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Vergoeding BOA opleidingen 2017 

- veel gestelde vragen -  
 

 

 

• Kan ik als groene werkgever gebruik maken 

aan deze vergoeding? 

De vergoeding is een tegemoetkoming in de opleidingskosten van de BOA’s werkzaam voor en de 

kosten van e-herkenning van ‘groene’ privaatrechtelijke werkgevers. Dit zijn bijvoorbeeld 

wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, 

Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere terreineigenaren met een 

privaatrechtelijke status. Alleen deze groene privaatrechtelijke werkgevers van BOA’s kunnen een 

aanvraag indienen. De vergoeding is nadrukkelijk NIET bedoeld voor publiekrechtelijke werkgevers 

zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, RWS, waterschappen, provincies, milieudiensten en 

omgevingsdiensten. 

 

 

•  In welk domein moeten de BOA’s werkzaam zijn? 

De ‘groene’ BOA’s kunnen zowel in domein I als domein II werkzaam zijn. Het gaat er om dat de 

werkzaamheden die de BOA verricht gericht zijn op handhaving en toezicht van o.a. 

natuurwetgeving, wetboek van strafrecht en de wegen en verkeerswet, in het landelijk gebied buiten 

de bebouwde kom.  

 

 

• Aan welke voorwaarden moet de BOA voldoen wil ik een vergoeding kunnen aanvragen? 

1. De BOA moet in het bezit zijn van een geldige akte in domein I of II; of in opleiding zijn 

voor boa in domein I of II;  

2. De BOA moet werkzaam zijn bij een privaatrechtelijke werkgever die (natuur en 

recreatie)terreinen, landgoederen, jachtvelden en viswateren voor sportvisserij in 

eigendom en/of beheer heeft; 

3. De BOA moet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of 

vrijwilligersovereenkomst of daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding;  

4. De werkzaamheden van de BOA moeten gericht zijn op handhaving en toezicht van o.a. 

natuurwetgeving, wetboek van strafrecht en de wegen en verkeerswet, in het landelijk 

gebied buiten de bebouwde kom. 

 

 

• Welke opleidingen worden vergoed?  

De opleiding dient voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen dan wel behouden van de boa akte. 
De vergoeding betreffen: 
1) De opleiding voor de basisbekwaamheid  
2) De verplichte permanente her- en bijscholing.  
3) Kosten verbonden aan e- herkenning worden eveneens vergoed. 
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De Permanente her- en bijscholing bestaat uit 4 modules, die in 5 jaar behaald moeten worden. 
Het gaat dan om twee theoretische modules en twee praktijkmodules: 

• WKMG - Wettelijke Kaders Milieu Generiek (theorie - 3 lesdagen) 

• WKMS - Wettelijke Kaders Milieu Specifiek (theorie - 3 lesdagen) 

• Module 3 - Sanctionerend optreden (praktijk - 3 lesdagen) 

• Module 4 - moet nog bekend worden gemaakt door ExTH (praktijk - 2 lesdagen) 

Alle examens en herexamens voor bovenstaande modules worden vergoed.  

Op dit moment wordt de cursus Wet wapens en munitie (RTGB) die een boa nodig heeft wanneer hij 
een wapen draagt NIET vergoed. 

 

• In welk jaar moet de opleiding plaatsvinden om in aanraking te komen voor een 

vergoeding? 

De facturen moeten gaan over opleidingen/modules die gevolgd zijn in 2017, om voor vergoeding in 

aanmerking te komen.  

 

• Hoeveel van de opleidingskosten worden vergoed?  

De vergoeding betreft maximaal 100% van de opleidingskosten die de BOA verplicht moet volgen om 

zijn/haar werkzaamheden als BOA uit te blijven mogen voeren. Omdat gewerkt wordt met een 

tender, is het exacte bedrag afhankelijk van het aantal inschrijvingen en van de uiteindelijke kosten 

voor de opleiding.   

 

• Wanneer en hoe kan ik een vergoeding aanvragen? 

- U kunt een vergoeding aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 12 januari 2018. Samen 

met uw aanvraag stuurt u meteen ook de factuur mee van de opleiding. Met op de factuur 

de naam van betreffende BOA. 

- Volgorde van binnenkomst is NIET van belang: alle aanvragen die in deze periode 

binnenkomen, worden gelijk behandeld.  

- Wel stellen wij het op prijs om uw aanvragen met facturen zo snel mogelijk te ontvangen 

(het merendeel van de genoten opleidingen in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 

2017 is immers al achter de rug en gefactureerd), in verband met een snelle administratieve 

afhandeling door de VBNE. 

- Indien u voor 3 of minder BOA’s een vergoeding wilt aanvragen, kunt u gebruik maken van 

het digitale invulformulier op www.vbne.nl.  

- Als u voor meer dan 3 BOA’s vergoedingen wilt aanvragen, dan kunt u het Excel bestand 

downloaden op de inschrijfpagina en dit invullen en met facturen sturen naar info@vbne.nl. 

- Als u een opleiding volgt met een factuur die na 15 december binnenkomt, neem dan 

contact op met Femke Wolthaus van de VBNE via info@vbne.nl. 

