Vergoeding BOA opleidingen 2021
- veelgestelde vragen -

•

Kan ik als groene werkgever gebruik maken van 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 betreft dus zowel de opleiding voor de basisbekwaamheid als de verplichte permanente
her- en bijscholing.
De RTGB-training: BOA’s inclusief geweldsbevoegdheid moeten deze training verplicht jaarlijks
volgen om hun geweldsbevoegdheid te behouden. Deze training wordt vergoed.
Op dit moment wordt niet vergoed de cursus Wet wapens en munitie die een boa nodig heeft
wanneer hij een wapen draagt.
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De kosten voor e-herkenning worden dit jaar ook vergoed. Stuur de factuur hiervan mee met uw
aanvraag.
•

In welk jaar moet de opleiding plaatsvinden om in aanmerking te komen voor een
vergoeding?

Modules die in de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 zijn afgerond en waarvan u een
factuur kunt indienen, komen in aanmerking voor vergoeding.

•

Hoeveel van de opleidingskosten wordt vergoed?

De vergoeding betreft een percentage (rond de 45-55%) van de opleidingskosten die de BOA
verplicht moet volgen om zijn/haar werkzaamheden als BOA uit te blijven mogen voeren. Het exacte
bedrag is afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen en de kosten voor de opleiding.

•

Wanneer kan ik een vergoeding aanvragen?

U kunt een vergoeding aanvragen in de periode tot en met 1 augustus 2021. Volgorde van
binnenkomst is NIET van belang: alle aanvragen die in deze periode binnen komen worden gelijk
behandeld.

•

Hoe kan ik een vergoeding aanvragen?

De procedure in 2021 is als volgt:
Aanmelden kan door het invullen van het machtigingsformulier. Hiermee machtigt u de VBNE als
particuliere werkgever om namens de particuliere werkgever de subsidieaanvraag in te dienen.
Tegelijkertijd of op later moment stuurt het volgende toe:
1. Aanmeldingsformulier.
2. Een bewijs waarmee aangetoond wordt dat de groene boa waarvoor subsidie aangevraagd
wordt, in dienst is bij de betreffende particuliere werkgever en een bewijs dat de boa in het
bezit is van een geldige akte in domein I of II, dan wel in opleiding is voor boa in domein I of
II. Dit kan zijn een schriftelijke bevestiging met handtekening van werkgever en
werknemer(s) met de akte(s)(nummers).
3. Indien de particuliere werkgever in het aanmeldingsformulier aangeeft dat hij vrijgesteld is
van de btw-plicht, een verklaring van de Belastingdienst waar dit uit blijkt.
4. De factuur of facturen van de opleidingskosten, indien de particuliere werkgever hierover al
beschikt. Indien de particuliere werkgever de factuur of facturen nog niet heeft ontvangen,
dan kan de werkgever deze op een later moment, doch uiterlijk xx januari 2022, (datum later
bekend) aan VBNE toesturen. Later ontvangen facturen worden niet in behandeling
genomen.
Let op: Ook als uw medewerker de opleiding pas volgt in de periode na 1 augustus 2021, dient u zich
toch alvast aan te melden uiterlijk 1 augustus 2021. Mocht de opleiding alsnog niet gevolgd worden en kan er dus geen factuur ingediend worden- dan ontvangt u uiteraard geen vergoeding.

•

3 of meer BOA’s die een opleiding doen in 2021?

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 een Excel bestand invullen. Dit bestand is vindbaar onder punt 5 van de Procedure op de
website van de VBNE onder ‘vergoeding BOA opleidingen 2021.
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•

Wat is de rol van de VBNE?

De VBNE bundelt alle subsidieaanvragen en dient ze in bij de Minister van LNV. Als penvoerder is
VBNE het aanspreekpunt voor het ministerie van LNV voor alle subsidieaanvragers, verantwoordelijk
voor alle correspondentie met de Minister van LNV over de subsidies, het doorgeven van eventuele
wijzigingen namens de subsidieaanvragers, het verdelen van de subsidies onder de aanvragers
conform het besluit van de Minister van LNV en het opstellen van verantwoording van besteding van
subsidiegelden namens alle subsidieaanvragers.

•

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is gehonoreerd?

De Minister van LNV beslist binnen zes weken nadat VBNE de gebundelde subsidieaanvragen heeft
ingediend over de aanvragen en stuurt het besluit naar de VBNE. De VBNE stuurt vervolgens in het
vierde kwartaal 2021 een afschrift van dit besluit aan alle subsidieaanvragers.
In dit besluit staat nog geen verdeling van het totaalbedrag over de verschillende aanvragers. De
verdeling kan pas worden gemaakt nadat alle facturen ontvangen zijn.

•

Wat is de deadline voor de facturen?

Uiterlijk xx januari 2021 (datum later bekend) kunt u bij VBNE de facturen van het opleidingsinstituut
indienen, waarmee u aantoont dat de opleidingskosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.

•

Wanneer krijg ik de vergoeding op mijn bankrekening?

De VBNE dient namens de subsidieaanvragers alle aangeleverde facturen samen met een eindverslag
in bij de Minister van LNV. Binnen 6 weken stelt de Minister van LNV de verdeling van de subsidie per
afzonderlijke subsidieaanvrager vast, met een subsidievaststellingsbesluit. De VBNE stuurt vervolgens
een afschrift van dit besluit aan de subsidieaanvragers en maakt binnen 2 weken na de
subsidievaststelling het bedrag over, met streven uiterlijk in maart 2022.

•

Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar voor de BOA vergoeding in 2021?

Voor het kalenderjaar 2021 is dit nog niet vastgesteld. U leest hier meer over in de Staatscourant.
Het exacte bedrag dat per BOA wordt vergoed is afhankelijk van het aantal aanvragen dat in deze
periode binnenkomt en van de kosten van de opleiding van de betreffende BOA.

•

Van wie komt het geld van de vergoeding BOA opleidingen 2021?

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 Justitie &
Veiligheid (J&V) en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben daarom
besloten tegemoet te komen aan de hoge opleidingskosten voor groene werkgevers met groene
boa’s.

•

Komt er in 2022 ook een vergoeding BOA opleidingen?

Het is de verwachting dat er ook in 2022 weer een vergoeding voor BOA opleidingen komt.

•

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

De VBNE coördineert voor het ministerie van LNV en het ministerie van J&V deze Vergoeding BOA
opleidingen 2021. 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 2021 kunt u altijd terecht bij info@vbne.nl of u kunt bellen met de VBNE op 0343745250.
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•

Wie bepaalt of ik een vergoeding krijg of niet?

Het ministerie van LNV beslist of u een vergoeding krijgt of niet. De VBNE betaalt de vergoeding
vervolgens aan u uit. 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 het ministerie inzake de vergoeding BOA
opleidingen?

Indien u het niet eens bent met het besluit van het ministerie over uw aanvraag, kunt u uiteraard
bezwaar maken.
Tegen het subsidieverleningsbesluit en het vaststellingsbesluit staat voor iedere afzonderlijke
subsidieaanvrager bezwaar en beroep bij de Minister van LNV open. Indien u het dus niet eens bent
met het subsidieverleningsbesluit of het vaststellingsbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het betreffende besluit een
bezwaarschrift indienen bij het in het besluit vermelde postadres. Op de internetsite
www.mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een
bezwaarschrift.

•

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt met al uw andere vragen terecht bij:
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
info@vbne.nl
0343-745250
www.vbne.nl
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