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Lijst van afkortingen 

 

 

AB   Arbeidsvoorwaardenbeleid 

ABP  Algemeen burgerlijk pensioenfonds 

amvb  algemene maatregel van bestuur (groot KB) 

BB   Bestuurlijk Beraad Politie 

BBE  bijzondere bijstandseenheid 

BFO  bureau financiële ondersteuning 

BSD  basisselectiedocument 

CGOP  Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken 

CID   criminele inlichtingendienst 

Coreper  'Comité des Representants Permanents' ofwel Comité van Permanente Vertegenwoordigers 

(per pijler van de Europese Unie) 

DCRI  Divisie Centrale Recherche Informatie 

DGVP  Dienst geneeskundige verzorging politie 

EEG  Europese Economische Gemeenschap 

EU   Europese Unie 

GOP  Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken 

GSB  grote-stedenbeleid 

GVP  geneeskundige verzorging politie 

JBZ- 

Raad  Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (van de derde pijler van de 

Europese Unie) 

K.4- 

comité  Coördinatiecomité van hoge ambtenaren ingevolge art. K.4 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie 

KB   koninklijk besluit 

LSOP  Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie 

ME   Mobiele eenheid 

NPA  Nederlandse Politie Academie 

NS   N.V. Nederlandse Spoorwegen 

OCenW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OM   Openbaar Ministerie 

OOV  Openbare Orde en Veiligheid 

PIVOT  Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn 

plv.   plaatsvervangend 

PO&I  Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening 

RAD  Rijksarchiefdienst 

RIO   rapport over institutioneel onderzoek 

RIT   rampenidentificatieteam 

RLD  Rijksluchtvaartdienst 

Stb.   Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 

Stcrt.  Nederlandse Staatscourant 

TK   Tweede Kamer (kamerstuk-aanduiding, gevolgd door het vergaderjaar, het 

kamerstuknummer en het volgnummer binnen het kamerstuk) 
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Trb.   Tractatenblad 

Trevi  'Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence International' of naar de fonteinen van 

Trevi tijdens het overleg van de Raad van Ministers in Rome in december 1975 

VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

V&W  Verkeer en Waterstaat 

WVC  Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
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1 Verantwoording 

 

 

 Archiefbescheiden hebben verschillende functies. Overheidsorganen kunnen archiefbescheiden 

produceren of gebruiken voor de bedrijfsvoering, om zichzelf te verantwoorden of om een ander ter 

verantwoording te roepen en als bewijsmiddel. Behalve voor overheidsorganen, zijn archiefbescheiden 

ook van belang voor burgers om de overheid ter verantwoording te roepen, als bewijsmiddel en voor 

historisch onderzoek ("als bestanddeel van het cultureel erfgoed").1 

 

 Een overheidsorgaan zou geneigd kunnen zijn alle archiefbescheiden die na het verstrijken van een 

termijn voor haar niet meer van nut zijn, te vernietigen om kosten te besparen en om de bescheiden die 

zij nodig heeft, toegankelijker te maken. Bescheiden blijven echter de laatste functie, historisch 

onderzoek, vervullen. Ter bescherming van de uitoefening van deze functie, is het vernietigen van 

bescheiden gebonden aan voorschriften, vastgelegd in de Archiefwet 1995. Een overheidsorgaan mag 

bescheiden slechts vernietigen op basis van een selectielijst.2 

  

 Dit rapport is een selectielijst van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) 

op het beleidsterrein 'politie' voor de periode 1994-2016.3 PIVOT noemt zijn selectielijsten 

"basisselectiedocumenten" (BSD's). Het BSD is gebaseerd op het rapport over institutioneel onderzoek 

(RIO) naar het betreffende beleidsterrein in 1994.4  De heer J.J. Buskes zal in zijn nog uit te komen RIO 

de periode vóór 1 april 1994 beschrijven. De inwerkingtreding van de Politiewet 1993 en de daarop 

volgende reorganisatie van de politie heeft het beleidsterrein dusdanig beïnvloed, dat een scheiding bij 

april 1994 zinvol is geacht. Wel komt in het RIO over 1994 de aanloop tot de Politiewet 1993 aan de 

orde, om het hoe en waarom van deze wet uit te leggen. 

 Het RIO beschrijft het beleidsterrein 'politie' en daarbinnen de handelingen van rijksorganen per 

deelbeleidsterrein en per beleidsproces. Het BSD 'politie' herordent de handelingen naar actor en 

waardeert de neerslag van deze handelingen met bewaren ('B') of vernietigen ('V). 

  

 Met de overbrenging van de neerslag van te bewaren handelingen streeft de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen (OCenW) een selectiedoel na, namelijk dat met de over te brengen archief-

bescheiden de hoofdlijnen van het handelen van rijksorganen in relatie tot hun omgeving, te 

reconstrueren zijn. Hierdoor blijven bronnen voor de kennis en het begrip van de Nederlandse 

samenleving en cultuur behouden.5 Als een archiefbestanddeel niet hoeft te worden overgebracht, dan is 

de termijn vermeld waarna dit archiefbestanddeel vernietigd mag worden (vernietigings- ofwel minimale 

bewaartermijn). Deze termijn is afhankelijk van hoelang dit archiefbestanddeel nodig is voor de 

bedrijfsvoering, verantwoording en bewijsvoering van overheidsorganen enerzijds en voor de 

bewijsvoering van burgers anderzijds. Zonder toelichting bij deze termijn, geldt deze termijn vanaf het 

moment dat een dossier afgesloten is. 

                                                 
     

1
 Art. 2.1.c van het Archiefbesluit 1995 [Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb.) 671]. 

     
2
 Art. 5.1 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). 

     
3
 Art. 2.2 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671). 

     
4
 Handelen met de sterke arm, Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein 'politie', 1994, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken & de Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, 1996. 

     
5
 Antwoord van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), d'Ancona, Handelingen Tweede Kamer, 

Archiefwet, 13 april 1994, Tweede Kamer (TK) 69-5100. 
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 Medio 1994 is een begin gemaakt met dit institutioneel onderzoek. In december 1995 - februari 1996 

is het concept Ontwerp-BSD voor het beleidsterrein 'politie', 1994-2016 geschreven. Dit Ontwerp-BSD is 

het resultaat van het driehoeksoverleg tussen de algemeen rijksarchivaris (ARA) en de minister van 

Binnenlandse Zaken als één van de voornaamste zorgdragers en trekkers op rijksniveau op het 

beleidsterrein 'politie'.  

De ministers van Justitie en Defensie, de andere hoofdrolspelers op dit beleidsterrein, zullen met een 

eigen, aan dit selectiedocument gerelateerd, Ontwerp-BSD komen. 

 

Het driehoeksoverleg voor de archiefvormers onder de zorg van de minister van Binnenlandse Zaken was 

als volgt samengesteld: 

 

1 personen die deskundig zijn t.a.v. de organisatie en taken van de rijksorganen waaronder de neerslag 

van de in het BSD aangeduide handelingen berusten. Zij staan "voor het belang van de bedrijfs-

voering", de bewijsvoering of de verantwoording, en voor het belang van de recht- of 

bewijszoekende burger. 

 

 Namens de minister van Binnenlandse Zaken: 

 

 -voor de minister van Binnenlandse Zaken:  

 het hoofd Stafafdeling Directiebeheer van de Directie Politie, mr J.P. Boersen 

 het hoofd afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, mr P. Smeets (voor deze mr drs C.R. van Strijen) 

 de WOB-functionaris, mr. P.J. Stolk (voor deze mw mr drs A.G. van Dijk) 

 

 -voor het bestuurlijk beraad Politie: de secretaris, mw. M.J.W. Golshani 

 

 -voor (de commissie voor) het Georganiseerd Overleg in politie-ambtenarenzaken (GOP/CGOP): 

 de secretaris, Th.H. Dragt 

 

 -voor de adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening (politie-)ambtenaren: 

 de secretaris, Th. H. Dragt 

 

 -voor de Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst Geneeskundige 

 verzorging Politie (orgaan is ZBO): de secretaris, drs. H.J.W. Helsen 

 

 -voor de Landelijke Politie Emancipatiecommissie (opgeheven per 1/1/1997): 

 de directeur van de Stichting Politie en Emancipatie (taakopvolger LPEC), mw. drs. S. Martens 

 

 -voor het Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (opgeheven 1994): 

 het hoofd stafafdeling Directiebeheer/directie Politie, mr J.P. Boersen 

 

 -voor de commissie Studieverloop allochtone studenten NPA (opgeheven 1995):  

 het hoofd stafafdeling Directiebeheer/directie Politie, mr J.P. Boersen 

 

  

 -voor de Begeleidingscommissie misbruik 06-11 (opgeheven 1995): 
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 het hoofd stafafdeling Directiebeheer/directie Politie, mr J.P. Boersen 

 

 -voor de Raad voor de gemeentefinanciën (opgeheven per 1/1/1997): 

 de gewezen secretaris, drs. W.M.C. van Zaalen, tevens secretaris van de taakopvolger van de Raad, 

de  Raad voor de financiële verhoudingen 

 

 -voor de Raad voor het binnenlands bestuur (opgeheven per 1/1/1997): 

 de gewezen secretaris, drs. M.P.H. van Haeften, tevens secretaris van de taakopvolger van de Raad, 

de  Raad voor het openbaar bestuur 

 

2 een persoon die deskundig is t.a.v. het beheer van de nog niet naar de RAD overgebrachte 

bescheiden van deze rijksorganen. Hij houdt vooral de samenhang met bestanden van andere 

organen in het oog. 

  

 Namens de minister van Binnenlandse Zaken: 

 

 -dhr J. Gaillard, DIV-adviseur; 

 -dhr. A. Willemsen, plaatsvervangend hoofd Stafafdeling Directiebeheer van de Directie Politie 

 -mw. E. van Gent, hoofd DI-sectie directie Politie 

 

Namens de algemeen rijksarchivaris nam de Rijksarchivaris PIVOT deel. Deze heeft drs R.J.B. 

Hageman, medewerker afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Algemeen Rijksarchief, tevens 

team-begeleider van het projectteam Verkorting Overbrengingstermijn van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, aangewezen om namens hem het overleg te voeren. 

 

Het driehoeksoverleg in het ministerie van Binnenlandse Zaken vond plaats [van ? tot ?]. De minister van 

Binnenlandse Zaken stelde het Ontwerp-BSD op [?]  vast voor wat betreft de neerslag van zijn 

handelingen en de handelingen van: 

 

 -(de minister van Binnenlandse Zaken als) vakminister; 

 -Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (GOP) 

 -Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (CGOP) 

 -Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren 

 -Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst geneeskundige 

verzorging 

 politie (DGVP) (Commissie van Beheer van de DGVP) 

 -Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) 

 -Raad voor het binnenlands bestuur (RBB) 

 -Raad voor de gemeentefinanciën 

 -Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (BPI) (Commissie Hermans) 

 -Commissie studieverloop allochtone studenten NPA 

 -Begeleidingscommissie misbruik 06-11 
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Het Ontwerp-BSD Politie van de minister van Justitie zal selectiebeslissingen voordragen voor de 

volgende actoren: 

 

 -(Minister van Justitie als) vakminister 

 -Officier van justitie 

 -Hulpofficier van justitie 

 -Hoofdofficier van justitie 

 -Procureur-generaal 

 -College-vergadering van procureurs-generaal 

 -Rechter aan een arrondissementsrechtbank 

 -Rechter-commissaris 

 -Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

 -Ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak 

 -Buitengewoon opsporingsambtenaar 

 -Registratiekamer 

 -Commissie voor de politieklachten (klachtencommissie) 

 -Begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning 

 -Bestuurlijk Beraad Politie (BB) 

 -Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het Korps landelijke 

 politiediensten (Commissie Korps landelijke politiediensten) 

 -Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken ten behoeve van de 

 bijzondere ambtenaren van politie (Commissie bijzondere ambtenaren van politie) 

 -Hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 

 -(Bedrijfs)geneeskundige 

 -Commissie van geneeskundigen 

 -Bestuursraad van het LSOP 

 -Directie van het LSOP 

 -Begeleidingscommissie van de betreffende opleiding 

 -Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart 

 -Commissie jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) 

 -Platform Technologie en Opsporing 

 -Klankbordgroep reorganisatie politie 
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Het Ontwerp-BSD Politie van de minister van Defensie zal selectiebeslissingen voordragen voor de 

volgende actoren: 

 

 -(Minister van Defensie als) vakminister 

 -Militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak uitvoert 

 -Militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee dat 

 bijstand verleent aan de politie 

 -Adviesraad Koninklijke marechaussee 

 -door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van een 

politieregister bij twee of meer politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee; 

 -Buitengewoon opsporingsambtenaar; 

 -Commissie voor de politieklachten (klachtencommissie) (m.b.t. klachten over het optreden van 

militairen van de Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van hun politietaken, of van enig ander 

onderdeel van de krijgsmacht bij de bijstandverlening aan de politie)? 

 

Bij de inwerkingtreding van dit BSD worden onderstaande categorieën van de volgende vernietigings- en 

selectielijsten ingetrokken voor wat betreft de archiefbescheiden die sinds 1994 zijn ontvangen of 

opgemaakt: 

 

- Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal Openbare Orde en 

Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 26 juli 1984, nr. MMA/Ar-9187 en AZ/AS-

CA 8400744, hoofdstuk 1 (Politie); 

- Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken van het Ministerie van Justitie, 

vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Justitie en OKW, 8 september 

1956, afd. A.Z./P&A, nr. 336/056, en 6 oktober 1956, afd. O.K.N., nr. 29361 (laatstelijk gewijzigd 

in 1967), paragraaf 1.5 (Directie Politie), en hoofdstukken 6 (Korps Rijkspolitie), 8 (Politie 

Technische Dienst) en 9 (Intendance der Rijkspolitie); 

- Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein operatiën: militaire bijstand en steunverlening 

1945-1993, Concept, Ministerie van Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 

1995, nrs. (2) en (3) (RIO-nrs. 5 en 8), (4) (RIO-nr. 10), (82) (RIO-nr. 4), (83) (RIO-nr. 9), (89) 

(RIO-nr. 6), en (91) (RIO-nr. 9). 
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Om handelingen te kunnen waarderen en daarmee de eruit voortvloeiende archiefbescheiden te kunnen 

selecteren, worden in dit BSD de hoofdlijnen van het beleidsterrein geschetst. Dit deel vat hoofdstuk 2 

van het RIO samen. Vervolgens komen de selectiecriteria die voortvloeien uit bovengenoemd 

selectiedoel, aan de orde. Het laatste hoofdstuk van dit BSD is de selectielijst voor de actoren zoals 

vermeld in de inhoudsopgave. Voor de toelichting op deze actoren, zie Bijlage 1 van het RIO. Per 

handeling worden opgesomd: 

- de grondslag of bron van de handeling. Hiermee is het verschil tussen bepaalde handelingen beter te 

begrijpen, zoals (433) en (437). De grondslag schept dus een context voor de handelingen en kan 

daarmee mede bepalend zijn voor de waardering van de neerslag van de handeling. Bovendien is de 

grondslag soms ook vermeld in de archiefbescheiden die voortvloeien uit een handeling, waardoor 

deze handeling gemakkelijker te herkennen is; 

- de waardering van de neerslag van die handeling: B voor bewaren en op termijn overbrengen naar 

een archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet; V voor niet overbrengen maar op termijn 

vernietigen.  

- bij een B-beslissing: het selectiecriterium op basis waarvan de selectiebeslissing is genomen 

- bij een V-beslissing: de vernietigingstermijn van de archiefbescheiden 

 

De algemeen rijksarchivaris zal ook andere zorgdragers op het beleidsterrein 'politie' en die nog niet 

hebben deelgenomen aan het driehoeksoverleg, vragen om goedkeuring en indiening van het Ontwerp-

BSD bij de minister van OCenW. Bovendien zal de minister van OCenW het Ontwerp-BSD ter inzage 

leggen. 

 De minister van OCenW zal het Ontwerp-BSD indienen bij de Raad voor cultuur. Vervolgens 

adviseert deze raad aan de minister van OCenW over dit Ontwerp-BSD. 

 Als de minister van OCenW en de betrokken zorgdragers het BSD hebben vastgesteld, kan op basis 

hiervan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden plaatsvinden. De zorgdrager van de niet over te 

brengen archiefbescheiden is verantwoordelijk voor de verdere zorg voor deze bescheiden. 

 Behalve voor de selectie van archiefbescheiden, kan dit BSD ook gebruikt worden voor het 

archiefbeheer in het algemeen, zoals voor het toegankelijk maken van bescheiden, op dit beleidsterrein. 

Voor een uitgebreidere toelichting op deze toepassing van het institutioneel onderzoek, verwijzen wij u 

naar het Voorwoord in het RIO. 
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2 Hoofdlijnen van het handelen 

 

 

Deze selectielijst behandelt de volgende problemen van de Nederlandse samenleving: criminaliteit en 

(een dreiging van) een verstoring van openbare orde. De Nederlandse overheid tracht deze problemen te 

verkleinen, onder meer door te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulp te 

verlenen aan hen die deze behoeven. Zij zet daartoe de politie in, inclusief de Koninklijke marechaussee 

voor zover belast met een politietaak, of andere onderdelen van de krijgsmacht die bijstand (moeten) 

verlenen aan de politie. De ondersteunende handelingen van of met betrekking tot deze andere 

onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke Marechaussee kunnen niet gewaardeerd worden 

zonder de handelingen van de politie in ogenschouw te nemen. 

 

 "Handhaving van de rechtsorde" valt uiteen in handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde. "Handhaving van de openbare orde" is "de zorg voor de naleving van 

regels, bij niet naleving waarvan de orde en rust in het openbare leven wordt verstoord (... en) omvat 

zowel de daadwerkelijke voorkoming en beëindiging van zich concreet voordoende of dreigende 

verstoringen van de openbare orde als de algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die 

invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving", bijvoorbeeld door middel van 

vrijheidsbeperkende maatregelen of inbeslagneming. Ter voorkoming van ordeverstoringen wordt 

bijvoorbeeld het middel van de surveillance ingezet. 

 

 "Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde" is nogal repressief gericht. Zij omvat ten eerste de 

daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de beëindiging, de vervolging en berechting van strafbare 

feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter of het openbaar ministerie in 

strafzaken." Ten tweede zou men er ook de justitiële hulpverlening onder kunnen verstaan; de eerste 

opvang van slachtoffers van delicten (slachtofferhulp). 

 

 Deze twee elementen van de handhaving van de rechtsorde hangen samen. Een inbreuk op de 

openbare orde kan een strafbaar feit opleveren of met het plegen van strafbare feiten gepaard gaan, en het 

plegen van strafbare feiten en de opsporing daarvan kan repercussies hebben op de handhaving van de 

openbare orde. 

 Ook het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, hangt samen met de handhaving van de 

rechtsorde. Omdat de politie de rechtsorde moet handhaven, is zij aanwezig en bereikbaar en vertrouwt 

de burgerij in het algemeen de politie. De taak om hulp te verlenen verschaft de politie geen 

bevoegdheden. De politie moet hulp verlenen op basis van vrijwilligheid; wil de burger geholpen 

worden, dan verleent de politie zo nodig hulp. 

 

De politie verricht haar taken in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met 

de geldende rechtsregels. Het "bevoegde gezag" over de politie of over de Koninklijke marechaussee, als 

zij optreedt ter handhaving van de rechtsorde (of over andere onderdelen van de krijgsmacht die bijstand 

verlenen aan de politie) is niet ondergebracht bij één orgaan, maar vanwege het 

machtenscheidingsbeginsel bij twee, bestuur en justitie ("gezagsdualisme"):
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- de burgemeester van de gemeente waar het politieoptreden plaatsvindt, als de politie of de 

Koninklijke marechaussee optreedt om de openbare orde te handhaven of om de hulpverleningstaak 

uit te voeren. Ook over een ander onderdeel van de krijgsmacht dat bijstand verleent aan de politie, 

is de burgemeester het bevoegde gezag, als dit onderdeel optreedt om de openbare orde te handhaven 

of om de hulpverleningstaak uit te voeren; of 

- de officier van justitie, als de politie of de Koninklijke marechaussee optreedt om de rechtsorde 

strafrechtelijk te handhaven of taken verricht ten dienste van justitie. Ook over een ander onderdeel 

van de krijgsmacht dat bijstand verleent aan de politie, is de officier van justitie het bevoegde gezag, 

als dit onderdeel optreedt om de rechtsorde strafrechtelijk te handhaven of taken verricht ten dienste 

van justitie. 

