn veld gehad toen ik rond 
half zeven een personenauto opmerkte. Deze reed op een 
onverharde weg in mijn veld, en zeer langzaam. 
Dat is natuurlijk verdacht! Ik hield hem nauwlettend in de 
gaten en zorgde ervoor zelf niet gezien te worden. Kennelijk 
had hij ook interesse in wild?

Ik observeerde de auto door het hout heen met mijn 
verrekijker en zag dat er 2 personen in zaten. Ze reden met 
allebei de ramen open en hadden overmatig veel aandacht 
voor het wild in de landerijen om hen heen.

Ze draaiden een zandweg op die tot mijn veld behoorde en 
verboden was voor autoverkeer. Ik had het idee dat ze op 
wild uit waren en niet zomaar wat rondreden, en besloot ze 
te controleren als ze door kwamen rijden.

Ik liet ze mooi komen, wat me haast alweer te lang duurde, 
maar geduld is en blijft een schone zaak. Ze waren 
inmiddels kort genoeg genaderd om tot actie over te gaan: 
de jeep ervoor met het stopbord aan. Wat denk je? Daar 
ging het spul, vol in z’n achteruit! Na zo’n 75 meter stak 
hij achteruit een pad in, kennelijk om weer vooruit weg te 
kunnen. Maar dat was niet slim van hem, want toen kon 
ik mijn jeep er precies voor gooien. Ik sprong eruit en liep 
naar die lui toe, legitimeerde mij als opsporingsambtenaar 
en deed controle in de auto, met toestemming van de 
bestuurder.

Tussen de voorstoelen lag min of meer verstopt een buks, 
maar die had ik allang gezien toen ik op de auto afliep. Ik 
stelde hem veilig en grendelde een paar keer door. Er kwam 
een kogelpatroontje uit de kamer, de buks was schietklaar! 
Toch mazzel dat het zo is gelopen, dacht ik bij mezelf! In 
ieder geval, die was weer binnen! Hierop heb ik die twee 
personen aangehouden als verdachte van overtreding van 
de jacht- en vuurwapenwet. Vervolgens, nadat zij hun auto 
hadden afgesloten en de sleutel aan mij hadden gegeven, 
wilde ik ze overbrengen naar het politiebureau in Beek.

Toen begon het, één wilde er al rijdende uit de auto 
springen, de ander dreigde zich van kant maken..! Ik kon 
ze in bedwang en in de auto houden, maar gaf nog eens gas 
bij en gelukkig waren we snel op het bureau, daar had ik in 
ieder geval versterking. Als een blad aan de boom draaiden 
de heren weer bij en waren ze weer braaf, de helden!

Op het bureau de zaak overgegeven aan de collega’s van 
blauw. Ik ging met één van de blauwe collega’s terug naar 
de auto van de verdachten zodat die de auto mee naar 
het bureau kon nemen. Bij verder onderzoek in die auto 
vonden we nog 2 doosjes kogelpatronen .22 randvuur. 

Al met al weer een mooie zaak zo vlak voor de vakantie, 
we hadden een vuurbuks van het merk Manu Arms kaliber 
.22 randvuur plus de twee bijbehorende doosjes munitie, in 
totaal 86 stuks. 
Super tevreden reed ik natuurlijk naar huis!

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en veel 
Weidmannsheil voor het komende seizoen!

Cees van Geel
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KORT NIEUWS

Uitvoeringsregeling Visserij
Begin juni 2014 is de Regeling van de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. 
TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging 
van diverse regelingen op het gebied van de visserij, ook wel 
Uitvoeringsregeling visserij genoemd, aangepast.

De volledige teksten van de Uitvoeringsregeling kunt u nalezen via 
de link op onze verenigingswebsite www.natuurtoezicht.nl/wp/
uitvoeringsregeling-visserij/. Het bericht werd geplaatst op 8 juni 
2014.

