
Toelichting en instructie bij de aanvraag BOA-regeling 2022 

 

De regeling tegemoetkoming kosten BOA’s 2022 is van het Ministerie van Justitie & Veiligheid 

en is beschikbaar voor alle werkgevers, zowel publiek als privaat. 

 

Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor groene BOA’s, zijnde: 

• personen met een geldige akte in domein II; 

• in dienst van een particuliere of publieke werkgever, op basis van een arbeids- of 

vrijwilligersovereenkomst of een daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding; 

• van wie de werkzaamheden als BOA hoofdzakelijk gericht zijn op handhaving en 

toezicht van o.a. natuurwetgeving in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom. 

Deze definitie betreft het zogenaamde ‘vrije veld toezicht’ en toezicht op jachtaktes, en betreft 

niet het milieu-, natuur- of omgevingsvergunning gebonden toezicht. 

➔ Het is kort dag om voor deze regeling aan te vragen (moet voor 18 november!), dus 

hieronder wat tips & toelichting bij de aanvraag, zodat je snel kunt werken. 
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Aanvraag in het kort 
De aanvraag zal in drie stappen gaan. 

1. Aanvraag-formulieren indienen, hiervoor is een relatief beperkt aantal gegevens nodig. 

Let op; dit moet vóor 18 november! 

2. Je krijgt bericht of je aanvraag akkoord is en dan krijg je de gelden uitgekeerd (nog dit jaar!). 

3. Na deze goedkeuring en uitbetaling moet je de verantwoording van je aanvraag  

onderbouwen met alle facturen, salarisgegevens en stukken. Dit moet vóor 1 april 2023.  

 

Waar aanvragen? 
Je kunt alleen met het officiële formulier via de site van J&V een aanvraag indienen, de VBNE heeft 

daar geen rol in. Zo gauw de definitieve versie van die formulieren beschikbaar is, staan die op de 

site van J&V: Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 | Regeling | 

Rijksoverheid.nl Naar verwachting is dit 8 november. Dat is kort dag! 

Wel houden we je op de hoogte, dus hou de website en de nieuwsbrief van de VBNE in de gaten: 

https://www.vbne.nl/productdetails/vergoeding-boa-2022 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2022/10/27/subsidieregeling-capaciteitsuitbreiding--en-behoud-groene-boa-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2022/10/27/subsidieregeling-capaciteitsuitbreiding--en-behoud-groene-boa-2022
https://www.vbne.nl/productdetails/vergoeding-boa-2022


Benodigde gegevens 
Hieronder een overzicht van de gegevens die je straks op het formulier moet invullen. Zoek ze vast 

op en hou ze bij de hand, je hebt straks maar weinig tijd voor de aanvraag. 

Je algemene organisatie-gegevens, denk aan:  

- NAW-gegevens  

- Inschrijfnummer KvK 

- Bankrekening 

- Wel of niet btw-plichtig 

- Statuten  

- Jaarrekening 

Dan de specifieke gegevens: 

- BOA-nummers 

- Soort dienstverband 

- De kosten die je wilt gaan declareren. 

Dus check facturen van de uitrusting, van de opleiding en de salariskosten. 

Let op: 

➔ Alleen kosten die in 2022 zijn gemaakt kunnen ingediend worden. 

➔ Niet alle stukken zijn nu al nodig. Pas na goedkeuring van je aanvraag moet je de 

verantwoording indienen. Maar voor het invullen van de eerste aanvraag moet je de 

bedragen wel paraat te hebben.  

➔ Het maximum per BOA is 8.000 euro en voor vrijwillige BOA’s 4.000 euro. 

 

Toelichting op de wijze van invullen 
Hieronder een aantal tips en toelichtingen die handig zijn bij het invullen van het formulier zoals dat 

op de site van J&V staat. 

Twee delen 
Het formulier zal bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel per BOA. 
In het algemene deel komen al je organisatiegegevens te staan. 
Vervolgens moet je per BOA een apart formulier invullen. Heb je meerdere BOA’s, dan volstaat 1 
algemeen formulier en dan zoveel specifieke formulieren als je BOA’s hebt. 
 
Met terugwerkende kracht 
Vul de gegevens in alsof het 1 januari 2022 is, dus met terugwerkende kracht. 
Iedere BOA die vóor 2022 al in dienst was, noteer je als Capaciteitsbehoud. 
Iedereen die je dit jaar in dienst hebt genomen, noteer je als Capaciteitsuitbreiding. Ook als je die 
persoon op 1 januari in dienst hebt genomen.  
Voor alle mensen kun je salaris, opleiding en uitrusting aanvragen. 
 
Groene BOA’s  
Let op, het gaat alleen om de groene BOA’s: domein II die zich voornamelijk bezig houden met 
werkzaamheden die gericht zijn op handhaving en toezicht van o.a. natuurwetgeving in het landelijk 
gebied buiten de bebouwde kom. 
 
Kosten 



Zorg dat je een inschatting hebt van alle kosten. De echte afrekening met de precieze bedragen 

komt in de definitieve verantwoording, na akkoord op de melding door J&V. Daar heb je dus tot 1 

april volgend jaar de tijd voor. Nogmaals: het maximum per BOA is 8.000 euro en voor vrijwillige 

BOA’s 4.000 euro. 

 
Opleiding 
Zorg dat je de naam van de organisatie en van de opleiding/opleidingsmodule bij de hand hebt. Let 

op: als je al opleidingskosten hebt aangevraagd via de LNV-regeling van dit jaar, mag je die hier niet 

nog een keer indienen. (https://www.vbne.nl/productdetails/vergoeding-boa-opleidingen-2022) 

Uitrusting 
Soort uitrusting en begrote kosten. 
 
Coulance 
Omdat het kort dag is, heeft J&V aangegeven dat ze mensen informeren als hun formulier niet 
helemaal correct is ingevuld. Daar krijg je dan van hun bericht over. Let op je mailbox als je de 
aanvraag hebt ingediend, voor herstel krijg je een week om het in orde te maken. 
 