 

• Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is gehonoreerd? 

De aanvragen kunnen van 1 oktober t/m 12janauri 2018 worden ingediend bij de VBNE. In de loop 

van januari 2018 hoort u van de VBNE of uw aanvraag is gehonoreerd en welk bedrag u per BOA 

ontvangt.  

 

http://www.vbne.nl/
mailto:info@vbne.nl
mailto:info@vbne.nl
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• Wanneer krijg ik de vergoeding op mijn bankrekeningnummer? 

Als uw aanvraag is gehonoreerd en u bij uw aanmelding een factuur mee heeft gestuurd. Dan maakt 

de VBNE alle bedragen eind januari 2018 over.  

 

• Van wie komt het geld van de vergoeding BOA opleidingen 2017? 

De extra eisen die aan de groene BOA’s worden gesteld vanwege de openbare orde en veiligheid 

betekenen ook extra opleidingseisen en daarmee hogere opleidingskosten. De minister van 

Veiligheid en Justitie (V&J) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) hebben daarom 

besloten tegemoet te komen aan de hoge opleidingskosten voor groene werkgevers met groene 

BOA’s. Het ministerie van EZ betaalt de tegemoetkoming in de opleidingskosten van BOA's bij 

particuliere groene werkgevers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een tegemoetkoming 

in de kosten voor E-herkenning. Alleen via E-herkenning kan de verplichte registratie van proces-

verbalen in de transactiemodule van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) worden gedaan.  

 

• Komt er in 2018 ook een vergoeding BOA opleidingen? 

De VBNE is momenteel in gesprek met de ministeries van EZ en van V&J over een nieuwe beschikking 

voor 2018 en de daarop volgende jaren. We informeren u daarover t.z.t. via onze nieuwsbrief en 

website.  

 

• Wie is de VBNE en wat is de rol van de VBNE? 

VBNE staat voor de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Het ministerie van EZ heeft de 

VBNE gevraagd deze vergoeding voor de BOA opleidingen voor het ministerie van EZ en het 

ministerie van V&J te coördineren omdat: 

✓ De VBNE het samenwerkingsorgaan is van alle bos- en natuurterreineigenaren en zich 

specifiek richt op het professioneel beheer van bos en natuur. Toezicht is daar een belangrijk 

aspect van; 

✓ De VBNE ervaring heeft met het uitvoeren van een eerdere vergoeding voor BOA’s via het 

Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid; 

✓ De VBNE een bekende subsidiepartner is van EZ omdat de VBNE het Kennisnetwerk OBN 

coördineert.  

De VBNE heeft contact met de Jagersvereniging en met Sportvisserij Nederland om zo ook deze 

groene werkgevers te informeren over de regeling. Voor vragen over de Vergoeding BOA opleidingen 

2017 kunt u altijd terecht bij info@vbne.nl of u kunt bellen met de VBNE op 0343-745250. 

 

 

• Wie bepaalt of ik een vergoeding krijg of niet? 

Het bevoegd gezag van de VBNE, dit is het bestuur van de VBNE, beslist of u een vergoeding krijgt of 

niet. Bij toekenning van de vergoeding ontvangt u per email uw beschikking met daarin het aan u 

toegekende bedrag.  

 

• Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing van de VBNE inzake de vergoeding BOA 

opleidingen? 

mailto:info@vbne.nl
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Indien u het niet eens bent met het besluit van de VBNE ten aanzien van uw aanvraag, kunt u 

uiteraard bezwaar maken. Dit bezwaar wordt behandeld door het zogenaamde ‘Groene 

Werkgeversoverleg’. In dit ‘Groene Werkgeversoverleg’ participeren vertegenwoordigers van 

Natuurmonumenten, LandschappenNL, de FPG, de Koninklijke Jagersvereniging, Sportvisserij 

Nederland, Leisurelands en Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.  Het maken van een 

bezwaar gaat in twee stappen: 

STAP 1: U maakt binnen 1 maand na het besluit van de VBNE aan de directeur van de VBNE duidelijk 

dat u het niet eens bent met het besluit. De directeur brengt u dan in contact met de 

vertegenwoordiger van uw organisatie in het Groene Werkgeversoverleg. In een gesprek wordt dan 

gekeken of u bezwaar kan worden weggenomen.  

STAP 2: Indien u bezwaar niet is opgelost in het gesprek met uw vertegenwoordiger in het Groene 

Werkgeversoverleg, kunt u tegen het besluit van de VBNE over uw aanvraag (toekenning, afwijzing of 

herziening van het besluit) beroep indienen. Het beroep dient binnen 2 maanden na dagtekening van 

het besluit te worden ingediend bij Het Groene Werkgeversoverleg p/a VBNE, Princenhof Park 9, 

3972 NG Driebergen. Tegen een beslissing van het Groene Werkgeversoverleg op het beroep is geen 

beroep mogelijk.  

 

• Waar kan ik terecht met mijn andere vragen? 

U kunt met al uw andere vragen terecht bij: 

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 

 info@vbne.nl 

 0343-745250 

 www.vbne.nl  

http://www.vbne.nl/