Buizerd en zilverreiger zijn 
meest getelde vogels
De buizerd, de zilverreiger en de grauwe gans zijn de meest getelde 
vogels in Nederland van de afgelopen tien jaar. Zo werd de buizerd 
bijna een half miljoen keer gespot. De zilverreiger is 284.000 keer 
gezien en de grauwe gans ruim 237.000 keer, aldus Waarneming.nl.

Waarneming.nl bestaat in juni 2014 tien jaar. Via de website worden 
ook onder meer planten en vlinders gemeld. In totaal is de afgelopen 
tien jaar meer dan 26 miljoen keer een melding gedaan, ruim 19 
miljoen daarvan betreffen vogels. 

Door de meldingen zijn de afgelopen jaren ook nieuwe soorten 
ontdekt in Nederland, zoals bijvoorbeeld de kiezelsprinkhaan. In 
Rotterdam werd dit insect voor het eerst in Nederland aangetroffen.

FPG overwegend positief over Natuurvisie Dijksma
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is overwegend positief over de nieuwe Natuurvisie van staatssecretaris Dijksma 
van Economische Zaken. Er komt meer vertrouwen in de beheerders en eigenaren van particuliere landgoederen, bossen, 
natuurterreinen en agrarische gronden. Dat gaat samen met een grotere verantwoordelijkheid voor deze particulieren. Wel vindt 
de FPG dat de noodzakelijke link met het natuurtoezicht ontbreekt.

Kansen innovatie benutten, belemmeringen bespreken
De Natuurvisie geeft een nieuwe richting aan en biedt daarmee volop kansen voor verdienmodellen in natuur en landschap. 
Een groeiende groep burgers, bedrijven, landgoedeigenaren en agrariërs is al aan de slag met innovatief ondernemerschap. Zij 
lopen echter nog te vaak tegen belemmeringen en barrières aan. De FPG wil naar aanleiding van de Natuurvisie graag met het 
ministerie in gesprek over hoe deze kunnen worden weggenomen.

Meer aandacht voor natuurtoezicht gewenst
De FPG vindt dat in de Natuurvisie de noodzakelijke link met het natuurtoezicht ontbreekt. Veiligheid, recreatieve beleving en 
bescherming van de flora en fauna van natuurterreinen en bossen vragen om adequaat toezicht. Dat staat echter onder druk door 
de verminderde beschikbaarheid van buitengewone opsporingsambtenaren die de ‘ogen en oren’ in het buitengebied zijn.

Aandacht voor doorwerking van de Natuurvisie in de praktijk
De FPG is benieuwd naar de doorwerking van de Natuurvisie in de praktijk. Dat vraagt een goede verankering in wetgeving. 
De nieuwe Natuurbeschermingswet, die nu in voorbereiding is, sluit nog niet aan op de Natuurvisie. De FPG dringt aan op 
afstemming van de wet op de visie. Daarbij moet in ieder geval het bestaande gebruik alsook het reguliere beheer worden 
gevrijwaard van vergunningplicht en dient het eigendomsrecht, inclusief het jachtrecht, onaangetast te blijven.

■ Bron: FPG

Actie tegen afval in de 
Drentse natuur
Zo’n vijftig opsporingsambtenaren, boswachters 
en agenten zochten in de provincie naar illegaal 
gedumpte rommel. 
Boswachter Kees van Son trof op verschillende 
plekken in de omgeving van Anloo zwerfvuil 
en tuinafval aan. De daders van de illegale 
dumpingen zijn moeilijk op te sporen, omdat ze 
vooral ‘s avonds en ‘s nacht actief zijn. 
Het dumpen van gras, dode planten en ander 
tuinafval lijkt misschien onschuldig, maar het 
zorgt voor veel problemen. Bestrijdingsmiddelen, 
meststoffen en zaden van planten komen in 
de natuur terecht. De planten die in het bos 
thuishoren kunnen daar niet tegen. Op sommige 
plaatsen worden stukken natuur overwoekerd 
door snel groeiende tuinplanten. 
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De KNVvN 
wenst u een 
fijne zomer 
toe!