  "Taken ten dienste van de justitie" zijn: 

 - het uitvoeren van wettelijke voorschriften waarmee de minister van Justitie is belast; 

 - het administratiefrechtelijk afdoen van inbreuken op wettelijke (verkeers)voorschriften, voor 

zover in die voorschriften het toezicht op de uitvoering van de politietaak is opgedragen aan het 

openbaar ministerie; 

 - het schriftelijk bekendmaken van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het vervoeren van 

rechtens van hun vrijheid beroofde personen, en de dienst bij de gerechten. 

  

Behalve de splitsing bestuur-justitie, bestaat er een tweede splitsing, die tussen de algemene en de lokale 

politietaak. In beginsel is de burgemeester politieke verantwoording schuldig aan de gemeenteraad ofwel 

als het gaat over de handhaving van de openbare orde ofwel als lid van het regionale college over het 

beheer van de regionale politie. De commissaris van de Koning ziet toe op de gezagsuitoefening van de 

burgemeester, als de politie optreedt om de openbare orde te handhaven of om de hulpverleningstaak uit 

te voeren in meer dan één plaats, en ziet toe dat de politie in zijn ambtsgebied haar taak om de openbare 

orde te handhaven of om de hulpverleningstaak uit te voeren, naar behoren vervult, als de politietaak zich 

uitstrekt over meer dan één regio. Daartoe geeft hij de burgemeesters aanwijzingen. De minister van 

Binnenlandse Zaken ziet toe op de burgemeester en de commissaris van de Koning, als de politie optreedt 

bij ordeverstoringen die nog ernstiger zijn en die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid of die 

andere zwaarwegende belangen kunnen schaden, of bij gevaar voor zulke ordeverstoringen. Daarbij geeft 

hij aanwijzingen aan de commissaris van de Koning of aan de burgemeester. 

 

 De procureur-generaal aan een gerechtshof - dus niet bij de Hoge Raad - ziet toe op de 

gezagsuitoefening van de officier van justitie, als de politie optreedt om de rechtsorde strafrechtelijk te 

handhaven of om taken te verrichten ten dienste van justitie in meer dan één arrondissement. Hij geeft 

daartoe bevelen aan de hoofden van de arrondissementsparketten ofwel aan de hoofdofficieren van 

justitie. De minister van Justitie ziet toe op de procureur-generaal of op de officier van justitie. Het is van 

belang voor de minister van Justitie dat hij toezicht uitoefent, omdat niet de officier van justitie maar hij 

politieke verantwoording schuldig is aan het parlement als het gaat over de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde en over het beheer van het Korps landelijke politiediensten. 
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Aangezien het enige bevoegd gezag dat rijksorgaan is, de officier van justitie is, en in de selectielijst 

slechts de handelingen voorkomen van de rijksorganen, vermeld ik in de lijst in plaats van "bevoegd 

gezag" "officier van justitie". 

 Dit betreft de uitoefening van de primaire politietaken, de zorg voor de daadwerkelijke handhaving 

van de rechtsorde of de hulpverlening aan hen die deze behoeven. Om deze primaire politietaken te 

kunnen verrichten, moeten ook secundaire taken verricht worden. Voorbeelden hiervan zijn personeels-, 

logistiek, informatie- en financieel beheer. Deze secundaire taken worden behandeld in andere BSD's, 

tenzij deze secundaire politietaken op een bijzondere manier worden verricht. In dat laatste geval komen 

deze taken en de daaruit voortvloeiende handelingen in dit BSD aan de orde. Zo bestaat er een 

personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid dat specifiek gericht is op de politie. 

 

 De beheerder van een regionaal korps of de minister van Justitie is het bevoegd gezag over de politie 

op het terrein van de uitoefening van secundaire taken. Als het om secundaire taken gaat, heet "het 

bevoegd gezag" ook wel "de beheerder". Alleen de minister van Justitie is een rijksorgaan. Hij is de 

beheerder van het Korps landelijke politiediensten en met betrekking tot de bijzondere ambtenaren van 

politie. In de lijst zal ik dus in het geval van secundaire taken in plaats van "bevoegd gezag" "minister 

van Justitie" vermelden. 

 Overigens is de minister van Defensie de beheerder van de Koninklijke marechaussee en over de 

andere onderdelen van de krijgsmacht die bijstand verlenen aan de politie. 

 Gezag en beheer hangen nauw met elkaar samen. De beschikbaarheid van personeel en middelen is 

van grote invloed op de wijze waarop het gezag over de politie kan worden uitgeoefend. 

 

Dit BSD beslaat de periode vanaf de voordracht tot de Politiewet 1993. Deze wet en bijgaande 

reorganisatie van de politie heeft de handelingen en actoren en dus de archiefbescheiden op het 

beleidsterrein dusdanig veranderd, dat een scheiding bij begin 1994 zinvol is geacht. 

 De Politiewet 1993 schrijft een integratie van rijks- en gemeentepolitie en een organisatie van de 

politiekorpsen op regionale schaal (schaalvergroting) voor, en tracht daarmee een oplossing te geven 

voor de spanningen tussen centralisatie en decentralisatie, en tussen rijkspolitie en plaatselijke politie. 

Het dualisme in gezag (burgemeester - officier van justitie) en daarmee in beheer (korpsbeheerder - 

hoofdofficier van justitie) blijft bestaan. 

 Met deze integratie en reorganisatie op grond van de Politiewet 1993 wil de overheid allereerst 

inspelen op de sterke stijging van de criminaliteit op internationaal, bovenlokaal en lokaal niveau, en op 

de toenemende mobiliteit van de samenleving, om daarmee de doeltreffendheid van de politie te 

vergroten. Ten tweede streeft zij met de integratie en reorganistie een vergroting van de doelmatigheid 

van de politie na. 

 Met de "integratie van de politie" wordt ten eerste bedoeld dat er één soort ambtenaren van de 

Nederlandse politie ontstaat met één uniforme rechtspositie, georganiseerd in 26 politiekorpsen en in de 

bijzondere ambtenaren van de politie. Ten tweede wordt met "integratie" bedoeld dat ambtenaren die 

belast zijn met een politietaak, moeten samenwerken. 
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3 Selectiecriteria 

 

 

Zoals gesteld is het selectiedoel dat de minister van OCenW met het archiefbeleid wil bereiken, dat met 

de over te brengen gegevens de hoofdlijnen van het handelen van rijksorganen in relatie tot hun 

omgeving, te reconstrueren zijn. Dit selectiedoel leidt tot een aantal categorieën handelingen waarvan de 

neerslag moet worden overgebracht. Het gaat hier om handelingen: 

 

1 die staan voor of deel uitmaken van beleidsvoorbereiding (onder meer de beleidsuitvoering die 

precedentwerking heeft); 

2 die staan voor of deel uitmaken van beleidsbepaling; 

3 die staan voor of deel uitmaken van beleidsevaluatie; of 

4 die staan voor of deel uitmaken van terugkoppeling van beleid; 

5 die gericht zijn op externe verantwoording of verslaglegging; of 

6 die gericht zijn op (her)inrichting van de beleidsorganisatie, belast met uitvoering van de primaire 

taken. 

 

Mocht de neerslag van deze deelprocessen onvoldoende zijn om inzicht te krijgen in de hoofdlijnen van 

het handelen, dan moet ook de neerslag worden overgebracht van handelingen: 

 

7 die staan voor of deel uitmaken van beleidsuitvoering, d.w.z. handelingen: 

 7.1  die deel uitmaken van de beleidsuitvoering en die het algemeen democratisch functioneren 

mogelijk maken; 

 7.2  die deel uitmaken van de beleidsuitvoering en die onttrokken zijn aan democratische 

controle (archief is het vangnet van democratische controle); 

 7.3  die deel uitmaken van de beleidsuitvoering en direct zijn gerelateerd aan of direct 

voortvloeien uit voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten. 

 

De formele status van een instrument, zoals een wet, zegt niets over het belang van dit instrument voor de 

hoofdlijn van het handelen. Het kan zijn dat een algemene maatregel van bestuur (amvb) de inhoud van 

een beleid meer bepaalt dan een wet waaruit dit amvb voortvloeit, bijvoorbeeld in het geval de wet een 

kaderwet is. Daarentegen is de formele status van een doel van het beleid van de rijksoverheid op een 

beleidsterrein van deze overheid, wèl van belang. Het confronteren van het handelen van de rijksoverheid 

met de officiële doeleinden van die rijksoverheid, is een vorm van democratische controle. De officiële 

doeleinden die de rijksoverheid heeft met het beleid inzake politie, zijn de doeleinden die de formele 

wetgever6 heeft met dit beleid. 

                                                 
     

6
 De "formele wetgever" is de regering plus de Staten-Generaal. 
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 De doeleinden van de formele wetgever met het beleid inzake politie zijn te achterhalen via de 

Grondwet, de Algemene Beschouwingen, regeringsverklaringen, Troonredes, memories van toelichting 

op het hoofdstuk van het betreffende rijksorgaan op dit beleidsterrein in de Rijksbegroting en op andere 

kamerstukken op dit beleidsterrein. Handelingen die direct gericht zijn op het bereiken van de doeleinden 

op dit beleidsterrein, kunnen niet op zo'n formele manier achterhaald worden. De belangrijkste controle 

op de juistheid van genoemde bronnen, waren interviews met beleidsmedewerkers en andere 

deskundigen op het beleidsterrein. 

  

 De handelingen van de minister-president die in de praktijk verricht worden door het Kabinet van de 

minister-president (KMP) (paragraaf 4.17), en de handelingen van de ministerraad (paragraaf 4.16), ter 

uitvoering van primaire taken van deze rijksorganen, zijn direct gerelateerd aan het hoofddoel van de 

formele wetgever met het algemene beleid van de rijksoverheid. Daarom is hieraan voorafgaand al 

besloten dat de neerslag van al deze handelingen overgebracht moeten worden naar de RAD. 

 

Een laatste selectiecriterium betreft het bewaarniveau. Het idee dat hieraan ten grondslag ligt, is dat 

verantwoord moet worden waarom het ene rijksorgaan zijn neerslag niet en het andere zijn neerslag wel 

moet overbrengen naar de RAD. 

 

8 Als men tot overbrenging van de neerslag van een handeling besluit, en als verschillende 

rijksorganen deze handeling uitvoeren, kiest men in beginsel één rijksorgaan dat de neerslag hiervan 

moet overbrengen naar de RAD, en wel de trekker op het beleidsterrein. In het geval van 'V' wordt in 

de toelichting bij de handeling verwezen naar de handeling van het rijksorgaan dat de neerslag 

hiervan wel moet overbrengen. 

  Als verschillende rijksorganen verschillende handelingen verrichten met betrekking tot dezelfde 

kwestie, bijvoorbeeld 'het adviseren inzake de verlening van een vergunning' en 'het al dan niet 

verlenen van een vergunning', dan moet de neerslag van de ondersteunende handeling - in dit geval 

"het adviseren" - alleen dan worden overgebracht, als deze handeling wordt verricht met 

inhoudelijke argumenten die direct gerelateerd zijn aan het hoofddoel van het beleid inzake politie 

en als deze argumenten niet tot uiting komen in de ondersteunde handeling. Een indicatie hiervoor is 

dat het orgaan dat die ondersteunende handeling verricht, is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van verschillende maatschappelijke belangengroepen. De Sociaal-Economische Raad (SER) is een 

voorbeeld van zo'n rijksorgaan. In het geval van 'V' wordt in de toelichting bij de handeling 

verwezen naar de ondersteunde handeling waarvan de neerslag wel moet worden overgebracht. 

 

Met de opgesomde bewaarcriteria zijn de volgende handelingen met een 'B' gewaardeerd: 

 

1 die staan voor of deel uitmaken van beleidsvoorbereiding: 

 het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van adviezen met het oog op de 

manier 

 waarop de rechtsorde daadwerkelijk gehandhaafd moet worden (inclusief het ontwerpen of plannen 

van 

 deze manier, en de agendavorming op het beleidsterrein 'politie'). 

 

2 die staan voor of deel uitmaken van beleidsbepaling: 

 het nemen van beslissingen over de manier of de tijdstippen waarop de rechtsorde daadwerkelijk 
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 gehandhaafd moet worden. 

 

3 die staan voor of deel uitmaken van beleidsevaluatie: 

 het beoordelen van de manier waarop de rechtsorde daadwerkelijk gehandhaafd is of van de effecten 

 daarvan. 

 

4 die staan voor of deel uitmaken van terugkoppeling van beleid: 

 het verwerken van informatie en van een evaluatie over de manier waarop de rechtsorde 

daadwerkelijk 

 gehandhaafd is of over de effecten daarvan, en het bijsturen van deze manier op basis daarvan. 

 

5 die gericht zijn op externe verantwoording of verslaglegging: 

 het evalueren van beleid (ad 3) tegenover andere actoren. 

 

6 die gericht zijn op de (her)inrichting van de beleidsorganisatie, belast met de uitvoering van de  

 primaire taken: 

 een deel van beleidsvoorbereiding (ad 1). Zo valt 'het voordragen van amvb's voor het personeel van 

 het LSOP (...)' (433) niet hieronder, omdat deze beleidsorganisatie belast is met de selectie en 

opleiding 

 van de politie, een secundaire taak op dit beleidsterrein. Daarentegen valt 'het voordragen van amvb's 

 voor de politie (... - op het terrein van personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid)' (462) wel 

hieronder, 

 omdat de politie zelf belast is met de uitvoering van primaire politietaken. 

  

7 die staan voor of deel uitmaken van beleidsuitvoering: 

 het toepassen van de gekozen middelen om de rechtsorde daadwerkelijk te handhaven 

(implementatie).  

 

Onderstaand schema geeft inzicht in de B-waarderingen per actor en de criteria die daarbij zijn toegepast. 

 

 

rijksorgaan 

selectiecriteria 

 1 2 3 4 5 6 7 

minister van Binnenlandse 

Zaken 

1, 3, 6, 

112, 133, 

167, 169, 

174, 257, 

309 en 387 

51, 59, 

128, 183, 

212, 270, 

274, 337, 

354, 358, 

363, 367, 

444 en 705 

2, 123, 134 

en 154 

122, 124 

en 147 

132 en 384 338, 339, 

342, 344, 

347, 355, 

356, 357, 

381 en 392 

58, 181, 

182, 656, 

677, 680, 

689, 697, 

704, 708 

en 710 

minister van Binnenlandse 

Zaken (staatssecretaris) [plv. 

directeur-generaal voor 

Openbare Orde en Veiligheid ] 

116       
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rijksorgaan 

selectiecriteria 

 1 2 3 4 5 6 7 

minister van Binnenlandse 

Zaken [directie Politie/ 

Personeel, Onderwijs en 

Informatievoorziening/ 

Arbeidsvoorwaarden-beleid)] 

456 466 en 470    462 en 664  

minister van Justitie 1, 3, 6, 8, 

21, 29, 60, 

61, 68, 

104, 109, 

112, 144, 

150, 153, 

167, 169, 

190, 230, 

245, 299, 

391 en 405 

14, 18, 19, 

26, 27, 98, 

99, 113, 

205, 234, 

251, 305, 

315, 443, 

444, 469, 

659, 698, 

707, 711 

en 731 

2 en 154 383 en 459 188, 189 

en 454 

11, 65, 81, 

85, 280, 

332 en 396 

119, 120, 

684, 686, 

692, 706, 

708, 710, 

716, 722 

en 733 

minister van Justitie (korpschef 

van het Korps landelijke 

politiediensten) 

      352 en 730 

minister van Justitie 

[politieregisterbeheerder bij [de 

Divisie Centrale Recherche 

Informatie (DCRI) van] het 

Korps landelijke politiediensten 

of bij twee of meer 

politiekorpsen, als het Korps 

landelijke politiediensten 

(/DCRI) belast is met de 

feitelijke zorg voor het goed 

functioneren van dat register/ 

registerbeheerder van de 

criminele inlichtingendienst 

(CID) van het Korps landelijke 

politiediensten(/DCRI)] 

 285      

minister van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de 

Koninklijke marechaussee) 

1, 6 en 20 708 en 734     736 

minister van Defensie 

(commandant van de 

Koninklijke marechaussee) 

      694 en 712 
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rijksorgaan 

selectiecriteria 

 1 2 3 4 5 6 7 

minister van Defensie 

[politieregisterbeheerder bij (of 

registerbeheerder van de CID 

van) de Koninklijke 

marechaussee] 

 285      

minister van Defensie (bevel-

hebber van een ander onderdeel 

van de krijgsmacht dan de 

Koninklijke marechaussee) 

      701 en 712 

vakminister     96   

minister van Verkeer en 

Waterstaat 

   143    

minister van Buitenlandse Zaken 

(staatssecretaris) 

152       

minister van Buitenlandse Zaken 

[Permanente Vertegen-

woordiger bij de EU] 

168 en 169       

minister van Buitenlandse Zaken 

(Permanente Vertegenwoordiger 

bij de EU en de directie 

Algemene Zaken) 

167       

minister van Financiën 167       

ministerraad 170, 171 

en 172 

      

minister-president, minister van 

Algemene Zaken 

111, 173, 

720 en 721 

      

directie van een rijksorgaan     96   

door de ministers v.  Justitie en 

Binnenl. Zaken aanwezen gezag 

over het beheer over een 

politieregister bij twee of meer 

politiekorpsen en de Koninklijke 

marechaussee 

 285      

officier van justitie    56   40 

officier van justitie (Korps 

landelijke politiediensten) 

   222   218 en 223 

CID-officier  317      

officier van justitie te Arnhem 

belast met militaire zaken 

      40 
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rijksorgaan 

selectiecriteria 

 1 2 3 4 5 6 7 

hoofdofficier van justitie   737     

procureur-generaal  202  186   63, 75 en 

682 

rechter aan een 

arrondissementsrechtbank 

 297      

commissaris van de Koning  210      

Raad voor het Korps landelijke 

politiediensten 

 232 en 727   241 239  

Registratiekamer   306     

Georganiseerd overleg in 

politieambtenarenzaken (GOP) 

616       

Commissie voor georganiseerd 

overleg in 

politieambtenarenzaken (CGOP) 

612       

bestuursraad van het Landelijk 

Selectie- en Opleidingsinstituut 

Politie (LSOP) 

 450      

Veiligheidscommissie voor de 

burgerluchtvaart 

178 en 215       

Beleidsadviescollege voor de 

politiële informatievoorziening 

(Commissie Hermans) 

310       

Begeleidingscommissie 

misbruik 06-11 

311       
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4 Selectielijst 

 

 

Deze selectielijst bestaat uit handelingen die geordend zijn naar rijksorgaan in plaats van naar deelterrein 

en beleidsproces zoals in het RIO. De reden voor de ordening naar rijksorgaan, is dat archieven geordend 

zijn naar rijksorgaan, en het daadwerkelijke archiefbeheer dus bij de rijksorganen plaatsvindt. Gekozen is 

voor de huidige naam van de rijksorganen, dus bijvoorbeeld "minister van OCenW" i.p.v. "minister van 

WVC", omdat ook de neerslag van de handelingen van de taakvoorganger zich bij de huidige 

rijksorganen bevindt. 

 Binnen de ordening naar rijksorgaan is zo mogelijk geordend naar de huidige, fysieke 

archiefvormers, dat wil zeggen de personen of instellingen tussen haakjes achter het rijksorgaan die 

daadwerkelijk de handeling verricht. Als de fysieke archiefvormer onbekend is, dan zal dit zich moeten 

uitwijzen tijdens de archiefbewerking of -vorming. Het is zaak om niet alleen in de subparagraaf te kijken 

met de persoon of instelling tussen haakjes achter het rijksorgaan die daadwerkelijk de handeling 

verricht, maar ook in de eerste subparagraaf waarin het rijksorgaan niet gespecificeerd is. 

 Binnen de ordening naar rijksorgaan of naar degene die daadwerkelijk de handeling verricht, is de 

numerieke volgorde van het RIO gehandhaafd. De nummers van de handelingen verwijzen naar die in dit 

RIO. Daarmee vormt dit BSD tegelijkertijd een index per rijksorgaan op het RIO. 

 Per handeling worden vermeld: 

- de waardering van de neerslag van die handeling; 

- het nummer van het selectiecriterium of de vernietigingstermijn. 

Wanneer de handeling deel uitmaakt van een abstracter geformuleerde handeling, dan wordt alleen die 

abstracte versie gewaardeerd. Bij de concreter geformuleerde handeling wordt verwezen naar deze 

abstract geformuleerde handeling en de bijbehorende waardering. 

