
 
 
 
 
Aan de heer F. Grapperhaus 
 
Datum: 14 april 2020 
 
Betreft: geweld tegen Boa’s. 
 
Geachte heer Grapperhaus, 
 
Naar aanleiding van het groepsgeweld tegen Boa’s op zondagavond 12 april jl in Rotterdam 
en Amsterdam, vragen wij u dringend om een overleg met ons op de kortst mogelijke 
termijn.  
 
Zondagavond 12 april jl heeft een groep van ongeveer 20 mensen in Rotterdam verbaal en 
fysiek geweld gebruikt tegen Boa’s. Dezelfde avond gebeurde iets soortgelijks door 10 
mensen in Amsterdam. Zonder in details te treden is het van belang om te vermelden dat 
aanvankelijk 1 verdachte is aangesproken en staande gehouden. Deze verdachte had 
echter binnen enkele seconden steun van toesnellende personen, waardoor de Boa’s ineens 
tegenover een groep kwamen te staan, in Rotterdam 20 en in Amsterdam 10. Na enkele 
minuten was er steun van de politie, maar in een korte tijd is het kwaad al geschied. De 
Boa’s kregen rake klappen en liepen verwondingen op.  
 
Wij horen vaker, en nu van burgemeester Aboutaleb, dat Boa’s zich bij enig risico tijdig 
zouden moeten terugtrekken. Onze leden zijn daar zeer boos over. Nog los van het feit dat 
terugtrekken zondagavond niet meer mogelijk was, wordt hiermee een verkeerd en kwalijk 
statement aan de burgers gegeven: als u de (nood)verordening overtreedt en dat zonder 
weerstand accepteert, moet u boeten. Maar als u wel weerstand geeft, zullen onze Boa’s 
zich terugtrekken, en komt u ermee weg. Dat kan toch niet de werkelijkheid worden?  
 
Dit groepsgeweld was vermoedelijk niet ontstaan, en vrijwel zeker niet geëscaleerd, als de 
Boa’s waren uitgerust met de juiste middelen. Ons standpunt is bekend: een Boa met, niet 
alleen toezichthoudende, maar ook handhavende taken, moet worden uitgerust met de 
verdedigingsmiddelen wapenstok en pepperspray. Als je eenmaal besluit te handhaven, kun 
je je niet meer terugtrekken; dat is het einde van het gezag van de handhaving. Als je 
handhaaft, moet je op zijn minst je eigen lijf en leden kunnen beschermen. Ook u 
onderschrijft het belang daarvan. Geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte 
instructie is de gepaste oplossing waar zowel u als wij achter staan.  
 
Met de noodverordening is de noodzaak hiertoe nog groter. Het gaat immers per definitie om 
handhaven tegenover groepen( 3 of meer) en om forse boetes. Beide omstandigheden 
(groep en hoogte boetes) leiden per definitie tot meer weerstand en agressie. Daarnaast is 
het belang om op te treden in het kader van de volksgezondheid groter dan in een ‘normale’ 
situatie.  



 
Namens onze leden dringen wij er dan ook op aan dat u in een spoedprocedure met ruimere 
criteria de mogelijkheid creëert om Boa’s uit te rusten met pepperspray en/of de wapenstok. 
In deze tijd worden in het belang van de volksgezondheid grote en verstrekkende besluiten 
in zeer korte tijd genomen. Dat zou wat ons betreft ook moeten gelden voor de door ons 
gevraagde spoedprocedure.  
 
Wij spreken u, zoals gezegd, graag op zeer korte termijn. Om misverstanden te voorkomen 
benadrukken wij nog eens dat onze leden boos, en ongerust zijn. Snel handelen is geboden.  
 
Uw spoedige uitnodiging zien wij met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ruud Kuin, voorzitter Nederlandse Boa Bond,  
onderdeel van FNV Veiligheid 
06 533 62 821 
 
 
 


