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De staatssecretaris van Defensie 
Drs. B. Visser 
Kalvermarkt 32 
postbus 20701 
2500 ES  DEN HAAG 
 

I.A.A. COMMANDANT 13 LICHTE BRIGADE 
Brigadegeneraal JW Maas  
Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne  
Postbus 33  
5688 ZG Oirschot 
 

 
Leusden, 16 december 2020 

 
 
Excellentie/ Beste Barbara, 
 
Onlangs lazen wij in De Telegraaf dat in het kader van de proeftuinen militairen van de 13 Lichte 

Brigade in Oirschot zullen worden ingezet als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). In dit 
project worden tien militairen in hun vrije tijd ingezet om als BOA, in uniform, toezicht te houden in 
het buitengebied van Limburg. 
 
De Coalitie voor Veiligheid (CvV) ziet deze uitwisseling van personeel als een positieve ontwikkeling. 
Ze is dan ook zeer geïnteresseerd in de bevindingen van deze proeftuin. Dit omdat een belangrijke 
reden van oprichting van de CvV is het behouden van personeel voor de publieke veiligheidssector 

en het voorkomen van onderlinge concurrentie.  
 

In het artikel wordt aangegeven dat het voor de militair waarvan het contract afloopt interessant kan 
zijn om als BOA werkervaring op te doen. De CvV onderschrijft dit, maar plaatst hierbij wel een 
aantal kanttekeningen: 
 

-Uiteraard kun je alleen als BOA worden ingezet op het moment dat men hiervoor 
gekwalificeerd is.  

 
-Een militair waarvan het contract afloopt moet op vrijwillige basis in diensttijd een opleiding 
tot BOA kunnen volgen. Het is namelijk zowel voor de werkgever als de militair van belang 
dat deze van werk naar werk wordt begeleid daar Defensie eigenrisicodrager is maar ook 
omdat met de vakbonden is afgesproken dat in het kader van het flexibel personeelssysteem 

militairen op ‘kosten van het Rijk’ in de gelegenheid worden gesteld om zich te kwalificeren 
voor  werkzaamheden buiten Defensie. 

 
-De proeftuin past goed bij hetgeen in het directeurenoverleg tussen Defensie, Justitie en 
Veiligheid en CvV is besproken om te onderzoeken of in het kader van personeelsuitwisseling 

verschillende disciplines bij elkaar op ‘snuffelstage’ kunnen gaan. Door op ‘snuffelstage’ te 
gaan kan een werknemer ‘in de keuken’ kijken en meelopen om te ervaren of een overstap 

naar een andere publieke veiligheidswerkgever interessant is. Dit laatste is zeker van 
toepassing op militairen die, veelal na een aantal jaren gediend te hebben, Defensie willen 
of moeten verlaten.  
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De CvV hoopt dat de proeftuin bij de 13 Lichte Brigade succesvol verloopt en dat dit als pilot kan 
worden gebruikt voor het project: hoe behouden we kwaliteit en expertise binnen de publieke 
veiligheidssector. We kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 
 

Namens de Coalitie voor Veiligheid, 
Met vriendelijke groet, 
           
 
 

        
 
 
 
 
Gerrit van de Kamp      KTZ b.d. ing. M.E.M. de Natris 

Voorzitter       Vicevoorzitter 