 

 

4.1 Minister van Binnenlandse Zaken 

 

4.1.1 Minister van Binnenlandse Zaken7 

 

(1) 

handeling  het voorbereiden en vaststellen van beleidsnota's inzake de daadwerkelijke handhaving 

van de openbare orde 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9, L17 

en O6 

waardering  B: 1 

 

(2) 

handeling  het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere ministeries tot 

stand komt, aan de handhaving van de openbare orde 

waardering  B: 3 

 

(3) 

                                                 
7 Archiefbewerking of -vorming moet inzicht geven in wie daadwerkelijk de volgende handelingen verricht. 
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handeling  het leveren van bijdragen aan overlegorganen waarvan het secretariaat elders berust 

vanuit het gezichtspunt van de handhaving van de openbare orde 

waardering  B: 1 

 

(6) 

handeling  het voordragen tot wetten voor de taak, de organisatie en het beheer van de politie en 

het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

grondslag  - ±1965-1969: Voorontwerp herziening Politiewet, april 1969 ('het blauwe boekje'); 

    - -1972: Nota Herziening Politiewet (TK 1971-1972, 10 124); 

    - -1976: voorstel om de rijks- en gemeentepolitie samen te smelten tot gewestelijke 

politie; 

    - -1981: TK 1980-1981, 16 812; 

    - -1985: 'De toekomst van het politiebestel' (TK 1984-1985, 18 874); 

    - -1986: TK 1985-1986, 19 535; 

    - -1987: Basisregeling Regionale Samenwerking Politie; 

    - -1988: wijziging van art. 2 en 37 van de Politiewet [Staatsblad van het Koninkrijk 

der Nederlanden (Stb.) 1957, 244] in Stb. 1988, 576; 

    - -1990: 'Een nieuw politiebestel in de jaren '90' (TK 1989-1990, 21 461, nr. 1-2 en 

12-13); 

    - -1990: TK 1990-1991, 21 874; 

    - -1992: Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674) 

bron    TK 1989-1990, 21 461, nr. 2, p. 1-3; TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 1-5 

periode   1957- 

waardering  B: 1 

 

(8) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de taken die vrijwillige ambtenaren kunnen uitvoeren 

grondslag  art. 5.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar 

toelichting  Zie handeling (8) onder de minister van Justitie. 

 

(14) 

handeling  het aanwijzen van de andere luchtvaartterreinen dan de luchthaven Schiphol waarop de 

Koninklijke marechaussee de politietaak moet uitvoeren 

grondslag  art. 6.1.c van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar 

toelichting  Zie handeling (14) onder de minister van Justitie. 
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(23) 

handeling  het voordragen tot wetten over geweldgebruik en veiligheidsfouillering door de politie 

grondslag  art. 10.2 en 11 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 

periode   1987- 

waardering  B: 1 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (6) onder de ministers van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken en van Defensie. 

 

(29) 

handeling  het voordragen tot amvb's met een ambtsinstructie voor de politie, voor de Koninklijke 

marechaussee, of voor de buitengewoon opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 

142.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

grondslag  art. 9.1 en 8.7 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (29) onder de minister van Justitie. 

 

(34) 

handeling  het al dan niet schriftelijk machtigen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

automatisch vuur kan worden afgegeven voor de bewaking en beveiliging van 

personen en objecten 

grondslag  art. 8.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(41) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een model voor een meldingsrapport inzake 

geweldgebruik 

grondslag  art. 17.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(47) 

handeling  het voordragen tot wetten waarin de gevallen bepaald worden, waarin iemand van zijn 

vrijheid mag worden beroofd 

grondslag  art. 15.1 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (6) onder de ministers van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken en van Defensie. 
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(49) 

handeling  het voordragen tot amvb's of het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële 

regelingen met maatregelen waaraan rechtens van hun vrijheid beroofde personen 

kunnen worden onderworpen met het oog op hun insluiting (huishoudelijke 

fouillering) 

grondslag  art. 9.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (309) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(51) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de inrichting van 

een politiecellencomplex 

grondslag  art. 15.5 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(55) 

handeling  het aanwijzen van gegevens die worden geregistreerd over ingeslotenen 

grondslag  art. 15.6 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (51) onder de ministers van Binnenlandse 

Zaken en van Justitie. 

 

(57) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een model voor een rapport van een 

korpsbeheerder over het overlijden of een poging tot zelfdoding van een ingeslotene 

grondslag  art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(58) 

handeling  het ontvangen van een rapport van een korpsbeheerder over het overlijden of een 

poging tot zelfdoding van een ingeslotene 

grondslag  art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); 

    art. 1 van de Regeling vaststelling model rapport waarbij sterfgevallen en pogingen tot 

zelfdoding op een politiebureau worden gemeld [Nederlandse Staatscourant (Stcrt.) 

1994, 96] 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 
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(59) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de eisen van 

bekwaamheid waaraan het personeel moet voldoen, dat zorgdraagt voor ingeslotenen, 

en dat niet bestaat uit ambtenaren van politie 

grondslag  art. 16.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(60) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de samenwerking van degenen die bevoegd zijn tot 

opsporing van strafbare feiten ingevolge art. 142 van het Wetboek van Strafvordering 

(Stb. 1921, 14), met de politie 

grondslag  art. 11.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (60) onder de minister van Justitie. 

 

(112) 

handeling  het voorbereiden van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

31 

periode   1992- 

waardering  B: 1 

 

(113) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen inzake integraal 

veiligheidsbeleid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 31-32 

periode   1995-1996 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (113) onder de minister van Justitie. 

 

(115) 

handeling  het al dan niet verlenen van een bijdrage aan een gemeente die geen GSB (grote-

stedenbeleid)-gemeente is, voor het aanstellen van of uitbreiden van het aantal 

stadswachten 

grondslag  Stimuleringsregeling toezicht 

bron    Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 31-32 

periode   1995- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(118) 

handeling  het bevorderen van mobiliteit van ambtenaren tussen de voor integraal 

veiligheidsbeleid relevante onderdelen van de overheid 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14 en 36; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8, 38-39 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(119) 

handeling  het al dan niet sluiten van een convenant met de korpsbeheerders van de regio's om de 

bovenregionaal/(inter)nationaal georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of te 

bestrijden 

grondslag  nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland' (TK 1992-1993, 22 838, nr. 1-2) 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (119) onder de minister van Justitie. 

 

(120) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14 (noot 8); Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 8 

periode   1992-1998 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (120) onder de minister van Justitie. 

 

(121) 

handeling  het bevorderen van de totstandkoming van provinciale of regionale 

veiligheidsplatforms 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(122) 

handeling  het (laten) verrichten van onderzoek naar onveiligheid en achtergronden daarvan 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 10 en 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8, 32-36 

periode   1993-1998 

toelichting  Voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een eindrapport': 

waardering  B: 4 

toelichting  Voor wat betreft de overige activiteiten: 

waardering  V  termijn: 5 jaar 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

28 

  

 

(123) 

handeling  het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere ministeries tot 

stand komt, aan het integraal veiligheidsbeleid 

grondslag  Integrale Veiligheidsrapportage 1993; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

8, 38 

periode   1995-1998 

waardering  B: 3 

 

(124) 

handeling  het (laten) verrichten van onderzoek naar onveiligheid en achtergronden daarvan 

grondslag  TK 1993-1994, 23 401, nr. 2; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8, 36 

periode   1993-1998 

toelichting  Voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een eindrapport': 

waardering  B: 4 

toelichting  Voor wat betreft de overige activiteiten: 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(125) 

handeling  het vragen en ondersteunen van een gemeente om een stappenplan integrale veiligheid 

te ontwikkelen 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 10-11; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

8 

periode   1994-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(126) 

handeling  het al dan niet sluiten van een convenant met afspraken over veiligheidsvraagstukken 

met een grote stad 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(128) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling inzake de 

'jeugdketen' inclusief een financieel verdeelsysteem voor de GSB-gemeenten 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1998 

waardering  B: 2 
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(129) 

handeling  het verlenen of weigeren van een: 

    a uitkering aan een GSB-gemeente voor een actieprogramma 'jeugd en veiligheid'; 

    b brede doeluitkering jeugdketen (jeugd) 

grondslag  ministeriële regeling inzake de 'jeugdketen'rijksbegrotingen; TK 1994-1995, 24 225, 

nr. 2, p. 18; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 12-13 

periode   a - aan de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: 1995- 

     - aan de overige vijftien GSB-gemeenten: 1996- 

    b 1998- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(130) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten inzake 

succes- en faalfactoren bij de aanpak van jeugd - vooral allochtone jongeren - en 

veiligheid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(132) 

handeling  het uitbrengen van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de 

maatregelen inzake de jeugdketen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 11 

bron    P.M. Monné, 22 september 1995 

periode   1995 

waardering  B: 5 

 

(133) 

handeling  het voorbereiden van het beleid tegen drugscriminaliteit, in samenwerking met de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 21-22; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

8 

periode   1995-1998 

waardering  B: 1 

 

(134) 

handeling  het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere ministeries tot 

stand komt, aan de risicobeheersing en aan het integraal veiligheidsbeleid m.b.t. de 

leefomgeving 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8, 20-22, 24-25 

periode   1995-1997 

waardering  B: 3 
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(135) 

handeling  het alloceren van gelden voor de stimulering van wijkveiligheidsplannen van de GSB-

gemeenten 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8, 15; actieprogramma's van de GSB-

gemeenten 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(136) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een criminaliteits- en 

brandveiligheidskeurmerk m.b.t. bedrijventerreinen, winkelcentra en zorginstellingen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 17 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(137) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Nationaal Keurmerk Veilig Wonen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 18, 28 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(138) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van maatregelen en voorzieningen om: 

    - woonhuizen te beveiligen via CAI (alarmering); 

    - autodiefstal te voorkómen en gestolen auto's op te sporen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 19-20 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(139) 

handeling  het maken van afspraken met het Verbond van Verzekeraars over premie-differentiatie 

m.b.t. het brand- en inbraakrisico voor particulieren 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 20 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(140) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan provincies inzake de 

manier waarop zij bij hun beleidsvoering inhoud en vorm kunnen geven aan het 

integraal veiligheidsbeleid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 23-24 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

31 

  

(141) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten inzake 

besluitvorming over concrete situaties waarin ontheffing van winkelsluitingstijden 

overwogen wordt 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 24-25 

periode   1995-1997 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(142) 

handeling  het maken van afspraken met provincies en gemeenten over de inzet om de 

verkeersveiligheid te optimaliseren bij de inrichting of het onderhoud van het 

verkeerssysteem 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 28-29 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(143) 

handeling  het al dan niet verlenen van een opdracht tot het onderzoeken van de 

reizigersveiligheid, personeelsveiligheid, overwegveiligheid en externe veiligheid, 

inclusief de sociale aspecten van veiligheid, als gevolg van het vervoerssysteem van de 

N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 29 

periode   1995 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (143) onder de minister van V&W. 

 

(145) 

handeling  het al dan niet verlenen van een subsidie aan projecten en aan personeelsuitbreiding ter 

versterking van de bestuurlijke en politiële samenwerking in grensregio's t.b.v. de 

handhaving van de openbare orde en veiligheid 

grondslag  ter voorbereiding van de uitvoering van het Akkoord van Schengen (Tractatenblad 

1985, 102) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 48; TK 1993-1994, 23 

815, nr. 1, p. 8-9 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 7 jaar 
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(147) 

handeling  het al dan niet verlenen van een opdracht tot het verrichten van onderzoek naar de 

mogelijkheden voor grensoverschrijdende politiële samenwerking 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 9-10 

waardering  B: 4 (voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een eindrapport') 

waardering  V  termijn: 5 jaar (voor wat betreft de overige activiteiten) 

 

(148) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het bilateraal overleg met bestuurders in België en 

Duitsland over de mogelijkheden voor politiële samenwerking in de grensstreken 

bron   ` TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 10-11 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(149) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in een stuur- of werkgroep onder de Centrale 

Groep van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49 en 86 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(150) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Centrale Onderhandelingsgroep 

(Groep) van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49, 86 en 91 (noot 2) 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (150) onder de minister van Justitie. 

 

(154) 

handeling  het toetsen van beleid van de EU, voor zover deze in andere Raden van Ministers dan 

de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de derde pijler van de 

Europese Unie (JBZ-Raad) tot stand komt, aan de handhaving van de rechtsorde 

periode   1993- 

waardering  B: 3 

 

(155) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Terrorisme 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84 en 87 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(156) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële samenwerking 

(operationele en technische aspecten) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(157) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Drugs en georganiseerde 

criminaliteit 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(158) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de ad hoc-werkgroep Europese 

Politiedienst (Europol) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(159) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep II, Politiële en 

Douanesamenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26, 84 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(160) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Uitlevering 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(161) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Internationale 

georganiseerde criminaliteit 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  
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(162) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Verhouding strafrecht-communautair 

recht 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(163) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Intrekken van het rijbewijs 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(164) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Vereenvoudiging en 

bespoediging betekening en kennisgeving van gerechterlijke en buitengerechtelijke 

stukken in burgerlijke en handelszaken 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(165) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Bestudering uitbreiding 

toepassingsgebied Europese Economische Gemeenschap (EEG)-Executieverdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(167) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het Coördinatiecomité van hoge 

ambtenaren ingevolge art. K.4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (K.4-

comité) 

grondslag  art. K.4 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 29, 36, 84, 87-88 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(169) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het 'Comité des Representants Permanents' 

ofwel Comité van Permanente Vertegenwoordigers (per pijler van de Europese Unie) 

(Coreper) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26-29, 36, 86 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 
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(174) 

handeling  het voorbereiden van het beleid inzake internationale niet-operationele 

politiesamenwerking met Midden- en Oost-Europa 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 5-6 

periode   1989- 

waardering  B: 1 

 

(175) 

handeling  het voorbereiden van de beschikbaarstelling van politie-officieren om te worden 

uitgezonden naar het buitenland in samenwerking met de korpsbeheerders van de 

regionale politiekorpsen 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(177) 

handeling  het al dan niet beschikbaarstellen van politie-officieren om te worden uitgezonden naar 

het buitenland, aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van 

Ontwikkelingssamenwerking 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(181) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan een commissaris van de Koning of een burgemeester 

over het beleid dat deze commissaris of burgemeester moet voeren om de openbare 

orde te handhaven 

grondslag  art. 16.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(182) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen aan burgemeesters of commissarissen van de Koning 

in het geval van (dreigende) ordeverstoringen ten behoeve van het geven van 

aanwijzingen over het door hen te voeren beleid ter handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 17.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

36 

  

 

(183) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verstrekking 

van inlichtingen door de burgemeesters, de commissarissen van de Koning en de 

minister van Binnenlandse Zaken aan elkaar in het geval van (dreigende) 

ordeverstoringen ten behoeve het geven van aanwijzingen over het door hen te voeren 

beleid ter handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 17.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(187) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over zijn verslag aan de 

Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van de bepalingen over het 

Korps landelijke politiediensten in de praktijk 

grondslag  art. 71 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (188) onder de minister van Justitie. 

 

(189) 

handeling  het uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de 

effecten van de Politiewet 1993 en het nieuwe politiebestel in de praktijk 

grondslag  debat in de Tweede Kamer over de vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet) 

(22562), 16 en 17 maart 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar  

toelichting  Zie handeling (189) onder de minister van Justitie. 

 

(190) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de wijziging van de bijlage van de wet, voor zover het 

de grenzen van de regio's en de namen van de daarin voorkomende gemeeenten betreft 

grondslag  art. 21.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar 

toelichting  Zie handeling (190) onder de minister van Justitie. 
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(204) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over zijn besluit over een 

verschil van mening tussen de procureur-generaal en de commissaris van de Koning 

over het te nemen besluit over het verschil van mening tussen de hoofdofficier van 

justitie en de korpsbeheerder over het organisatieontwerp, de formatie, de begroting, 

de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale politiekorps 

grondslag  art. 29.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (205) onder de minister van Justitie. 

 

(212) 

handeling  als de commissaris van de Koning en de procureur-generaal niet tot overeenstemming 

komen over het te nemen besluit op dit bezwaar, het beslissen over: 

    - het bezwaar van de korpsbeheerder of de hoofdofficier van justitie tegen het 

organisatieontwerp, de formatie, begroting of jaarrekening, of het beleidsplan 

voor het regionale politiekorps die door het regionale college is vastgesteld; 

    - de bezwaren van een burgemeester of de gemeenteraad tegen een besluit van het 

regionale college; 

    - het bezwaar van één of meer van de betrokken burgemeesters tegen de bepaling 

van het regionale college over de grenzen van de territoriale onderdelen 

grondslag  art. 32.2, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(230) 

handeling  het voordragen tot amvb's met de nadere aanduiding van de werkzaamheden van het 

Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 38.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (230) onder de minister van Justitie. 

 

(235) 

handeling  het verstrekken van alle inlichtingen die de Raad voor het Korps landelijke 

politiediensten nodig heeft voor een goede taakvervulling 

grondslag  art. 39.5 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(237) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over zijn voordracht tot 

benoeming of ontslag van de voorzitter, overige leden en adviserende leden van de 

Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.3 en 40.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(240) 

handeling  het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van een lid van het secretariaat van de 

Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(242) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over het al dan niet 

goedkeuren van de formatie en het beleidsplan voor het Korps landelijke 

politiediensten 

grondslag  art. 41.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 1 jaar 

toelichting  Zie handeling (243) onder de minister van Justitie. 

 

(247) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de voordracht tot 

benoeming, schorsing of ontslag van de korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten 

grondslag  art. 42.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(250) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de 

aanwijzing van de taken die de procureur-generaal met behulp van bijzondere 

ambtenaren van politie, moet uitvoeren 

grondslag  art. 43.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (251) onder de minister van Justitie. 
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(254) 

handeling  het voorbereiden van de bepaling bij koninklijk besluit (KB) tot welk tijdstip het 

Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie (Stb. 1992, 216) in werking blijft 

grondslag  art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(255) 

handeling  het al dan niet beschikbaarstellen van een (aanvullende) bijdrage aan een regio voor de 

kosten van de politie 

grondslag  art. 44.1 of 44.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(257) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de wijze waarop de minister van Binnenlandse Zaken 

(aanvullende) bijdragen beschikbaarstelt aan de regio's voor de kosten van de politie, 

en over het (toezicht op het financiële) beheer van de regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 44.3, 45.1 en 45.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(259) 

handeling  het jaarlijks voorlopig vaststellen van het normbedrag per budgetverdeeleenheid, het 

aantal budgetverdeeleenheden en de algemene bijdrage, die de minister van 

Binnenlandse Zaken toekent aan een regio in het volgende kalenderjaar, of het 

bijstellen van deze voorlopig vastgestelde algemene bijdrage 

grondslag  art. 2.2 en 2.3 enerzijds of 2.5 en 2.6 anderzijds van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(261) 

handeling  het al dan niet verlenen van een bijzondere bijdrage aan een regio 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(263) 

handeling  het verlenen, of weigeren, verminderen of intrekken van een aanvullende bijdrage als 

bedoeld in art. 44.2 van de Politiewet 1993, aan een regio 

grondslag  art. 4.1 of 4.5 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(264) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regels over de inhoud en 

inrichting van het verslag, de reikwijdte van de controle en de inhoud van de 

verklaring, bedoeld in art. 5.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 

1994, 263) 

grondslag  art. 5.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(265) 

handeling  het jaarlijks definitief vaststellen van de omvang van de rijksbijdragen aan een 

politieregio over het voorafgaande begrotingsjaar, en het al dan niet terugvorderen van 

een verleende rijksbijdrage of inzake opschorting van de betaling van één of meer 

voorschotten aan deze regio 

grondslag  art. 7.1, 7.2 en 7.3 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(267) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

korpsbeheerders van een regionaal politiekorps: 

    - het beleidsplan, de vastgestelde begroting van baten en lasten voor het 

eerstvolgende kalenderjaar en de daarbij behorende meerjarenraming, alsmede de 

daarop betrekking hebbende wijzigingen zodra deze zijn vastgesteld, moeten 

inrichten; 

    - deze informatie aan de minister van Binnenlandse Zaken moeten verstrekken 

grondslag  art. 8.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(269) 

handeling  het beslissen dat de begroting van het eerstvolgende begrotingsjaar en de wijzigingen 

van deze begroting van een regionaal politiekorps geen goedkeuring nodig heeft, in 

overeenstemming met art. 203.1 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

bron    P.F.W. Rutten, 17 maart 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(270) 

handeling  het voorafgaand al dan niet goedkeuren van de begroting van een regionaal 

politiekorps van het eerstvolgende begrotingsjaar en de wijzigingen van deze 

begroting, en evt. het bepalen dat de korpsbeheerder zijn, door de minister van 

Binnenlandse Zaken aan te wijzen, besluiten moet toezenden aan deze minister, in 

overeenstemming met art. 203.1, 211 en 260 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

bron    P.F.W. Rutten, 17 maart 1995 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(272) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een korpsbeheerder tot het doen van uitgaven, evt. 

verbonden aan voorschriften, in overeenstemming met art. 208.1 en evt. 208.4 van de 

Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(273) 

handeling  het bepalen voor welke posten en tot welk bedrag een korpsbeheerder geen 

toestemming nodig heeft tot het doen van uitgaven, in overeenstemming met art. 208.5 

van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(274) 

handeling  het al dan niet instellen van een rechtsvordering tegenover de leden van het regionale 

college tot betaling van de gelden waartoe zij ingevolge hun besluit tot 

aansprakelijkstelling tegenover de politieregio verschuldigd zijn, in overeenstemming 

met art. 210.3 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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(276) 

handeling  het al dan niet verlenen van een bijdrage aan een regio voor de kosten van de 

reorganisatie van de politie onder bepaalde voorwaarden 

grondslag  art. 11.1 en 11.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994-1996 

waardering  V  termijn: 2 jaar 

 

(278) 

handeling  het voorlopig vaststellen van het normbedrag per budgetverdeeleenheid, het aantal 

budgetverdeeleenheden en de algemene bijdrage, die de minister van Binnenlandse 

Zaken toekent aan een regio voor het lopende kalenderjaar 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 2 jaar 

 

(280) 

handeling  het aanwijzen van het gezag over het beheer over een register bij twee of meer 

politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 1.f.6� van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1990- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (280) onder de minister van Justitie. 

