
Handreiking handhaving Boa’s domein IV Covid-19  

Covid-19 heeft grote impact op onze samenleving. Dat geldt ook voor het systeem van openbaar 
vervoer. Uitgangspunten zijn dat het OV rijdt of vaart en dit blijft doen, de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers en reizigers en uitbaters voorop staat en dat heldere en hanteerbare 
afspraken worden gemaakt rondom de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19  en de daarop 
gebaseerde regelgeving te weten waaronder de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Welke 
handelingen verrichten de boa’s zelf en wanneer doen zij een beroep op de politie als sterke arm. 
Dat zal vergelijkbaar zijn met de huidige werkwijze. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
beschikbare capaciteit, en bekwaamheden van de betrokken boa’s. 

Algemeen 

1. Deze afspraken gelden voor het gehele openbaar vervoer en vervoer met een publiek 
belang. 

3. De veiligheid en gezondheid van vervoerders, medewerkers, reizigers en uitbaters wordt 
niet onnodig in gevaar gebracht. 

4. De afspraken dienen helder en hanteerbaar te zijn voor alle vervoerders, medewerkers, 
reizigers en uitbaters. 

 
Boa’s Domein IV 

 

Toezicht en handhaving verplichting mondkapjes in het OV-domein 

- Spreken personen van 13 jaar en ouder aan op het dragen van een mondkapje in het 
voer-of vaartuig; 

- Daarbij wordt de-escalerend te werk gegaan. Indien de overtreding niet stopt nadat de 
reiziger daarop is geattendeerd en gewaarschuwd kan worden overgegaan tot 
strafrechtelijke handhaving. 

- Indien er – na waarschuwing - geen gevolg gegeven wordt om de maatregelen in acht te 
nemen, wordt er bekeurd op basis van 58p/58j en 68bis Wpg. Dit wordt zoveel als 
mogelijk afgehandeld met gebruikmaking van de bevoegdheden die horen bij 
staandehouding. Hiervoor wordt bijbehorende feitcode gebruikt, onder vermelding van 
relevante omstandigheden, waaronder dat de betrokkene is gewezen op de plicht een 
mondkapje te dragen en na te zijn gewaarschuwd daaraan geen gevolg heeft gegeven. 

- Worden personen agressief of dreigt de situatie te escaleren, dan kan een beroep op politie 
assistentie worden gedaan. Conform de landelijke afspraken op het gebied van de veilige 
publieke taak, reageert de politie met voorrang op situaties waarbij de veiligheid van 
BOA’s in het OV in het geding is. 

- Handhaving op grond van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 sluit (aanvullend) 
optreden en daarbij behorende bevoegdheden van de WP2000 en Bp2000 niet uit. Zo kan 
bijvoorbeeld de toegang tot het openbaar vervoermiddel en de bijbehorende voorzieningen 
worden ontzegd in geval van de overtreding van coronamaatregelen. 
 

Bijzondere situaties mondkapjes in het OV  

De wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
- Het mondkapje sec is geen overtreding van de wet omdat het niet volledig 

gezichtsbedekkend is. Voor zover het mondkapje in combinatie met andere kleding wordt 
gedragen is er geen sprake van een overtreding van de Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding omdat het dragen van een mondkapje gebaseerd is op een 
wettelijke verplichting en daarmee een uitzondering op het verbod vormt. 

- Andere vormen van volledige gezichtsbedekking vallen niet onder de uitzondering, omdat 
het geen mondkapjes zijn. Mondkapje wordt gedefinieerd als een voorwerp dat op grond 
van zijn ontwerp bestemd is om het gezicht gedeeltelijk te bedekken, zodanig dat de 
verspreiding van virussen en andere ziektekiemen vanuit de mond en neus wordt 
tegengegaan.  Kortom: een mondkapje met een hoofddoek is geoorloofd. Een nikab of 
bivakmuts niet. 

 
Uitzondering beperking of ziekte 

- De verplichtingen tot het dragen van een mondkapje in het ov domein geldt niet voor 
personen die aannemelijk kunnen maken vanwege een beperking of een ziekte geen 



mondkapje te kunnen dragen. De verplichting geldt mede niet voor begeleiders van 
personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door 
begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die 
spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.  

- In geval men een ziekte of beperking aanvoert, kan de reiziger worden gevraagd dit 
aannemelijk te maken. De toezichthouder heeft de professionele ruimte om te beoordelen 
of er al dan niet terecht aanspraak wordt gemaakt op de uitzondering. Op rijksoverheid.nl 
staat hoe de reiziger de uitzondering kan aantonen.  
 

Afspraken uitvoering 

Bovenstaande afspraken benadrukken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om te 
zorgen voor een goede en veilige uitvoerbaarheid van de Tijdelijke Wet Maatregelen in relatie tot 
Covid-19. De werkinstructies van vervoerders en lokale-en regionale afspraken tussen vervoerders 
en politie zijn in lijn met deze afspraken ten behoeve van een eenduidige aanpak.  

 