 

(292) 

handeling  het al dan niet toestemmen of het opleggen van de verplichting tot de verstrekking van 

daartoe omschreven gegevens uit een politieregister 

grondslag  art. 18.5 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(299) 

handeling  het voordragen tot amvb's ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot politieregisters 

grondslag  aanhef van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en art. 1.e, 3, 5.2, 6.3, 7.2, 9.3, 13.1 

en 13.4, 14.e, 16.1.c, 17, 18.1-18.4, 19 en 25.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 

414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (299) onder de minister van Justitie. 
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(302) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van een afspraak met politie-autoriteiten in het buitenland 

over de rechtstreekse verstrekking van gegevens uit een politieregister dat is aangelegd 

voor de uitvoering van een taak onder het gezag van de officier van justitie of van de 

burgemeester 

grondslag  art. 13.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(304) 

handeling  het al dan niet verlenen van vrijstelling of ontheffing van de verplichting om van een 

verstrekking uit een politieregister die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg 

plaatsvindt, langs geautomatiseerde weg aantekening te houden 

grondslag  art. 17.6 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(305) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verplichting 

tot het vastleggen van verstrekkingen uit politieregisters die vóór 17 augustus 1991 

bestonden of waarvoor vóór deze datum een detail-ontwerp was vastgesteld, die 

rechtstreeks langs geautomatiseerde weg plaatsvinden 

grondslag  art. 17.6 en 17.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (305) onder de minister van Justitie. 

 

(309) 

handeling  het voordragen tot amvb's over het beheer van de regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 45.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(312) 

handeling  het bepalen van de doeleinden van het registreren van gegevens door een regionaal 

politiekorps, en van de categorieën van gegevens, en het aanwijzen van de personen en 

instanties aan wie een regionaal politiekorps deze gegevens verstrekt 

grondslag  art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (355) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. 
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(313) 

handeling  het beoordelen van de taakuitvoering van het BFO in relatie tot het financiële voordeel 

dat uiteindelijk bij rechterlijke uitspraak wordt ontnomen 

grondslag  art. 4 van en de toelichting op de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 

1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(314) 

handeling  het bepalen dat in registers die zij kunnen aanwijzen, geen andere dan de gegevens 

zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 

224), geregistreerd worden, en dat door hen aan te wijzen categorieën van gegevens in 

geen andere dan door hen aan te wijzen registers geregistreerd worden 

grondslag  art. 2.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(315) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen 

(Stb. 1994, 224), geregistreerd, verwijderd of verstrekt worden, over de wijze waarop 

bestanden met die gegevens vergeleken worden, en over de organisatie en de 

werkzaamheden van de CID's 

grondslag  art. 2 en 4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); art. 46 en 

48 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (315) onder de minister van Justitie. 

 

(332) 

handeling  het al dan niet aanmerken van een andere organisatorische eenheid dan de CID die 

belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als CID 

grondslag  art. 24 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (332) onder de minister van Justitie. 

 

(333) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de schrijfwijze, 

classificatie of codering van gegevens en de samenstelling van de gegevens in de vorm 

van berichten 

grondslag  art. 2.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(334) 

handeling  het aanwijzen van telecommunicatievoorzieningen die een regionaal politiekorps kan 

gebruiken voor het verstrekken van gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit 

beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) via telecommunicatievoorzieningen 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(335) 

handeling  het toewijzen van frequenties aan een regionaal politiekorps voor de overdracht van 

gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 

1994, 224) via niet-draadgebonden telecommunicatievoorzieningen 

grondslag  art. 3.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(337) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de (niet-draadgebonden) telecommunicatievoorzieningen moeten worden gebruikt 

grondslag  art. 3.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 2  

 

(338) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een observatie-eenheid van één of meer regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 5.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(339) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie, 

de sterkte voor de bijstand en de paraatheid van mobiele eenheden (ME's) van een 

regionaal politiekorps 

grondslag  art. 6.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(341) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een eenheid van één of meer regionale politiekorpsen 

(aanhoudings- en ondersteuningseenheid) zorg te dragen voor bepaalde 

werkzaamheden 

grondslag  art. 8.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

46 

  

(342) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een eenheid van één of meer regionale politiekorpsen, die planmatige 

aanhoudingen moet verrichten, politie-infiltranten moet bewaken en beveiligen, moet 

assisteren bij bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of 

gedetineerden, bij bewaken en beveiligen van objecten, en andere werkzaamheden 

moet verrichten, waarvoor toestemming is verleend door de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie (aanhoudings- en ondersteuningseenheid) 

grondslag  art. 8.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(344) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie en 

paraatheid van een bijzondere bijstandseenheid-politie van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 9.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(347) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie, 

beschikbaarheid en paraatheid van een rampen-identificatieteam politie 

grondslag  art. 10.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(354) 

handeling  het aanwijzen van werkzaamheden waarvoor financiële deskundigheid nodig is, 

waarmee een BFO van één of meer regionale politiekorpsen belast is 

grondslag  art. 11.1.e van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(355) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een BFO van één of meer regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 11.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 
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(356) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot een afwijking van de samenstelling van een BFO 

grondslag  art. 3.3 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(357) 

handeling  het aanwijzen van eenheden met ambtenaren van politie van één of meer regionale 

politiekorpsen, om zorg te dragen voor het waken voor de veiligheid van personen die 

het bevoegd gezag daartoe heeft aangewezen 

grondslag  art. 11a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(358) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van eisen van bekwaamheid aan ambtenaren van 

politie die belast zijn met werkzaamheden van de politie waarvoor specifieke 

vaardigheid of kennis vereist is 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

toelichting  Voor wat betreft de produkten: 

    art. 9 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70), maakt deze 

handeling deel uit van handeling (344) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en 

van Justitie; 

    art. 5 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64), maakt deze 

handeling deel uit van handeling (347) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en 

van Justitie; 

    art. 5 van de Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid (Stcrt. 1994, 

64), maakt deze handeling deel uit van handeling (342) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie; 

    art. 21 en 22 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64), maakt deze handeling 

deel uit van handeling (339) onder minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover 

voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van 

justitietaken, de minister van Justitie; 

    art. 3.1 en 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64), 

maakt deze handeling deel uit van handeling (355) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

     Voor wat betreft het produkt Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie 

(Stcrt. 1994, 64): 

waardering  B: 2 
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(360) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleiding voor precisieschutter BBE die de ambtenaar 

van politie die ter beschikking wordt gehouden voor een BBE-politie, moet hebben 

gehaald 

grondslag  art. 9.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(361) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel uitmaakt 

van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid, moet hebben gehaald 

grondslag  art. 5.1 van de Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid (Stcrt. 

1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (342) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(363) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van geschiktheidseisen waaraan een ambtenaar 

van politie moet voldoen om lid te worden van de ME 

grondslag  art. 21.1.b van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(365) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel uitmaakt 

van de ME, moet hebben gehaald 

grondslag  art. 21.3 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(366) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleidingen die het hoofd BFO, de tactisch-rechercheurs 

en de financieel deskundigen moeten hebben gevolgd, om aangesteld te worden bij een 

BFO 

grondslag  art. 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(367) 

handeling  het bepalen dat ambtenaren van politie die belast zijn met werkzaamheden van de 

politie waarvoor specifieke vaardigheid of kennis vereist is, moeten voldoen aan eisen 

van bekwaamheid die de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben 

vastgesteld 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
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periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(368) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over het 

politielegitimatiebewijs en over het gebruik van het politielogo 

grondslag  art. 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(371) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de uitrusting van 

regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 14 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(372) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van het merk en type: 

    - handboeien waaruit de uitrusting van de ambtenaar van politie bestaat; 

    - explosieven waaruit de uitrusting van de ambtenaar die behoort tot een 

aanhoudings- en ondersteuningseenheid, bestaat 

grondslag  art. 2 en 5 van de Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 64); 

    art. 1 van de Regeling vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij het Korps 

landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1995, 21) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(373) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van het merk en type: 

    - kogelwerend vest en kogelwerende helm waaruit de uitrusting van de ambtenaar 

die behoort tot de ME, een aanhoudings- en ondersteuningseenheid of een BBE, 

kan bestaan; 

    - gasmasker waaruit de uitrusting van de ambtenaar die behoort tot de ME of een 

aanhoudings- en ondersteuningseenheid, bestaat; 

    - schild waaruit de uitrusting van de ambtenaar die behoort tot de ME, bestaat; 

    - kogelwerend vest, kogelwerende helm of gasmasker waaruit de uitrusting van de 

ambtenaar die níet behoort tot de ME, een aanhoudings- en ondersteuningseenheid 

of een BBE, kan bestaan 

grondslag  art. 3-4 van de Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 64); 

    art. 1 van de Regeling vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij het Korps 

landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1995, 21) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

50 

  

 

(374) 

handeling  het aanwijzen van andere meetmiddelen van de politie dan snelheidscontrolemeters, 

remvertragingsmeters en wiellastmeters 

grondslag  art. 1.d van de Regeling meetmiddelen politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(377) 

handeling  het benoemen van een commissie waarvan de leden de politiespeurhond menselijke 

geur en de (kandidaat)geleider moeten (her)keuren of examineren 

grondslag  art. 1.e van de Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 1 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(379) 

handeling  het aanwijzen van een commissie waarvan de leden de de combinatie van geleider en 

(politiesurveillance)hond moeten (her)keuren 

grondslag  art. 1.e van de Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 2 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(381) 

handeling  het sturen op afstand van de omvang, de samenstelling, de werkdruk en de 

taakuitvoering en andere aspecten die de minister van Binnenlandse Zaken of de 

minister van Justitie van belang achten, van een regionaal politiekorps 

bron    P.F.W. Rutten, 17 maart 1995; H. Statema, 1 juni 1995 

grondslag  art. 17.1 en 17.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

waardering  B: 6 

 

(382) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over; 

    - de inrichting van gegevens van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps 

over de omvang, de samenstelling, de werkdruk en de taakuitvoering van dit 

politiekorps; 

    - de wijze waarop en de frequentie waarmee de korpsbeheerder deze gegevens aan 

de minister van Binnenlandse Zaken verstrekt [beleidsinformatiesysteem (BIS)] 

grondslag  art. 17.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(384) 

handeling  het uitbrengen van verslag aan de minister van Justitie en aan de korpsbeheerders over 

de verkregen gegevens van de korpsbeheerders van regionale politiekorpsen over de 

omvang, de samenstelling, de werkdruk en de taakuitvoering van dit politiekorps, en 

andere gegevens die de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie 

nodig achtten 

grondslag  art. 17.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  B: 5 

 

(386) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van de maximale formatie van de leiding van de 

regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 45.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(387) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de informatieverstrekking van de betrokken 

korpsbeheerders aan de minister van Binnenlandse Zaken over het beheer van de 

regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 45.3 van de Politiewet 1993 [Stb. 1993, 724 (; Stb. 1993, 725)] 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 

 

(392) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

samenwerking tussen regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 46 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 6 
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(396) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

samenwerking tussen: 

    - de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten; 

    - enerzijds de regionale politiekorpsen of het Korps landelijke politiediensten en 

anderzijds de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 48 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (396) onder de minister van Justitie. 

 

(398) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de bewapening 

van de politie 

grondslag  art. 49.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(401) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de kleding van 

de politie 

grondslag  art. 49.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(405) 

handeling  het voordragen tot wetten over de landelijke werving, de selectie en het onderwijs van 

politiepersoneel 

grondslag  - -1985: 'De toekomst van het politiebestel' (TK 1984-1985, 18 874); 

    - -1991/2: TK 1988-1989, 1989-1990, 1991-1992, 21 013; Eerste Kamer (EK) 

1991-1992, 21 013; 

    - 1994: TK 1993-1994, 23 446 

periode   -1994 

waardering  B 1  

toelichting  Zie handeling (405) onder de minister van Justitie. 

 

(406) 

handeling  het aanwijzen van een andere categorie van personen dan ambtenaren van politie, 

waarvoor het LSOP opleidingen moet verzorgen 

grondslag  art. 67.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(407) 

handeling  het aanwijzen van een basisopleiding van ambtenaren van politie of andere categorieën 

van personen 

grondslag  art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(411) 

handeling  het aanwijzen van een vervolgopleiding van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen 

grondslag  art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780); 

    art. 49a van de Politiewet 1993 (Stb. 724; gewijzigd Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(413) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de: 

    a bepaling dat het LSOP moet zorgen voor de selectie of de verzorging van een 

andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 

1957, 244) van categorieën van personen, of over de duur en eindtermen van deze 

opleiding; 

    b aanwijzing van een categorie van personen waarvoor de LSOP andere dan de in 

art. 3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen moet verzorgen, of over de duur 

en eindtermen van deze opleidingen 

grondslag  a art. 68.2 of 75.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 3.3 of 10.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(415) 

handeling  het aanwijzen van een categorie van personen waarvoor de LSOP andere dan de in art. 

3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen moet verzorgen 

grondslag  art. 3.1.b van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(416) 

handeling  het bepalen dat het LSOP moet zorgen voor de selectie of de verzorging van een 

andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 1957, 

244) van door de minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken aan te wijzen 

categorieën van personen 

grondslag  art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(420) 

handeling  het voordragen tot benoeming of ontslag bij KB van een lid van de bestuursraad van 

het LSOP 

grondslag  art. 70.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 5.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(427) 

handeling  het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van een lid van de directie 

van het LSOP en van een directeur van een instelling 

grondslag  art. 74.2 [en 74.3] van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(428) 

handeling  het voordragen tot amvb's waarin bepaald wordt welke andere ambtenaren dan de 

leden van de directie van het LSOP worden benoemd, geschorst en ontslagen bij KB 

op voordracht de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

grondslag  art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(443) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van duur en eindtermen van de opleidingen die bedoeld zijn 

in: 

    a art. 66.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 

    b art. 3.1.a van de LSOP-wet 

grondslag  a art. 75.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 10.1 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

    c Landelijke Regeling Politieonderwijs 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar 

toelichting  Zie handeling (443) onder de minister van Justitie. 
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(444) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van duur en eindtermen van de opleidingen die bedoeld zijn 

in: 

    a art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 

    b art. 3.1.b van de LSOP-wet 

grondslag  a art. 75.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 10.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  B: 2 

 

(448) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regels (ingevolge de LSOP-wet: 

over hoe en de voorwaarden waaronder de rijksbijdrage wordt verstrekt,) over hoe de 

begroting en de rekening en verantwoording van het LSOP moeten zijn ingericht en 

over de termijnen waarbinnen deze moeten worden ingezonden 

grondslag  a art. 76.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 11.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(449) 

handeling  het overdragen aan de LSOP van het beheer van andere instellingen dan die voor de 

basisopleidingen van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  art. 66.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725) 

periode   1994-1995 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(451) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van de begroting en de rekening en verantwoording van het 

LSOP 

grondslag  art. 76.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 11.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(452) 

handeling  het zorgdragen voor de inspectie van de opleidingen die het LSOP verzorgt en het 

geven van aanwijzingen aan de bestuursraad van het LSOP 

grondslag  art. 75.4, 77 en 79 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 10.4, 12.1 en 12.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 
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(454) 

handeling  het zenden van een evaluatie van de landelijke wervingsactiviteiten, de selectie en het 

onderwijs voor de politie aan de Staten-Generaal 

grondslag  Artikel IV.II van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 13 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (454) onder de minister van Justitie. 

 

(459) 

handeling  - het afwikkelen van het onderzoek evaluatie reorganisatie politie (IVA); 

    - het afwikkelen en onderhouden van het huisstijlhandboek politie; 

    - het budgettair afwikkelen van het budget reorganisatie politie en het beheren van 

het centrale deel van het reorganisatiebudget; 

    - het al dan niet goedkeuren van een personeelsplan van een politiekorps 

grondslag  art. 3 van de Beschikking houdende nadere invulling van het project nazorg 

reorganisatie politie en opheffing van de landelijke projectorganisatie voor de 

reorganisatie van de politie (Stcrt. 1994, 130) 

bron    H.W.J. Helsen, 17 augustus 1995 

periode   1994-1995 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (459) onder de minister van Justitie. 

 

(460) 

handeling  het voorbereiden van de bepaling bij KB tot welk tijdstip het Besluit sociaal 

beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) in werking blijft 

grondslag  art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(503) 

handeling  het vragen aan het bestuur van het ABP te beslissen dat een ambtenaar blijvend 

ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie 

grondslag  art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 
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(511) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verstrekking 

van uniformkleding aan een adspirant, aan een ambtenaar die aangesteld is voor de 

uitvoering van de politietaak, of aan een ambtenaar die aangesteld is voor de 

uitvoering van technische, administratieve of andere taken ten dienste van de politie 

grondslag  art. 56.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(513) 

handeling  het al dan niet verlenen van ontheffing aan uit de openbare kas bezoldigde ambten van 

het verbod buiten dienst gekleed te gaan in uniform 

grondslag  art. 56.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(520) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met het bevoegd gezag over een detachering van een 

ambtenaar zoals bedoeld in art. 62.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie 

(Stb. 1994, 214), als deze ambtenaar bij KB is aangesteld 

grondslag  art. 62.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(521) 

handeling  het vragen van het bevoegd gezag om, of het al dan niet overeenstemmen met het 

bevoegd gezag over, een detachering van een ambtenaar aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

grondslag  art. 62.1.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(565) 

handeling  het meewerken met de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps aan de verlening 

van eervol ontslag aan een ambtenaar die werkt bij dit politiekorps, op andere gronden 

dan die in artikel 94 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

zijn geregeld of waarnaar in dat artikel wordt verwezen 

grondslag  art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 
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(567) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling waarbij een 

ambtenaar die bij een regionaal politiekorps werkt en die niet bij KB is benoemd, een 

uitkering wordt toegekend in geval van ontslag ingevolge art. 95.1 van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(568) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen waarin een 

leeftijdsgrens wordt verbonden aan een door het bevoegd gezag aangewezen functie, 

die een ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van technische, administratieve 

of andere taken ten dienste van de politie, vervult 

grondslag  art. 88.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(572) 

handeling  het voorbereiden van het besluit inzake opschorting van het verlenen van eervol 

ontslag aan een ambtenaar die bij KB is benoemd en die werkt bij een regionaal 

politiekorps 

grondslag  art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(573) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen over het besluit inzake opschorting van het verlenen 

van eervol ontslag aan een ambtenaar die bij KB is benoemd en die werkt bij het Korps 

landelijke politiediensten 

grondslag  art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(577) 

handeling  het meewerken met het bevoegd gezag aan de verlening van ontslag als bedoeld in 

artikel 125e.4 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

grondslag  art. 93.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(581) 

handeling  het voorbereiden van de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling bij KB 

waarbij een ambtenaar die bij een regionaal politiekorps werkt en die bij KB is 

benoemd, een uitkering wordt toegekend in geval van ontslag ingevolge art. 95.1 van 

het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(582) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de vaststelling, 

wijziging of intrekking van een regeling bij KB waarbij een ambtenaar die bij het 

Korps landelijke politiediensten werkt of die bijzondere ambtenaar van politie is, en 

die bij KB is benoemd, een uitkering wordt toegekend in geval van ontslag ingevolge 

art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(585) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen waarin de premie 

wordt vastgesteld die wordt toegekend aan een ambtenaar aan wie eervol ontslag is 

verleend ingevolge art. 90 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 

214) 

grondslag  art. 96 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(610) 

handeling  het voorbereiden van het besluit inzake schorsing van de toelating van een vereniging 

van ambtenaren tot het GOP of inzake het al dan niet toelaten van een andere 

vereniging van ambtenaren tot dit GOP 

grondslag  art. 2.2.e of 2.4 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(614) 

handeling  het al dan niet tenuitvoerbrengen van voorstellen tot invoering of wijziging van een 

regeling met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren 

grondslag  art. 3.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(615) 

handeling  het al dan niet opdragen van de leiding van het GOP aan een door de minister van 

Binnenlandse Zaken aan te wijzen ambtenaar, en het aanwijzen van een functionaris 

die de voorzitter bij het GOP terzijde staat 

grondslag  art. 4.1 en 4.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(632) 

handeling  het bepalen dat andere ambtenaren of arbeidscontractanten dan die, bedoeld in art. 

2.1.a en 2.1.b, als actief dienende deelnemers worden aangemerkt 

grondslag  art. 2.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(634) 

handeling  het beslissen dat wanneer op grond van het Besluit GVP 1994 het deelnemerschap dan 

wel de hoedanigheid van gezinslid zou moeten worden beëindigd, de betrokkene als 

deelnemer of gezinslid in de zin van dit besluit al dan niet zal worden gehandhaafd 

grondslag  art. 6.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(636) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de toekenning aan of ten behoeve 

van deelnemers van vergoedingen van in door hen gemaakte ziektekosten 

grondslag  art. 7.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(640) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van een percentage van de bijdrage aan de DGVP voor een 

actief dienende of een gepensioneerde deelnemer, die het lichaam dat belast is met de 

uitbetaling van de bezoldiging, verhaalt op de deelnemer 

grondslag  art. 9.1 of 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(641) 

handeling  het voorzien in de betaling aan de DGVP van het resterende deel van de bijdrage voor 

een gepensioneerde deelnemer 

grondslag  art. 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(643) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van een percentage van de heffingsgrondslag dat de bijdrage 

aan de DGVP voor een deelnemer bedraagt, en het vaststellen of wijzigen van het 

bedrag dat als maximum zal gelden, waarboven van de heffingsgrondslag geen 

bijdrage zal worden berekend 

grondslag  art. 9.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(644) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de wijze waarop de bijdrage aan 

de DGVP voor een deelnemer moet worden afgedragen en het verhaal moet 

plaatsvinden 

grondslag  art. 9.7 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(646) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van het nominale bedrag dat een deelnemer verschuldigd is 

aan de DGVP voor zich en ieder van zijn gezinsleden, en van de wijze waarop en de 

termijnen waarin het nominale bedrag door de deelnemer dient te worden afgedragen 

grondslag  art. 9.8 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(647) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de manier waarop de DGVP de 

minister bijstaat bij de uitvoering van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) en van de 

krachtens dit besluit gegeven regels 

grondslag  art. 10.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994-1996 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(648) 

handeling  het benoemen, schorsen of ontslaan van een lid van de Commissie, belast met de 

algemene leiding en het beheer van de DGVP (Commissie van Beheer van de DGVP), 

of het aanwijzen van de voorzitter of de secretaris van de commissie uit de leden 

grondslag  art. 11.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(650) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

werkzaamheden van de Commissie van Beheer van de DGVP 

grondslag  art. 11.5 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(654) 

handeling  het benoemen, schorsen of ontslaan van: 

    - de administrateur of een ambtenaar, belast met de dagelijkse leiding van de 

DGVP; en 

    - een adviseur voor de Commissie van Beheer van de DGVP en voor deze 

administrateur 

grondslag  art. 11.4 en 12 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 

 

(656) 

handeling  het aanwijzen van een functie bij de politie als een vertrouwensfunctie als bedoeld in 

art. 125e.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

grondslag  art. 50.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

(661) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de rangen van de politie 

grondslag  art. 51 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:10 jaar 

 

(671) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over het geven 

van aanwijzingen aan een korpsbeheerder van personeel en middelen voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en voor de verrichting van andere taken 

ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 53.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(674) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan een korpsbeheerder van het beheer 

grondslag  art. 53.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 
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(676) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de commissaris van de Koning over zijn besluit 

op een verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om bijstand van 

andere politiekorpsen voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(677) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen om bijstand te verlenen aan een korpsbeheerder van een ander regionaal 

politiekorps voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(679) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om bijstand van het Korps landelijke 

politiediensten aan een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps voor de 

handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(680) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een commissaris van de Koning of een 

burgemeester om bijstand te verlenen aan regionale politiekorpsen of onderdelen 

daarvan voor de handhaving van de openbare orde in het geval van art. 16.2 van de 

Politiewet 1993 

grondslag  art. 55 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(683) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de procureur-generaal over zijn besluit op een 

verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om bijstand van andere 

politiekorpsen of van de BBE-politie voor de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.4 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (682) onder de procureur-generaal. 

 

 

(685) 
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handeling  het toezien op strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als de minister van 

Justitie opdrachten verstrekt heeft aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politie-korpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan een korpsbeheerder van een (ander) regionaal politiekorps voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.3 van de Politiewet 1993 en art. 140.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14), of art. 6 en de toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden 

(Stcrt. 1994, 70) 

bron    F.W.M. van Straelen, 6 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar  

toelichting  Zie handeling (684) onder de minister van Justitie. 

 

(689) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan het Korps landelijke politiediensten voor de handhaving van de openbare 

orde 

grondslag  art. 57.1 van de Politiewet 1993, of art. 6 en de toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(693) 

handeling  het toezien op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als de minister van 

Justitie opdrachten verstrekt heeft aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan het Korps landelijke politiediensten voor de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 57.2 van de Politiewet 1993 en art. 140.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14), of art. 6 en de toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden 

(Stcrt. 1994, 70) 

bron    F.W.M. van Straelen, 6 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 3 jaar 

toelichting  Zie handeling (692) onder de minister van Justitie. 

 

(697) 

handeling  het bepalen of en, zo ja, hoe de Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor 

de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 58.2 en 58.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(704) 
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handeling  het bepalen of en, zo ja, hoe andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke 

marechaussee bijstand moeten verlenen voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 59.1 en 59.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, nr. (82) (RIO-nr. 

4). 

 

(705) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee bijstand 

moeten verlenen voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 59.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(708) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van een BBE-defensie 

grondslag  art. 60.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (83) (RIO-nr. 9). 

 

(710) 

handeling  het bepalen op welke wijze de BBE's-defensie worden ingezet 

grondslag  art. 60.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (83) (RIO-nr. 9). 

 

(711) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de BBE's-defensie worden ingezet 

grondslag  art. 60.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (711) onder de minister van Justitie. 

 

 

(720) 
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handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de vraag of 

hij de plannen tot daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's, al dan niet 

goedkeurt 

grondslag  art. 5.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (720) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

(721) 

handeling  het voordragen tot adviezen van het beleidsteam van de regering aan de minister van 

Justitie over het al dan niet goedkeuren van de plannen tot daadwerkelijke 

eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar  

toelichting  Zie handeling (721) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

 

4.1.2 Minister van Binnenlandse Zaken (staatssecretaris) [plaatsvervangend (plv.) directeur-

generaal voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV)] 

 

(116) 

handeling  het coördineren van integraal veiligheidsbeleid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 6, 8, 35-36, 38, 40 

bron    P.M. Monné, 22 september 1995 

periode   1994-1998 

waardering  B: 1 

 

4.1.3 Minister van Binnenlandse Zaken [directie Politie/Personeel, Onderwijs en 

Informatievoorziening (PO&I)/Arbeidsvoorwaardenbeleid (AB)] 

 

(196) 

handeling  het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van een korpschef van een 

regionaal politiekorps 

grondslag  art. 25.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 
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(197) 

handeling  het voordragen tot amvb's over voordrachten tot benoeming, schorsing of ontslag bij 

KB van een ambtenaar van politie die deel uitmaakt van de leiding van een regionaal 

politiekorps 

grondslag  art. 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (664) onder de minister van 

Binnenlandse Zaken (directie Politie/PO&I/AB). 

 

(198) 

handeling  het voordragen tot benoeming, bevordering, schorsing of ontslag bij KB van: 

    - de plaatsvervangend korpschef van een regionaal politiekorps; 

    - een andere ambtenaar van politie die deel uitmaakt van de leiding van een 

regionaal politiekorps en die ten minste wordt bezoldigd overeenkomstig schaal 

14 als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

grondslag  art. 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 

 

(403) 

handeling  het voordragen tot amvb's tot de instelling van een commissie ad hoc voor 

georganiseerd overleg inzake de rechtstoestand van degenen van wie de aanstelling of 

arbeidsovereenkomst wijzigt als gevolg van de verzelfstandiging van de uitvoering van 

taken op het gebied van de werving, de selectie en het onderwijs voor de politie 

grondslag  art. 6.1, 22.1 en 26.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576); 

    art. 125.1 en 134.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530); 

    art. 3.2 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248); en 

    art. 3.1 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931, 354) 

periode   1988-1995 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(433) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor het personeel van het LSOP over: 

    - aanstelling, schorsing en ontslag; 

    - het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid; 

    - bezoldiging en wachtgeld; 

    - diensttijden; 

    - verlof en vakantie; 

    - voorzieningen in verband met ziekte; 

    - bescherming bij de arbeid; 

    - woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; 

    - medezeggenschap; 

    - overige rechten en plichten; 

    - disciplinaire straffen; 
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    - de instelling en werkwijze van commissies die moeten beslissen met uitsluiting 

van administratieve organen; 

    - de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen 

belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren 

grondslag  art. 6.1.a, 22.1.a en 74.6 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 125.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

periode   1992-1995 

produkt   Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

waardering  B: 6  

 

(437) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor het personeel van het LSOP over: 

    - aanstelling, schorsing en ontslag; 

    - het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid; 

    - bezoldiging en wachtgeld; 

    - diensttijden; 

    - verlof en vakantie; 

    - voorzieningen in verband met ziekte; 

    - bescherming bij de arbeid; 

    - woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; 

    - medezeggenschap; 

    - overige rechten en plichten; 

    - disciplinaire straffen; 

    - de instelling en werkwijze van commissies die moeten beslissen met uitsluiting 

van administratieve organen; 

    - de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen 

belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren 

grondslag  art. 74.6 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) en art. 125 van 

de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

periode   1992-1995 

produkt   - Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323); 

    - Besluit overleg en medezeggenschap LSOP (Stb. 1992, 324) 

waardering  B: 6  

 

(438) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een systeem van 

functiewaardering en over de behandeling van verzoeken van ambtenaren die bezwaar 

hebben tegen de uitkomst van de bepaling van aard en niveau van zijn functie, om een 

waarderingsuitkomst opnieuw in overweging te nemen 

grondslag  art. 3.3 en 4.2 van het Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(441) 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

69 

  

handeling  het voordragen tot amvb's met bepalingen die art. 50.1 van de Politiewet 1993 

aanvullen, voor ambtenaren die in dienst zijn bij het LSOP 

grondslag  art. 9.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  B: 1 

toelichting  Zie handeling (462) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 

 

(456) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor de vrijwillige ambtenaren die aangesteld zijn voor de 

uitvoering van de politietaak: 

    a. de rechtspositie, de beëdiging, de rangen en de bezoldiging; 

    b. de tucht; 

    c. de eisen van benoembaarheid; 

    d. de eisen van bevordering 

grondslag  art. 6.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) 

periode   1958-1995 

waardering  B: 1 

 

(462) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor de politie (ingevolge de LSOP-wet: en voor de 

ambtenaren die in dienst zijn bij het LSOP) over: 

    - aanstelling, schorsing en ontslag; 

    - het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid; 

    - bezoldiging en wachtgeld; 

    - diensttijden; 

    - verlof en vakantie; 

    - voorzieningen in verband met ziekte; 

    - bescherming bij de arbeid; 

    - woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; 

    - medezeggenschap; 

    - overige rechten en plichten; 

    - disciplinaire straffen; 

    - de instelling en werkwijze van commissies die moeten beslissen met uitsluiting 

van administratieve organen; 

    - de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen 

belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren 

grondslag  a art. 50.1 van de Politiewet 1993; of 

    b art. 9.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1994- 

    b 1995- 

waardering  B: 6 

 

(465) 
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handeling  het vaststellen of wijzigen van de minimumleeftijd voor de aanstelling als adspirant, 

als ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, of als bijzondere 

ambtenaar van politie 

grondslag  art. 7.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (466) onder de minister van 

Binnenlandse Zaken (directie Politie/PO&I/AB). 

 

(466) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen met eisen waaraan 

men moet voldoen, wil men worden aangesteld als adspirant, als ambtenaar aangesteld 

voor de uitvoering van de politietaak, of als bijzondere ambtenaar van politie 

grondslag  art. 7.1.c en 7.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(470) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een veiligheids-

onderzoek voor aanstelling in een vertrouwensfunctie ingevolge art. 50.2 Politiewet 

1993 

grondslag  art. 8.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(475) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen ter uitvoering van art. 

12 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 12.10 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(476) 

handeling  het bepalen van het aantal extra roostervrije ATV-dagen waarop een ambtenaar 

aanspraak heeft in elk kalenderjaar 

grondslag  art. 13 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(479) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over vakantie 

grondslag  art. 27 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(484) 
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handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de inhouding op 

de bezoldiging van een ambtenaar over de tijd dat hij buitengewoon verlof geniet 

grondslag  art. 34.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(485) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verlening van 

buitengewoon verlof 

grondslag  art. 39.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(488) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag of met de verlening van buitengewoon verlof aan 

een ambtenaar het algemeen belang in overwegende mate wordt gediend 

grondslag  art. 47.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(491) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

bedrijfsgeneeskundige begeleiding van een ambtenaar door de bedrijfsgeneeskundige 

dienst 

grondslag  art. 49.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(492) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de onderwerping 

van een ambtenaar aan een periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek 

grondslag  art. 50.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(547) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen ter uitvoering van art. 

71.1-71.5 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 71.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(553) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de diensttijd die 

voor de vaststelling van de ambtsjubilea in aanmerking komt 

grondslag  art. 75.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(559) 

handeling  het al dan niet opleggen van een straf bedoeld in art. 77.1.a en 77.1.g van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), aan een ambtenaar die werkt bij een 

regionaal politiekorps, bij KB is benoemd en die zich aan plichtsverzuim schuldig 

maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(587) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de ontvangst van 

maandgeld of salaris door de adspirant die nog geen 25 jaar is, respectievelijk de 

adspirant die 25 jaar of ouder is 

grondslag  art. 3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(589) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een systeem van 

functiewaardering voor de bepaling van de salarisschaal 

grondslag  art. 6.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(591) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de behandeling 

van het verzoek van een ambtenaar om de waardering van zijn functie te heroverwegen 

grondslag  art. 7.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(594) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

berekeningswijze van de toelage van een ambtenaar 

grondslag  art. 15.6 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(596) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de toekenning 

van een toelage aan een ambtenaar op andere gronden dan zeer goede of uitstekende 

vervulling van de functie, waarneming die op grond van het systeem van 

functiewaarderingzou leiden tot een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, 

piket, werving of behoud, of tegemoetkoming in de representatiekosten 

grondslag  art. 21.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(598) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

maaltijdvergoeding bij overwerk, als een ambtenaar geen aanspraak heeft op 

vergoedingen voor maaltijden in verband met een dienstreis 

grondslag  art. 28 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(600) 

handeling  het voorbereiden van de vaststelling, wijziging of intrekking van KB's over welke 

ambtenaren die: 

    - als militair in werkelijke dienst zijn; 

    - tewerkgesteld zijn in de zin van art. 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire 

dienst; 

    - een vrijwillige verbintenis sluiten of vrijwillig in militaire dienst blijven of 

opkomen ingevolge art. 3 en 31 van de Dienstplichtwet; 

    - als militair in werkelijke dienst zijn op grond van een verbintenis bij het 

reservepersoneel der krijgsmacht; of 

    - op grond van een andere bijzondere verbintenis in werkelijke militaire of daarmee 

gelijk te stellen dienst zijn, waarover dit bij KB is bepaald, 

    bezoldigd worden op grond van hun ambt, voor zoveel (indien zij ongehuwd en niet 

enige kostwinners zijn: 70 % van) deze bezoldiging (indien zij adspirant zijn en nog 

geen 25 jaar zijn: maandgeld) meer bedraagt dan hun militaire beloning 

grondslag  art. 34.3.b en 37 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(602) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verlening van 

een tegemoetkoming in de premie voor een ziektekostenverzekering aan een ambtenaar 

(die gewezen is en jonger dan 65 jaar is,) of zijn nagelaten betrekking(en) 

grondslag  art. 38 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 
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(607) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen ter uitvoering van het 

Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de gewezen ambtenaar 

grondslag  art. 43.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(608) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van bijzondere ministeriële regelingen voor 

gevallen waarin het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) onvoldoende voorziet 

grondslag  art. 48 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(626) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over dienstreizen van 

de politie binnen Nederland 

grondslag  art. 4-6 en 8-12 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(628) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de vergoeding 

van verblijfkosten in verband met een dienstreis 

grondslag  art. 9.1 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(630) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de vergoeding van 

verplaatsingskosten voor de politie 

grondslag  art. 2, 5.2, 7.2, 7.3, 8.3, 9, 10 en 11.7 van het Besluit vergoeding verplaatsingskosten 

politie (Stb. 1994, 218) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 3 jaar 

 

(664) 

handeling  het voordragen tot amvb's over welke andere ambtenaren van politie dan de korpschefs 

en aan te wijzen ambtenaren van politie die deel uitmaken van de leiding van regionale 

politiekorpsen en dan de ambtenaren van het Korps landelijke politiediensten worden 

benoemd, bevorderd, geschorst of ontslagen bij KB 

grondslag  art. 52 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(665) 
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handeling  het voordragen tot benoeming, bevordering, schorsing of ontslag bij KB van een 

andere ambtenaar van politie dan de plaatsvervangend korpschef van een regionaal 

politiekorps of een andere ambtenaar van politie die deel uitmaakt van de leiding van 

een regionaal politiekorps en die ten minste wordt bezoldigd overeenkomstig schaal 14 

als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215), en die ten 

minste wordt bezoldigd overeenkomstig schaal 15 als bedoeld in deze bijlage 

grondslag  art. 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 

 

(667) 

handeling  het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van bevordering, schorsing 

of ontslag van een ambtenaar die geen deel uitmaakt van de leiding van een regionaal 

politiekorps 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 

 

(669) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over zijn voordracht tot 

benoeming, bevordering, schorsing of ontslag van een andere ambtenaar van het Korps 

landelijke politiediensten dan de korpschef of van een bijzondere ambtenaar van 

politie 

grondslag  art. 2 en 3.2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 

 

4.1.4 Minister van Binnenlandse Zaken (korpsbeheerder van een regionaal politiekorps) 

 

(495) 

handeling  het vragen aan het bestuur van het ABP om een ambtenaar die bij KB is benoemd en 

werkt bij een regionaal politiekorps, in aanmerking te brengen voor maatregelen of 

voor-zieningen die in het belang van het herstel van zijn gezondheid zijn of in het 

belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid zijn, 

zoals bedoeld in art. P6, P7 en P8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (ABP-

wet) (Stb. 1966, 6) 

grondslag  art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar of 10 jaar na einde dienstverband 
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4.2 Minister van Justitie 

 

4.2.1 Minister van Justitie8 

 

(1) 

handeling  het voorbereiden en vaststellen van beleidsnota's inzake de daadwerkelijke 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9, L17 

en O6 

waardering  B: 1 

 

(2) 

handeling  het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere ministeries tot 

stand komt, aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 

waardering  B: 3 

 

(3) 

handeling  het leveren van bijdragen aan overlegorganen waarvan het secretariaat elders berust 

vanuit het gezichtspunt van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 

waardering  B: 1 

 

(6) 

handeling  het voordragen tot wetten voor de taak, de organisatie en het beheer van de politie en 

het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

grondslag  - ±1965-1969: Voorontwerp herziening Politiewet, april 1969 ('het blauwe boekje'); 

    - 1972: Nota Herziening Politiewet (TK 1971-1972, 10 124); 

    - 1976: voorstel om rijks- en gemeentepolitie samen te voegen tot gewestelijke 

politie; 

    - 1981: TK 1980-1981, 16 812; 

    - 1985: 'De toekomst van het politiebestel' (TK 1984-1985, 18 874); 

    - 1986: TK 1985-1986, 19 535; 

    - 1987: Basisregeling Regionale Samenwerking Politie; 

    - 1988: wijziging van art. 2 en 37 van de Politiewet (Stb. 1957, 244), Stb. 1988, 

576; 

    - 1990: Een nieuw politiebestel in de jaren '90 (TK 1989-1990, 21 461,nr.1-2,12-

13); 

    - 1990: TK 1990-1991, 21 874; 

    - 1992: Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674) 

bron    TK 1989-1990, 21 461, nr. 2, p. 1-3; TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 1-5 

periode   1957- 

waardering  B: 1 

                                                 
8 Archiefbewerking of -vorming moet inzicht geven in wie daadwerkelijk de volgende handelingen verricht. Door de huidige 

reorganisatie bij het ministerie van Justitie heb ik bovendien enkele keren het organisatiedeel van dit ministerie weggelaten en de 

handeling onder deze algemene rubriek geplaatst. 
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(7) 

handeling  het bepalen voor welke politieregio de hoofdofficier van justitie en voor welke regio 

de fungerend hoofdofficier van justitie optreedt, als in een arrondissement twee regio's 

liggen 

grondslag  art. 1.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(8) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de taken die vrijwillige ambtenaren kunnen uitvoeren 

grondslag  art. 5.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(11) 

handeling  het aanwijzen van organen die samen met de Koninklijke marechaussee moeten waken 

voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis 

grondslag  art. 6.1.a van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(14) 

handeling  het aanwijzen van de andere luchtvaartterreinen dan de luchthaven Schiphol waarop de 

Koninklijke marechaussee de politietaak moet uitvoeren 

grondslag  art. 6.1.c van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(18) 

handeling  het aanwijzen van doorlaatposten die de Koninklijke marechaussee moet bedienen, en 

waarop of waarbij de Koninklijke marechaussee de politietaak moet uitvoeren 

grondslag  art. 6.1.f van de Politiewet 1993; art. 21.2 van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966, 

387) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(19) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de Koninklijke marechaussee 

beveiligingswerkzaamheden te verrichten voor De Nederlandsche Bank N.V. 

grondslag  art. 6.1.g van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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(21) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan de commandant van de Koninklijke marechaussee 

voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of de beveiliging van de 

burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen op Schiphol en op de andere 

aangewezen luchtvaartterreinen 

grondslag  art. 6.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(23) 

handeling  het voordragen tot wetten over geweldgebruik en veiligheidsfouillering door de politie 

grondslag  art. 10.2 en 11 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 

periode   1987- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (6) onder de ministers van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken en van Defensie. 

 

(26) 

handeling  het bepalen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren zoals bedoeld in art. 142.1 van 

het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) en die door de minister van Justitie 

zijn aangewezen, geweld mogen gebruiken of mogen onderzoeken aan de kleding van 

personen (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.7 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(27) 

handeling  het bepalen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren zoals bedoeld in art. 142.1 van 

het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) en die door de minister van Justitie 

zijn aangewezen, geweld mogen gebruiken of mogen onderzoeken aan de kleding van 

personen (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 142.3 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 8.7 van de Politiewet 1993; en 

    het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(29) 

handeling  het voordragen tot amvb's met een ambtsinstructie voor de politie, voor de Koninklijke 

marechaussee, of voor de buitengewoon opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 

142.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

grondslag  art. 9.1 en 8.7 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 
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(41) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een model voor een meldingsrapport inzake 

geweldgebruik 

grondslag  art. 17.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(47) 

handeling  het voordragen tot wetten waarin de gevallen bepaald worden, waarin iemand van zijn 

vrijheid mag worden beroofd 

grondslag  art. 15.1 van de Grondwet (Stb.1987, 458) 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (6) onder de ministers van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken en van Defensie. 

 

(49) 

handeling  het voordragen tot amvb's of het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële 

regelingen met maatregelen waaraan rechtens van hun vrijheid beroofde personen 

kunnen worden onderworpen met het oog op hun insluiting (huishoudelijke 

fouillering) 

grondslag  art. 9.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (309) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(51) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de inrichting van 

een politiecellencomplex 

grondslag  art. 15.5 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (51) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(55) 

handeling  het aanwijzen van gegevens die worden geregistreerd over ingeslotenen 

grondslag  art. 15.6 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (51) onder de ministers van Binnenlandse 

Zaken en van Justitie. 
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(57) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een model voor een rapport van een 

korpsbeheerder van het overlijden of een poging tot zelfdoding van een ingeslotene 

grondslag  art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(58) 

handeling  het ontvangen van een rapport van een korpsbeheerder over het overlijden of een 

poging tot zelfdoding van een ingeslotene 

grondslag  art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); 

    art. 1 van de Regeling vaststelling model rapport waarbij sterfgevallen en pogingen tot 

zelfdoding op een politiebureau worden gemeld (Stcrt. 1994, 96) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (58) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(59) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de eisen van 

bekwaamheid waaraan het personeel moet voldoen, dat zorgdraagt voor ingeslotenen, 

en dat niet bestaat uit ambtenaren van politie 

grondslag  art. 16.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (59) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(60) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de samenwerking van degenen die bevoegd zijn tot 

opsporing van strafbare feiten ingevolge art. 142 van het Wetboek van Strafvordering 

(Stb. 1921, 14), met de politie 

grondslag  art. 11.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(61) 

handeling  het voordragen tot amvb's waarin de bevoegdheid wordt verleend aan daartoe aan te 

wijzen opsporingsambtenaren om voor de aanvang van de terechtzitting af te spreken 

dat de verdachte een geldsom (geldboete) betaalt ter voorkoming van strafvervolging 

grondslag  art. 74c van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 35) 

periode    

waardering  B: 1 
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(65) 

handeling  het aanwijzen van andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar 

officieren en onderofficieren om strafbare feiten op te sporen in gevallen die de 

minister van Justitie moet bepalen 

grondslag  aanhef en art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(67) 

handeling  het bepalen van de gevallen waarin de officieren en onderofficieren van de 

Koninklijke marechaussee en de door de ministers van Justitie en van Defensie 

aangewezen andere militairen van dat wapen, met de opsporing van strafbare feiten 

zijn belast 

grondslag  art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (65) onder de ministers van Justitie en 

van Defensie. 

 

(68) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de verlening van de akte van opsporingsbevoegdheid en 

het doen van de aanwijzing, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid 

geldt, de beëdiging en de instructie van de buitengewoon opsporingsambtenaar, het 

toezicht waaraan zij zijn onderworpen en de wijze waarop de minister van Justitie de 

opsporingsbevoegdheid van afzonderlijke personen kan beëindigen, en de eisen van 

bekwaamheid en betrouwbaarheid waaraan zij moeten voldoen 

grondslag  art. 142.4 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 3 van hoofdstuk 2 van afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(69) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van een examen voor de uitoefening van 

opsporingsbevoegdheden 

grondslag  art. 16.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(70) 

handeling  het bepalen dat de verlenging of wijziging van de akte van opsporingsbevoegdheid, de 

aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegdheid geschiedt door de 

procureur-generaal 

grondslag  art. 6.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(78) 

handeling  het verlenen, weigeren, opschorten, beëindigen, verlengen of wijzigen van 

opsporingsbevoegdheid 

grondslag  art. 142.1.a van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 9 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(81) 

handeling  het al dan niet aanwijzen van categorieën of eenheden van meerderjarige personen als 

buitengewoon opsporingsambtenaren 

grondslag  art. 142.1.b van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); art. 13  van het 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(85) 

handeling  het bepalen dat door de minister van Justitie aan te wijzen categorieën of eenheden van 

buitengewoon opsporingsambtenaren ook tot opsporing van andere of van alle 

strafbare feiten bevoegd zijn (aanvullende opsporingsbevoegdheid) 

grondslag  art. 142.3 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 14 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(88) 

handeling  het ontvangen van een mededeling van de procureur-generaal over de aanpassing van 

de akte van beëdiging 

grondslag  art. 23.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(95) 

handeling  het bepalen dat de werkgever, aan wie de minister van Justitie ingevolge art. 142.1.b 

en 142.3 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) een categoriale 

beschikking heeft verleend, informatie aan deze minister moet doen toekomen 

grondslag  art. 41.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(97) 

handeling  het aanwijzen van een persoon of categorie die bevoegd is een legitimatiebewijs te 

dragen dat afwijkt van het model dat de minister van Justitie vastgesteld heeft 

grondslag  art. 26.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(98) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de personen voor wie een aanvraag op grond van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) is ingediend, een akte van beëdiging kunnen 

verkrijgen 

grondslag  art. 44.4 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(99) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen voor de uitoefening 

van opsporingsbevoegdheden in de periode dat nog niet op de aanvraag voor de 

beëdiging van een buitengewoon opsporingsambtenaar is beslist 

grondslag  art. 44.5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(104) 

handeling  het voordragen tot amvb's: 

    - waarin laboratoria worden aangewezen waaraan deskundigen verbonden zijn, die 

de officier van justitie benoemt om een DNA-onderzoek te verrichten met het oog 

op de waarheidsvinding; 

    - over de hoogte van het deel van de kosten van het DNA-onderzoek, verricht op 

verzoek van de verdachte, dat in rekening wordt gebracht aan de verdachte; 

    - met nadere regels over de uitvoering van art. 151a Wetboek van Strafvordering 

grondslag  art. 151a van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(107) 

handeling  het al dan niet aanwijzen tot hulpofficier van justitie van: 

    a een ambtenaar van politie die aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak; 

    c een onderofficier van de Koninklijke marechaussee; of 

    d een buitengewoon opsporingsambtenaar  

grondslag  art. 154.a, 154.c en 154.d van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1958- 

waardering  V  termijn:  
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(109) 

handeling  het voordragen tot amvb's: 

    - waarin rechtspersonen of organen van rechtspersonen van wie de taken en 

bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, worden aangewezen als 

hebbende de plicht om aangifte te doen van een misdrijf dat zij te weten komen 

terwijl zij hun ambt uitoefenen; 

    - met voorschriften in het belang van een goede uitvoering van art. 162 van het 

Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

grondslag  art. 162.4 en 162.5 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

waardering  B: 1 

 

(112) 

handeling  het voorbereiden van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

31 

periode   1992- 

waardering  B: 1 

 

(113) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen inzake integraal 

veiligheidsbeleid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 31-32 

periode   1995-1996 

waardering  B: 2 

 

(118) 

handeling  het bevorderen van mobiliteit van ambtenaren tussen de voor integraal 

veiligheidsbeleid relevante onderdelen van de overheid 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14 en 36; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8, 38-39 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn:  

 

(119) 

handeling  het al dan niet sluiten van een convenant met de korpsbeheerders van de regio's om de 

bovenregionaal/(inter)nationaal georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of te 

bestrijden 

grondslag  nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland' (TK 1992-1993, 22 838, nr. 1-2) 

periode   1992- 

waardering  B: 7.2 
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(120) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8 

periode   1992-1998 

waardering  B: 7.2 

 

(121) 

handeling  het bevorderen van de totstandkoming van provinciale of regionale 

veiligheidsplatforms 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn:  

 

(124) 

handeling  het (laten) verrichten van onderzoek naar onveiligheid en achtergronden daarvan 

grondslag  TK 1993-1994, 23 401, nr. 2; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 36 

periode   1993-1998 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (124) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(128) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling inzake de 

'jeugdketen' inclusief een financieel verdeelsysteem voor de GSB-gemeenten 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1998 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (128) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(129) 

handeling  het verlenen of weigeren van een: 

    a uitkering aan een GSB-gemeente voor een actieprogramma 'jeugd en veiligheid'; 

    b brede doeluitkering jeugdketen (jeugd) 

grondslag  ministeriële regeling inzake de 'jeugdketen'rijksbegrotingen; TK 1994-1995, 24 225, 

nr. 2, p. 18; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 12-13 

periode   a - aan de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: 1995- 

     - aan de overige vijftien GSB-gemeenten: 1996- 

    b 1998- 

waardering  V  termijn:  

 

(130) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten inzake 

succes- en faalfactoren bij de aanpak van jeugd - vooral allochtone jongeren - en 

veiligheid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1996 
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waardering  V  termijn:  

 

(132) 

handeling  het uitbrengen van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de 

maatregelen inzake de jeugdketen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 11 

bron    P.M. Monné, 22 september 1995 

periode   1995 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (132) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(133) 

handeling  het voorbereiden van het beleid tegen drugscriminaliteit, in samenwerking met de 

VNG 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 21-22; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

8 

periode   1995-1998 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (133) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(144) 

handeling  het coördineren van het nationale overleg over de internationale politiële 

samenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 84 

waardering  B: 1 

 

(148) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het bilateraal overleg met bestuurders in België en 

Duitsland over de mogelijkheden voor politiële samenwerking in de grensstreken 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 10-11 

waardering  V  termijn:  

 

(149) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in een stuur- of werkgroep onder de Centrale 

Groep van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49 en 86 

waardering  V  termijn:  

 

(150) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Centrale Onderhandelingsgroep 

(Groep) van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49, 86 en 91 (noot 2) 

waardering  B: 1 
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(151) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het Uitvoerend Comité van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 48 en 83 

waardering  V  termijn:  

toelichting  Zie het archief van het Uitvoerend Comité van Schengen. 

 

(153) 

handeling  het coördineren van de Nederlandse deelname aan het overleg van de derde pijler van 

de EU 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 84 

waardering  B: 1 

 

(154) 

handeling  het toetsen van beleid van de EU, voor zover deze in andere Raden van Ministers dan 

de JBZ-Raad tot stand komt, aan de handhaving van de rechtsorde 

periode   1993- 

waardering  B: 3 

 

(155) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Terrorisme 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84 en 87 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(156) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële samenwerking 

(operationele en technische aspecten) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(157) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Drugs en georganiseerde 

criminaliteit 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(158) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de ad hoc-werkgroep Europol 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  
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(159) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep II, Politiële en 

Douanesamenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26, 84 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(160) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Uitlevering 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(161) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Internationale 

georganiseerde criminaliteit 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(162) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Verhouding strafrecht-communautair 

recht 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(163) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Intrekken van het rijbewijs 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(164) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Vereenvoudiging en 

bespoediging betekening en kennisgeving van gerechterlijke en buitengerechtelijke 

stukken in burgerlijke en handelszaken 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  
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(165) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Bestudering uitbreiding 

toepassingsgebied EEG-Executieverdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(166) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep III, Justitiële Samenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(167) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het K.4-comité 

grondslag  art. K.4 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 29, 36, 84, 87-88 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(169) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het Coreper 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26-29, 36, 86 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(174) 

handeling  het voorbereiden van het beleid inzake internationale niet-operationele 

politiesamenwerking met Midden- en Oost-Europa 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 5-6 

periode   1989- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (174) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(177) 

handeling  het al dan niet beschikbaarstellen van politie-officieren om te worden uitgezonden naar 

het buitenland, aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  
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(188) 

handeling  het uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de 

effecten van de bepalingen over het Korps landelijke politiediensten in de praktijk 

grondslag  art. 71 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 5 

 

(189) 

handeling  het uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de 

effecten van de Politiewet 1993 en het nieuwe politiebestel in de praktijk 

grondslag  debat in de Tweede Kamer over de vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet) 

(22562), 16 en 17 maart 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 5 

 

(190) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de wijziging van de bijlage van de wet, voor zover het 

de grenzen van de regio's en de namen van de daarin voorkomende gemeenten betreft 

grondslag  art. 21.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(194) 

handeling  het doorzenden van het advies van de procureur-generaal aan de minister van 

Binnenlandse Zaken over voordrachten tot: 

    - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef; of 

    - amvb's over voordrachten tot benoeming, schorsing of ontslag van een ambtenaar 

van politie die deel uitmaakt van de leiding 

    van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (197) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 
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(195) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

voordrachten tot: 

    - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef van een regionaal politiekorps; 

of 

    - amvb's over de voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van een ambtenaar 

van politie die deel uitmaakt van de leiding van een regionaal politiekorps   

grondslag  art. 25.1 en 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (197) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 

 

(205) 

handeling  het beslissen over een verschil van mening tussen de procureur-generaal en de 

commissaris van de Koning over het te nemen besluit over het verschil van mening 

tussen de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder van het organisatieontwerp, 

de formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale 

politiekorps 

grondslag  art. 29.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(211) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over zijn 

besluit  

    - over het bezwaar van de korpsbeheerder of de hoofdofficier van justitie tegen het 

organisatieontwerp, de formatie, begroting of jaarrekening, of het beleidsplan 

voor het regionale politiekorps die door het regionale college is vastgesteld; 

    - over de bezwaren van een burgemeester of de gemeenteraad tegen een besluit van 

het regionale college; 

    - over het bezwaar van één of meer van de betrokken burgemeesters tegen de 

bepaling van het regionale college over de grenzen van de territoriale onderdelen, 

    als de commissaris van de Koning en de procureur-generaal niet tot overeenstemming 

komen over het te nemen besluit op dit bezwaar 

grondslag  art. 32.2, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (212) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(230) 

handeling  het voordragen tot amvb's met de nadere aanduiding van de werkzaamheden van het 

Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 38.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 
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waardering  B: 1 

 

(234) 

handeling  het opdragen van bevoegdheden aan, of intrekken van bevoegdheden van, de Raad 

voor het Korps landelijke politiediensten inzake het beheer van het Korps landelijke 

politiediensten of het beheer van bepaalde politiediensten 

grondslag  art. 39.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(235) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen die de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

nodig heeft voor een goede taakvervulling 

grondslag  art. 39.5 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(238) 

handeling  het voordragen tot benoeming of ontslag bij KB van de voorzitter, overige leden en 

adviserende leden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.3 en 40.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(240) 

handeling  het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van een lid van het secretariaat van de 

Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(243) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van de organisatie, de formatie, de begroting, de 

jaarrekening en het beleidsplan voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 41.1 van de Politiewet 1993 

bron    F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (232) onder de Raad voor het Korps landelijke politiediensten. 

 

(245) 

handeling  het voordragen tot amvb's met comptabele regels die op het Korps landelijke 

politiediensten van toepassing zijn 

grondslag  art. 41.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 1 
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(248) 

handeling  het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van de korpschef van het 

Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 42.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(249) 

handeling  het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van een andere ambtenaar van het 

Korps landelijke politiediensten dan de korpschef 

grondslag  art. 42.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(251) 

handeling  het aanwijzen van de taken die de procureur-generaal met behulp van bijzondere 

ambtenaren van politie, moet uitvoeren 

grondslag  art. 43.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(253) 

handeling  het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van de bijzondere ambtenaren van 

politie 

grondslag  art. 43.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(254) 

handeling  het voorbereiden van de bepaling bij KB tot welk tijdstip het Besluit vergoeding 

reorganisatiekosten politie (Stb. 1992, 216) in werking blijft 

grondslag  art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(256) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze 

waarop de minister van Binnenlandse Zaken (aanvullende) bijdragen beschikbaarstelt 

aan de regio's voor de kosten van de politie 

grondslag  art. 44.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (257) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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(258) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

voorlopige vaststelling van het aantal budgetverdeeleenheden (BVE's) dat de minister 

van Binnenlandse Zaken toekent aan een regio in het volgende kalenderjaar, of over de 

bijstelling van de voorlopig vastgestelde algemene bijdrage 

grondslag  art. 2.2 of 2.6 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(260) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het al 

dan niet verlenen van een bijzondere bijdrage aan een regio, voor zover een bijzondere 

bijdrage betrekking heeft op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel 

op de vervulling van justitietaken 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(262) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over: 

    - de hoogte; of 

    - voor zover een aanvullende bijdrage wordt verstrekt die zijn oorzaak heeft in de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel in justitietaken, de 

bijzondere voorschriften met betrekking tot het door de regio te voeren financiële 

beleid bij de verlening 

    van de aanvullende bijdrage als bedoeld in art. 44.2 van de Politiewet 1993, aan een 

regio 

grondslag  art. 4.1 of 4.4 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(266) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze 

waarop korpsbeheerders van een regionaal politiekorps: 

    - het beleidsplan, de vastgestelde begroting van baten en lasten voor het 

eerstvolgende kalenderjaar en de daarbij behorende meerjarenraming, alsmede de 

daarop betrekking hebbende wijzigingen zodra deze zijn vastgesteld, moeten 

inrichten; 

    - deze informatie aan de minister van Binnenlandse Zaken moeten verstrekken, 

    voor zover deze informatie betrekking heeft op de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde dan wel op justitietaken 

grondslag  art. 8.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(268) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het 

besluit dat de begroting van het eerstvolgende begrotingsjaar en de wijzigingen van 

deze begroting van een regionaal politiekorps geen goedkeuring nodig heeft, en, zo 

nee, over het al dan niet goedkeuren van de begroting van het eerstvolgende 

begrotingsjaar en de wijzigingen van deze begroting van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.2 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (270) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(271) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het 

geven van voorschriften bij de verlening van toestemming aan korpsbeheerders tot het 

doen van uitgaven 

grondslag  art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.3 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 208.4 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(275) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

voorwaarden waaronder de minister van Binnenlandse Zaken een bijdrage verleent aan 

een regio voor de kosten van de reorganisatie van de politie 

grondslag  art. 11.1 en 11.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(277) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

voorlopige vastelling van het aantal budgetverdeeleenheden (BVE's) dat de minister 

van Binnenlandse Zaken toekent aan een regio in het lopende kalenderjaar 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(280) 

handeling  het aanwijzen van het gezag over het beheer van een register bij twee of meer 

politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 1.f.6/ van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1990- 

waardering  B: 6 

 

 

(288) 
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handeling  het al dan niet geven van toestemming tot een koppeling 

grondslag  art. 6.4 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(290) 

handeling  het al dan niet verlenen van toestemming aan een andere opsporingsambtenaar dan 

begrepen onder art. 14.a, 14.b en 14.c van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414), tot 

het verkrijgen van gegevens uit een politieregister 

grondslag  art. 14.d van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(292) 

handeling  het al dan niet toestemmen of geven van de opdracht tot de verstrekking van daartoe 

omschreven gegevens uit een politieregister 

grondslag  art. 18.5 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(299) 

handeling  het voordragen tot amvb's ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot politieregisters 

grondslag  aanhef en art. 1.e, 3, 5.2, 6.3, 7.2, 9.3, 13.1 en 13.4, 14.e, 16.1.c, 17, 18.1-18.4, 19 en 

25.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  B: 1 

 

(302) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van een afspraak met politie-autoriteiten in het buitenland 

over rechtstreekse verstrekking van gegevens uit een politieregister dat is aangelegd 

voor uitvoering van een taak onder gezag van de officier van justitie of van de 

burgemeester 

grondslag  art. 13.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(304) 

handeling  het al dan niet verlenen van vrijstelling of ontheffing van de verplichting om van een 

verstrekking uit een politieregister die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg 

plaatsvindt, langs geautomatiseerde weg aantekening te houden 

grondslag  art. 17.6 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(305) 
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handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de verplichting 

tot het vastleggen van verstrekkingen uit politieregisters die vóór 17 augustus 1991 

bestonden of waarvoor vóór deze datum een detail-ontwerp was vastgesteld, die 

rechtstreeks langs geautomatiseerde weg plaatsvinden 

grondslag  art. 17.6 en 17.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  B: 2 

 

(309) 

handeling  het voordragen tot amvb's over het beheer van de regionale politiekorpsen voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 45.1 en 47.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (309) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(312) 

handeling  het bepalen van de doeleinden van de registratie van gegevens door een regionaal 

politiekorps, het bepalen van de categorieën van gegevens, en het aanwijzen van de 

personen en instanties aan wie een regionaal politiekorps deze gegevens verstrekt 

grondslag  art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (355) onder de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(313) 

handeling  het beoordelen van de taakuitvoering van het BFO in relatie tot het financiële voordeel 

dat uiteindelijk bij rechterlijke uitspraak wordt ontnomen 

grondslag  art. 4 van en de toelichting op de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 

1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(314) 

handeling  het bepalen dat in registers die de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 

kunnen aanwijzen, geen andere dan de gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het 

Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224), geregistreerd worden, en dat 

door hen aan te wijzen categorieën van gegevens in geen andere dan door hen aan te 

wijzen registers geregistreerd worden 

grondslag  art. 2.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(315) 
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handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen 

(Stb. 1994, 224), geregistreerd, verwijderd of verstrekt worden, over de wijze waarop 

bestanden met die gegevens vergeleken worden, en over de organisatie en de 

werkzaamheden van de CID's 

grondslag  art. 2 en 4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); art. 46 en 

48 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(332) 

handeling  het al dan niet aanmerken van een andere organisatorische eenheid die belast is met de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan de CID als CID 

grondslag  art. 24 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(336) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze 

waarop de (niet-draadgebonden) telecommunicatievoorzieningen moeten worden 

gebruikt 

grondslag  art. 3.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (337) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(338) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een observatie-eenheid van één of meer regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 5.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (338) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(339) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie, 

de sterkte voor de bijstand en de paraatheid van ME's van een regionaal politiekorps 

voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van taken 

ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 6.2 en 6.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (339) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(341) 
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handeling  het al dan niet toestemmen met één of meer regionale politiekorpsen om hun 

aanhoudings- en ondersteuningseenheid zorg te laten dragen voor bepaalde 

werkzaamheden 

grondslag  art. 8.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(342) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid 

grondslag  art. 8.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (342) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(344) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie en 

paraatheid van een BBE-politie van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 9.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (711) onder de ministers van Justitie en 

van Binnenlandse Zaken. 

 

(346) 

handeling  het aanwijzen van ambtenaren van politie als leden van de stafgroep en van de sectoren 

van een rampenidentificatieteam (RIT) politie 

grondslag  art. 1.1 en 5 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(347) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie, 

beschikbaarheid en paraatheid van een RIT politie 

grondslag  art. 10.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (347) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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(354) 

handeling  het aanwijzen van werkzaamheden waarvoor financiële deskundigheid nodig is, 

waarmee een BFO van één of meer regionale politiekorpsen belast is 

grondslag  art. 11.1.e van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (354) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(355) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de organisatie 

van een BFO van één of meer regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 11.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (355) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(356) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot een afwijking van de samenstelling van een BFO 

grondslag  art. 3.3 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (356) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(357) 

handeling  het aanwijzen van eenheden met ambtenaren van politie van één of meer regionale 

politiekorpsen, om zorg te dragen voor het waken voor de veiligheid van personen die 

het bevoegd gezag daartoe heeft aangewezen 

grondslag  art. 11a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (357) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(358) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van eisen van bekwaamheid aan ambtenaren van 

politie die belast zijn met werkzaamheden van de politie waarvoor specifieke 

vaardigheid of kennis vereist zijn 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (358) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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(360) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleiding voor precisieschutter Bijzondere 

Bijstandseenheid 

grondslag  art. 9.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(361) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel uitmaakt 

van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid, moet hebben gehaald 

grondslag  art. 5.1 Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (342) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(362) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

geschiktheidseisen waaraan een ambtenaar van politie moet voldoen om lid te worden 

van de mobiele aanhoudingseenheid 

grondslag  art. 21.1.b van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (363) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(364) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel uitmaakt van de mobiele 

aanhoudingseenheid, moet hebben gehaald 

grondslag  art. 21.3 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(366) 

handeling  het aanwijzen van de vervolgopleidingen die het hoofd BFO, de tactisch-rechercheurs 

en de financieel deskundigen moeten hebben gevolgd, om aangesteld te worden bij een 

Bureau financiële ondersteuning 

grondslag  art. 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(367) 

handeling  het bepalen dat ambtenaren van politie die belast zijn met werkzaamheden van de 

politie waarvoor specifieke vaardigheid of kennis vereist is, moeten voldoen aan eisen 

van bekwaamheid die de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben 

vastgesteld 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (367) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(368) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over het 

politielegitimatiebewijs en over het gebruik van het politielogo 

grondslag  art. 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(369) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling politielegitimatiebewijs van de minister van Justitie 

grondslag  Regeling politielegitimatiebewijs van de minister van Justitie van 23 februari 1994, nr. 

426991/594/NE 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(371) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de uitrusting van 

regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 14 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(372) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van het merk en type: 

    - handboeien waaruit de uitrusting van de ambtenaar van politie bestaat; 

    - explosieven waaruit de uitrusting van de ambtenaar die behoort tot een 

aanhoudings- en ondersteuningseenheid, bestaat 

grondslag  art. 2 en 5 van de Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 64); 

    art. 1 van de Regeling vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij het Korps 

landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1995, 21) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(374) 

handeling  het aanwijzen van andere meetmiddelen van de politie dan snelheidscontrolemeters, 

remvertragingsmeters en wiellastmeters 

grondslag  art. 1.d van de Regeling meetmiddelen politie (Stcrt. 1994, 64); of 

    art. 1 van de Regeling vaststelling regels m.b.t. de ijking van meetmiddelen van het 

Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(377) 

handeling  het benoemen van een commissie waarvan de leden de politiespeurhond 'menselijke 

geur' en de (kandidaat)geleider moeten (her)keuren of examineren 

grondslag  art. 1.e van de Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 1 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(379) 

handeling  het aanwijzen van een commissie waarvan de leden de combinatie van geleider en 

(politiesurveillance)hond moeten (her)keuren 

grondslag  art. 1.e van de Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 2 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(382) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over; 

    - de inrichting van gegevens van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps 

over omvang, samenstelling, werkdruk en taakuitvoering van dit politiekorps over 

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of over de verrichting van taken 

ten dienste van de justitie; 

    - de wijze waarop en de frequentie waarmee de korpsbeheerder deze gegevens aan 

de minister van Binnenlandse Zaken verstrekt [beleidsinformatiesysteem (BIS)] 

grondslag  art. 17.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(383) 

handeling  het verrichten van onderzoek naar misdaadcijfers 

grondslag  art. 17.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

bron    H. Statema, 1 juni 1995 

periode   1994- 

waardering  B: 4 (voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een eindrapport') 

waardering  V  termijn:      (voor wat betreft de overige activiteiten) 

 

(385) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

maximale formatie van de leiding van de regionale politiekorpsen 

grondslag  art. 45.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(387) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de informatieverstrekking van de betrokken 

korpsbeheerders aan de minister van Binnenlandse Zaken over het beheer van de 

regionale politiekorpsen wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 

of de verrichting van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 45.3 en 47.2 van de Politiewet 1993 [Stb. 1993, 724 (; Stb. 1993, 725)] 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (387) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(391) 

handeling  het voordragen tot amvb's over de aanpassing van amvb's aan de Politiewet 1993 en de 

Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(392) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

samenwerking tussen regionale politiekorpsen wat betreft de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde of de verrichting van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 46 en 47.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (392) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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(396) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over samenwerking 

tussen: 

    - de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten; 

    - enerzijds de regionale politiekorpsen of het Korps landelijke politiediensten en 

anderzijds de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 48 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(398) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de bewapening 

van de politie 

grondslag  art. 49.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(400) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

kleding van de politie van het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 49.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(403) 

handeling  het voordragen tot amvb's tot de instelling van een commissie ad hoc voor 

georganiseerd overleg inzake de rechtstoestand van degenen van wie de aanstelling of 

arbeidsovereenkomst wijzigt als gevolg van de verzelfstandiging van de uitvoering van 

taken op het gebied van de werving, de selectie en het onderwijs voor de politie 

grondslag  art. 6.1, 22.1 en 26.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576); 

    art. 125.1 en 134.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530); 

    art. 3.2 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248); en 

    art. 3.1 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931, 354) 

periode   1988-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(405) 

handeling  het voordragen tot wetten over landelijke werving, selectie en onderwijs van 

politiepersoneel 

grondslag  - 1985: 'De toekomst van het politiebestel' (TK 1984-1985, 18 874); 

    - 1991/2: TK 1988-1989, 1989-1990, 1991-1992, 21 013; EK 1991-1992, 21 013; 

    - 1994: TK 1993-1994, 23 446 

periode   -1994 

waardering  B: 1 
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(406) 

handeling  het aanwijzen van een andere categorie van personen dan ambtenaren van politie, 

waarvoor het LSOP opleidingen moet verzorgen 

grondslag  art. 67.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(407) 

handeling  het aanwijzen van een basisopleiding van ambtenaren van politie of andere categorieën 

van personen 

grondslag  art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(411) 

handeling  het aanwijzen van een vervolgopleiding van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen 

grondslag  art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780); 

    art. 49a van de Politiewet 1993 (Stb. 724; gewijzigd Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(413) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 

over de: 

    a bepaling dat het LSOP moet zorgen voor de selectie of de verzorging van een 

andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 

1957, 244) van categorieën van personen, of over de duur en eindtermen van deze 

opleiding; 

    b aanwijzing van een categorie van personen waarvoor de LSOP andere dan de in 

art. 3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen moet verzorgen, of over de duur 

en eindtermen van deze opleidingen 

grondslag  a art. 68.2 of 75.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 3.3 of 10.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  
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(415) 

handeling  het aanwijzen van een categorie van personen waarvoor de LSOP andere dan de in art. 

3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen moet verzorgen 

grondslag  art. 3.1.b van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(416) 

handeling  het bepalen dat het LSOP moet zorgen voor de selectie of de verzorging van een 

andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 1957, 

244) van door de minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken aan te wijzen 

categorieën van personen 

grondslag  art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(420) 

handeling  het voordragen tot benoeming of ontslag bij KB van een lid van de bestuursraad van 

het LSOP 

grondslag  art. 70.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 5.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(427) 

handeling  het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van een lid van de directie 

van het LSOP [ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 244): en van een directeur van een 

instelling voor een opleiding van ambtenaren van politie of andere categorieën van 

personen] 

grondslag  art. 74.2 [en 74.3] van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(428) 

handeling  het voordragen tot amvb's waarin bepaald wordt welke andere ambtenaren dan de 

leden van de directie van het LSOP worden benoemd, geschorst en ontslagen bij KB 

op voordracht de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

grondslag  art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  
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(432) 

handeling  het al dan niet detacheren van een ambtenaar van politie die werkt bij het Korps 

landelijke politiediensten (ingevolge de LSOP-wet: of van een bijzondere ambtenaar 

van politie) aan het LSOP 

grondslag  art. 74.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 9.5 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(433) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor het personeel van het LSOP over: 

    - aanstelling, schorsing en ontslag; 

    - het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid; 

    - bezoldiging en wachtgeld; 

    - diensttijden; 

    - verlof en vakantie; 

    - voorzieningen in verband met ziekte; 

    - bescherming bij de arbeid; 

    - woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; 

    - medezeggenschap; 

    - overige rechten en plichten; 

    - disciplinaire straffen; 

    - de instelling en werkwijze van commissies die moeten beslissen met uitsluiting 

van administratieve organen; 

    - de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen 

belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren 

grondslag  art. 6.1.a, 22.1.a en 74.6 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 125.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(437) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor het personeel van het LSOP over: 

    - aanstelling, schorsing en ontslag; 

    - het onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid; 

    - bezoldiging en wachtgeld; 

    - diensttijden; 

    - verlof en vakantie; 

    - voorzieningen in verband met ziekte; 

    - bescherming bij de arbeid; 

    - woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; 

    - medezeggenschap; 

    - overige rechten en plichten; 
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    - disciplinaire straffen; 

    - de instelling en werkwijze van commissies die moeten beslissen met uitsluiting 

van administratieve organen; 

    - de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen 

belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren 

grondslag  art. 74.6 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) en art. 125 van 

de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(438) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een systeem van 

functiewaardering en over de behandeling van verzoeken van ambtenaren die bezwaar 

hebben tegen de uitkomst van de bepaling van aard en niveau van zijn functie, om een 

waarderingsuitkomst opnieuw in overweging te nemen 

grondslag  art. 3.3 en 4.2 van het Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(441) 

handeling  het voordragen tot amvb's met bepalingen die art. 50.1 van de Politiewet 1993 

aanvullen, voor ambtenaren die in dienst zijn bij het LSOP 

grondslag  art. 9.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (462) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 

 

(443) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van duur en eindtermen van de opleidingen die bedoeld zijn 

in: 

    a art. 66.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 

    b art. 3.1.a van de LSOP-wet 

grondslag  a art. 75.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 10.1 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  B: 2 
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(444) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van duur en eindtermen van de opleidingen die bedoeld zijn 

in: 

    a art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 

    b art. 3.1.b van de LSOP-wet 

grondslag  a art. 75.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 10.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  B: 2 

 

(448) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regels (ingevolge de LSOP-wet: 

over hoe en de voorwaarden waaronder de rijksbijdrage wordt verstrekt,) over hoe de 

begroting en de rekening en verantwoording van het LSOP moeten zijn ingericht en 

over de termijnen waarbinnen deze moeten worden ingezonden 

grondslag  a art. 76.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 11.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(449) 

handeling  het overdragen aan de LSOP van het beheer van andere instellingen dan die voor de 

basisopleidingen van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  art. 66.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725) 

periode   1994-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(451) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van de begroting en de rekening en verantwoording van het 

LSOP 

grondslag  art. 76.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 11.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(452) 

handeling  het zorgdragen voor de inspectie van de opleidingen die het LSOP verzorgt en het 

geven van aanwijzingen aan de bestuursraad van het LSOP 

grondslag  art. 75.4, 77 en 79 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 10.4, 12.1 en 12.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  
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(454) 

handeling  het zenden van een evaluatie van de landelijke wervingsactiviteiten, de selectie en het 

onderwijs voor de politie aan de Staten-Generaal 

grondslag  Artikel IV.II van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 13 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  B: 5 

 

(456) 

handeling  het voordragen tot amvb's voor de vrijwillige ambtenaren die aangesteld zijn voor de 

uitvoering van de politietaak: 

    a. de rechtspositie, de beëdiging, de rangen en de bezoldiging; 

    b. de tucht; 

    c. de eisen van benoembaarheid; 

    d. de eisen van bevordering 

grondslag  art. 6.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) 

periode   1958-1995 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (456) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 

 

(457) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de indeling van 

LSOP-medewerkers die tussen de verzelfstandiging van het LSOP en vóór 1 april 1994 

niet langer bij een onderdeel van het Korps rijkspolitie waren geplaatst 

grondslag  art. 3.1, 3.3, 3.4 en 5.2 van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel 

(Stb. 1992, 440) 

periode   1992- 

waardering  V termijn:  

 

(459) 

handeling  - het afwikkelen van het onderzoek evaluatie reorganisatie politie (IVA); 

    - het afwikkelen en onderhouden van het huisstijlhandboek politie; 

    - het budgettair afwikkelen van het budget reorganisatie politie en het beheren van 

het centrale deel van het reorganisatiebudget; 

    - het al dan niet goedkeuren van een personeelsplan van een politiekorps 

grondslag  art. 3 van de Beschikking houdende nadere invulling van het project nazorg 

reorganisatie politie en opheffing van de landelijke projectorganisatie voor de 

reorganisatie van de politie (Stcrt. 1994, 130) 

bron    H.W.J. Helsen, 17 augustus 1995 

periode   1994-1995 

waardering  B: 4 (voor wat betreft de activiteit ‘het vaststellen van een evaluatierapport’) 

waardering  V  termijn:        (voor wat betreft de overige activiteiten) 
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(460) 

handeling  het voorbereiden van de bepaling bij KB tot welk tijdstip het Besluit sociaal 

beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) in werking blijft 

grondslag  art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(463) 

handeling  het al dan niet gelijkstellen van een niet-gehuwde ambtenaar die een 

samenlevingscontract gesloten heeft met een levenspartner, aan een gehuwde 

ambtenaar 

grondslag  art. 1.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214); 

    art. 1.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215); 

    art. 1.2 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(464) 

handeling  het al dan niet aanstellen (of verlengen van de aanstelling) van een ambtenaar 

grondslag  art. 2 (of 3.2.b of 4.1.a) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(468) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over het aantal 

dienstjaren dat een bijzondere ambtenaar van politie moet hebben gewerkt als 

ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak 

grondslag  art. 7.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(469) 

handeling  het stellen van eisen specifiek gerelateerd aan de functie binnen het Korps landelijke 

politiediensten, waaraan men moet voldoen, wil men worden aangesteld als ambtenaar 

voor de uitvoering van technische, administratieve of andere taken voor de politie 

grondslag  art. 7.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(471) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een dienstrooster voor een bepaalde periode 

voor ambtenaren 

grondslag  art. 12.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(472) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een dagrooster voor ambtenaren 

grondslag  art. 12.5 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(473) 

handeling  het bepalen van het maximum aantal uren voor dienst op zondag en tussen 22.00 en 

7.00 uur voor ambtenaren 

grondslag  art. 12.6.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(474) 

handeling  het al dan niet afwijken van bepaalde voorwaarden aan het dienstrooster of aan de 

diensttijden van een ambtenaar die in deeltijd werkt 

grondslag  art. 12.7 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(477) 

handeling  het al dan niet verlenen van vakantie per kalenderjaar met behoud van bezoldiging aan 

een ambtenaar 

grondslag  art. 15 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(478) 

handeling  het al dan niet toekennen van een vergoeding aan een ambtenaar voor geldelijke 

schade ten gevolge van de intrekking van zijn vakantie 

grondslag  art. 25.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(480) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regels ter uitvoering van het 

bepaalde over vakantie 

grondslag  art. 28 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(481) 

handeling  het al dan niet verlenen van verlof aan een ambtenaar 

grondslag  art. 30.1 en 30.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(482) 

handeling  het al dan niet verlenen van buitengewoon verlof aan een ambtenaar 

grondslag  art. 32 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(483) 

handeling  het inhouden op de bezoldiging van een ambtenaar over de tijd dat hij buitengewoon 

verlof, zoals bedoeld in art. 125c van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530), met een 

vaste vergoeding geniet 

grondslag  art. 34.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(486) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van procedurele regels over de aanvraag of 

verlening van buitengewoon verlof van korte duur 

grondslag  art. 40 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(487) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de wijze waarop 

ouderschapsverlof wordt aangevraagd 

grondslag  art. 41.9 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(489) 

handeling  het samenwerken met de bedrijfsgeneeskundige dienst om een ambtenaar 

bedrijfsgeneeskundig te begeleiden 

grondslag  art. 49.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(494) 

handeling  het al dan niet buiten dienst stellen van een ambtenaar wegens ziekte 

grondslag  art. 50.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(496) 

handeling  het vragen aan het bestuur van het ABP om een ambtenaar bij het Korps landelijke 

politiediensten of een bijzondere ambtenaar van politie in aanmerking te brengen voor 

maatregelen of voorzieningen die in het belang van het herstel van zijn gezondheid zijn 

of in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn 

arbeidsgeschiktheid zijn, zoals bedoeld in art. P6, P7 en P8 van de ABP-wet (Stb. 

1966, 6) 

grondslag  art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(501) 

handeling  het bijdragen aan het overleg met de bedrijfsgeneeskundige dienst om een ambtenaar 

al dan niet aan een bedrijfsgeneeskundig onderzoek te onderwerpen 

grondslag  art. 52.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(503) 

handeling  het vragen aan het bestuur van het ABP te beslissen over de blijvende ongeschiktheid 

van een ambtenaar voor de vervulling van zijn functie 

grondslag  art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(505) 

handeling  het al dan niet verlenen van een tegemoetkoming aan een ambtenaar in noodzakelijk 

gemaakte kosten die verband houden met ziekte die de ambtenaar voor zichzelf of zijn 

medebelanghebbenden heeft gemaakt 

grondslag  art. 53 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(506) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de uitvoering van art. 53 van het 

Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 53 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(507) 

handeling  het al dan niet toekennen van een vergoeding aan een ambtenaar voor de noodzakelijk 

gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging die hij moet blijven 

betalen 

grondslag  art. 54.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(508) 

handeling  het al dan niet verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof aan een vrouwelijke 

ambtenaar 

grondslag  art. 55.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(509) 

handeling  het verstrekken, voorschrijven of onderhouden van uniformkleding aan een adspirant, 

aan een ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, of aan een 

ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van technische, administratieve of 

andere taken ten dienste van de politie en die het bevoegd gezag heeft aangewezen 

grondslag  art. 56.1 en 57.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(510) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

verstrekking van uniformkleding aan een adspirant of ambtenaar van het Korps 

landelijke politiediensten 

grondslag  art. 56.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(512) 

handeling  het verstrekken of onderhouden van dienstkleding aan een adspirant, aan een 

ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, aan een bijzondere 

ambtenaar van politie, of aan een ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van 

technische, administratieve of andere taken ten dienste van de politie en die het 

bevoegd gezag heeft aangewezen 

grondslag  art. 56.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(514) 

handeling  het voorbereiden van de verstrekking of voorschrijving bij KB van een 

onderscheidingsteken aan een adspirant, aan een ambtenaar die aangesteld is voor de 

uitvoering van de politietaak, of aan een ambtenaar die aangesteld is voor de 

uitvoering van technische, administratieve of andere taken ten dienste van de politie en 

die het bevoegd gezag heeft aangewezen 

grondslag  art. 57.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(515) 

handeling  het al dan niet verlenen van een vergunning aan een adspirant, aan een ambtenaar die 

aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, of aan een ambtenaar die 

aangesteld is voor de uitvoering van technische, administratieve of andere taken ten 

dienste van de politie en die het bevoegd gezag heeft aangewezen, een insigne of een 

andere onderscheidingsteken te dragen 

grondslag  art. 57.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(516) 

handeling  het al dan niet verlenen van studiefaciliteiten aan een ambtenaar die aangesteld is voor 

de uitvoering van de politietaak of voor de uitvoering van technische, administratieve 

of andere taken ten dienste van de politie, of aan een bijzondere ambtenaar van politie 

grondslag  art. 58.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(517) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de toekenning van 

studiefaciliteiten voor al dan niet functiegerichte opleidingen 

grondslag  art. 58.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(518) 

handeling  het registreren en doorgeven aan de bedrijfsarts van de mededeling van een ambtenaar 

dat hij door ziekte of anderszins verhinderd is zijn dienst te verrichten 

grondslag  art. 60 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(519) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar te gaan of blijven wonen in of 

nabij de gemeente waarbinnen de plaats van tewerkstelling is gelegen 

grondslag  art. 61 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(522) 

handeling  het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan het ministerie van Binnenlandse 

Zaken 

grondslag  art. 62.1.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(523) 

handeling  het vragen aan het bevoegd gezag om, of het al dan niet overeenstemmen met het 

bevoegd gezag over, een detachering van een ambtenaar die werkt bij een regionaal 

politiekorps, aan het ministerie van Justitie of aan een dienst die ressorteert onder de 

directie Politie van het Ministerie van Justitie 

grondslag  art. 62.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(524) 

handeling  het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan het ministerie van Justitie of aan een 

dienst die ressorteert onder de directie Politie van het Ministerie van Justitie 

grondslag  art. 62.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(525) 

handeling  het vragen aan het bevoegd gezag om, of het al dan niet overeenstemmen met het 

bevoegd gezag over, een detachering van een ambtenaar aan het Korps landelijke 

politiediensten 

grondslag  art. 62.1.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(526) 

handeling  het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan een regionaal politiekorps of aan het 

Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 62.1.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(528) 

handeling  het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan het LSOP 

grondslag  art. 62.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(529) 

handeling  het al dan niet toekennen van een vergoeding aan een ambtenaar volgens art. 27 van 

het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) bij overschrijding van zijn diensttijd 

vanwege deelname aan een opleiding 

grondslag  art. 63.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(530) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar zijn of een andere functie te 

vervullen op een bepaalde plaats van tewerkstelling of binnen een bepaald werkgebied 

grondslag  art. 64.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(531) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar een andere functie te 

vervullen dan die waarin hij is aangesteld, of het aanwijzen van een andere plaats van 

tewerkstelling of een ander werkgebied binnen de regio of het Korps landelijke 

politiediensten waarbij hij werkt 

grondslag  art. 65 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(532) 

handeling  het verbieden van een ambtenaar zodanig te werken voor derden dat hij meer dan 

redelijk hulpvaardig is 

grondslag  art. 66.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(533) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar om de kosten voor een 

opleiding (gedeeltelijk) aan de regio of aan het Rijk terug te betalen 

grondslag  art. 67.1 en 67.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(534) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de oplegging van de verplichting 

aan een ambtenaar om de kosten voor een opleiding (gedeeltelijk) aan de regio of aan 

het Rijk terug te betalen 

grondslag  art. 67.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(535) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar om de door de dienst geleden 

schade (gedeeltelijk) te vergoeden 

grondslag  art. 68.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(536) 

handeling  het al dan niet toekennen van een vergoeding aan een ambtenaar voor de schade aan 

zijn goederen om de door de dienst geleden schade (gedeeltelijk) te vergoeden 

grondslag  art. 69.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(540) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een ambtenaar om zijn dienst te verrichten of toegang 

te hebben tot dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen 

grondslag  art. 70.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(541) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het houden van een 

functioneringsgesprek met een ambtenaar 

grondslag  art. 71.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(542) 

handeling  het houden van een functioneringsgesprek met een ambtenaar 

grondslag  art. 71.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(543) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het vaststellen van een 

beoordeling over een ambtenaar 

grondslag  art. 71.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(544) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beoordeling over een ambtenaar 

grondslag  art. 71.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(545) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het vaststellen van 

toekomstverwachtingen over een ambtenaar 

grondslag  art. 71.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(546) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van toekomstverwachtingen over een ambtenaar 

grondslag  art. 71.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(548) 

handeling  het al dan niet geven van de gelegenheid aan een vrouwelijke ambtenaar om haar 

borstkind te voeden 

grondslag  art. 72 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(549) 

handeling  het al dan niet ontzeggen aan een ambtenaar van de toegang tot de dienstlokalen, -

gebouwen, -terreinen of het verblijf daarin of -op 

grondslag  art. 73.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(550) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van maatregelen van orde voor het verblijf van 

een ambtenaar in de dienstlokalen, -gebouwen, of op -terreinen 

grondslag  art. 73.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(551) 

handeling  het al dan niet verstrekken van een beloning aan een ambtenaar 

grondslag  art. 74 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(552) 

handeling  het al dan niet verstrekken van een huldeblijk aan een ambtenaar bij zijn 

ambtsjubileum 

grondslag  art. 75.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(555) 

handeling  het al dan niet toekennen van een gratificatie aan een ambtenaar die 60 jaar is 

geworden 

grondslag  art. 75.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(556) 

handeling  het al dan niet opleggen van een straf bedoeld in art. 77.1.a, 77.1.d, 77.1.e of 77.1.i van 

het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), of de straf van tijdelijke 

verwijdering van de instelling die de basisopleiding verzorgt, aan een adspirant die 

zich aan plichtsverzuim schuldig maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(557) 

handeling  het al dan niet opleggen van één van de straffen bedoeld in art. 77.1.b-77.1.f van het 

Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), aan een ambtenaar die bij KB 

is benoemd en die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(558) 

handeling  het voordragen tot de oplegging of intrekking van een straf bedoeld in art. 77.1.h of 

77.1.i van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), bij KB aan een 

ambtenaar die bij KB is benoemd en die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(560) 

handeling  het al dan niet opleggen van een straf bedoeld in art. 77.1.a en 77.1.g van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), aan een ambtenaar die werkt bij het 

Korps landelijke politiediensten of aan een bijzondere ambtenaar van politie die bij 

KB is benoemd, en die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(561) 

handeling  het in de andere gevallen dan zoals bedoeld in art. 77.2 en 77.4 van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214), al dan niet opleggen van één van de 

straffen bedoeld in art. 77.1 aan een ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig 

maakt 

grondslag  art. 76.1 en 77.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(562) 

handeling  het al dan niet (gedeeltelijk) in overeenstemming brengen van de positie van een 

ambtenaar die een straf bedoeld in art. 77.1.g van het Besluit algemene rechtspositie 

politie (Stb. 1994, 214), opgelegd heeft gekregen, met de positie zoals deze zonder 

strafoplegging zou zijn geweest 

grondslag  art. 76.1 en 77.5 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(564) 

handeling  het al dan niet opleggen van (een verlenging van) een schorsing van een ambtenaar in 

zijn ambt 

grondslag  art. 84.2 (of 84.3) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(566) 

handeling  het al dan niet verlenen van (eervol) ontslag aan een ambtenaar 

grondslag  art. 86.1, 87.1, 87.6, 88.1, 90.1, 90.2, 91.1, 92.1, 92.2, 92.3, 94.1 of 95.1 van het 

Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(569) 

handeling  het aanwijzen van functies van ambtenaren die aangesteld zijn voor de uitvoering van 

technische, administratieve of andere taken ten dienste van de politie, waaraan een 

leeftijdsgrens van 60 jaar is verbonden 

grondslag  art. 1 van de Regeling functioneel leeftijdsontslag adm. techn. functies (Stcrt. 1994, 

82) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(570) 

handeling  het al dan niet opschorten (of verlengen van de opschorting) van het verlenen van 

eervol ontslag aan een ambtenaar 

grondslag  art. 88.2 (of 88.3) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(571) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen over het besluit inzake opschorting van het verlenen 

van eervol ontslag aan een ambtenaar van een regionaal politiekorps die bij KB is 

benoemd  

grondslag  art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(574) 

handeling  het voorbereiden van het besluit inzake opschorting van het verlenen van eervol 

ontslag aan een ambtenaar die bij KB is benoemd en die ofwel werkt bij het Korps 

landelijke politiediensten, ofwel bijzonder ambtenaar van politie is 

grondslag  art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(575) 

handeling  het al dan niet verlenen van eervol ontslag aan een adspirant of een ambtenaar die 

aangesteld is voor de uitvoering van technische, administratieve of andere taken ten 

dienste van de politie en die tegen het einde van de proeftijd niet voldoet 

grondslag  art. 89.1 en 89.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 
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waardering  V  termijn:  

 

(577) 

handeling  het meewerken met het bevoegd gezag aan de verlening van ontslag als bedoeld in 

artikel 125e.4 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

grondslag  art. 93.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(578) 

handeling  het al dan niet (voorbereiden van het bij KB) verlenen van eervol ontslag aan een 

ambtenaar die in een vertrouwensfunctie is aangesteld 

grondslag  art. 125e.4 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(579) 

handeling  het al dan niet voorbereiden van de verlening van eervol ontslag bij KB aan een 

ambtenaar die werkt bij het Korps landelijke politiediensten of aan een bijzondere 

ambtenaar van politie, op andere gronden dan die in artikel 94 van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) zijn geregeld of waarnaar in dat artikel 

wordt verwezen 

grondslag  art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(580) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling bij KB waarbij een ambtenaar die 

bij een regionaal politiekorps werkt en die bij KB is benoemd, een uitkering wordt 

toegekend in geval van ontslag ingevolge art. 95.1 van het Besluit algemene 

rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(583) 

handeling  het voorbereiden van de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling bij KB 

waarbij een ambtenaar die bij het Korps landelijke politiediensten werkt of die 

bijzondere ambtenaar van politie is, en die bij KB is benoemd, een uitkering wordt 

toegekend in geval van ontslag ingevolge art. 95.1 van het Besluit algemene 

rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(584) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling waarbij een 

ambtenaar die bij het Korps landelijke politiediensten werkt of die bijzondere 

ambtenaar van politie is, en die niet bij KB is benoemd, een uitkering wordt toegekend 

in geval van ontslag ingevolge art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie 

(Stb. 1994, 214) 

grondslag  art. 95.3.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(586) 

handeling  - het bepalen van de salarisschaal; 

    - het waarderen van de functie; 

    - het vaststellen, toekennen, intrekken, verhogen of verminderen van het salaris, de 

toelagen, de vergoedingen, de uitkeringen, de tegemoetkoming in de 

representatiekosten, het maandgeld van de adspirant die nog geen 25 jaar is, en de 

gratificatie 

grondslag  art. 2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(590) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de behandeling van de aanvraag 

van een ambtenaar om zijn werkzaamheden en zijn functie met elkaar in 

overeenstemming te brengen 

grondslag  art. 6.7 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(593) 

handeling  het al dan niet met elkaar in overeenstemming brengen van de werkzaamheden en de 

functie van een ambtenaar, of het al dan niet heroverwegen van de waardering van zijn 

functie 

grondslag  art. 6.7 of 7.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(595) 

handeling  het bepalen van het maximaal aantal uren per jaar dat het bevoegd gezag piket kan 

opdragen 

grondslag  art. 18.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(597) 

handeling  het bepalen van het maximaal aantal uren per jaar dat het bevoegd gezag overwerk kan 

opdragen 

grondslag  art. 27.3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(599) 

handeling  het al dan niet toekennen van een non-activiteitswedde aan een ambtenaar ingevolge 

art. 4.1.b, 4.2, 4.3, 4.4, 

    a 5 van de wet van 17 juli 1923 (Stb. 364); 

    b 4.5, 5.1.b, en 5.2 van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees 

Parlement 

grondslag  art. 31.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   a april 1994 

    b mei 1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(604) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een ambtenaar die ziek is, om (in een bepaalde mate) 

zijn werk te hervatten 

grondslag  art. 39.5 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(606) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij afwezigheid wegens ziekte 

grondslag  art. 41.3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(630.1) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie (Stcrt. 1994, 

103) 

grondslag  Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie (Stcrt. 1994, 103) 

periode   1994- 

produkt   

waardering  V  termijn:  

 

(635) 

handeling  het al dan niet opschorten van het deelnemerschap van degene, bedoeld in art. 2.1.a en 

2.1.b 

grondslag  art. 6.2 en 6.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(659) 

handeling  het beslissen in bezwaar tegen de bedenkingen die, op grond van een veiligheids-

onderzoek, zijn gerezen tegen vervulling van een vertrouwensfunctie bij de politie, 

door degene die daarin wil worden aangesteld 

grondslag  art. 8.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(660) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

rangen van de politie 

grondslag  art. 51 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(663) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over welke 

andere ambtenaren van politie dan ambtenaren van de regionale politiekorpsen en 

leden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten worden benoemd, 

bevorderd, geschorst of ontslagen bij KB 

grondslag  art. 52 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(666) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over zijn 

voordracht tot benoeming, bevordering, schorsing of ontslag van een ambtenaar die 

geen deel uitmaakt van de leiding van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(670) 

handeling  het voordragen tot benoeming, bevordering, schorsing of ontslag bij KB van een 

andere ambtenaar van het Korps landelijke politiediensten dan de korpschef of van een 

bijzondere ambtenaar van politie 

grondslag  art. 2 en 3.2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(672) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan een korpsbeheerder van personeel en middelen voor 

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en voor de verrichting van andere 

taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 53.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(673) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 

over het geven van aanwijzingen aan een korpsbeheerder van het beheer 

grondslag  art. 53.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(676) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de commissaris van de Koning over zijn besluit 

op een verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om bijstand van 

andere politiekorpsen voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(678) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken dat hij 

opdrachten verstrekt heeft aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen om bijstand te verlenen aan een korpsbeheerder van een ander regionaal 

politiekorps voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (677) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(683) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de procureur-generaal over zijn besluit op een 

verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om bijstand van andere 

politiekorpsen of van de BBE-politie voor de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.4 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (682) onder de procureur-generaal. 
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(684) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te ver-

lenen aan een korpsbeheerder van een (ander) regionaal politiekorps voor de 

strafrechte-lijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.3 van de Politiewet 1993, of art. 6; toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(686) 

handeling  het treffen van voorzieningen om het Korps landelijke politiediensten of de BBE-

politie bijstand te laten verlenen aan een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps 

voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken 

ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.3 van de Politiewet 1993; toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(688) 

handeling  het vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken om bijstand van regionale 

politiekorpsen of van de BBE-politie aan het Korps landelijke politiediensten voor de 

handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 57.1 van de Politiewet 1993; toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (689) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(692) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan het Korps landelijke politiediensten voor de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 57.2 van de Politiewet 1993; art. 6 en toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(698) 

handeling  het bepalen of en, zo ja, hoe de Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor 

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 58.2 en 58.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(706) 
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handeling  het bepalen of en, zo ja, hoe andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke 

marechaussee bijstand moeten verlenen voor de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 59.1 en 59.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (89) (RIO-nr. 6). 

 

(707) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee bijstand 

moeten verlenen voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het 

verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 59.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(708) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van een BBE-defensie 

grondslag  art. 60.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (91) (RIO-nr. 9). 

 

(710) 

handeling  het bepalen op welke wijze de BBE's-defensie worden ingezet 

grondslag  art. 60.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (91) (RIO-nr. 9). 

 

(711) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de BBE's-defensie worden ingezet 

grondslag  art. 60.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(716) 

handeling  het beslissen over een verzoek om bijstand van een BBE 
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grondslag  art. 3 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 termijn:  

 

(721) 

handeling  het voordragen tot adviezen van het beleidsteam van de regering aan de minister van 

Justitie over het al dan niet goedkeuren van de plannen tot daadwerkelijke 

eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  toelichting op de Regeling BBE(Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (721) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

(722) 

handeling  het al dan niet goedkeuren van de plannen van het ter plaatse bevoegd gezag tot 

daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  art. 5.1 van en toelichting op de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 termijn:  

 

(726) 

handeling  het voorstellen aan de Raad voor het Korps landelijke politiediensten van regels over  

behandeling, onderzoek en afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren 

van politie van het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 62.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (727) onder de Raad voor het Korps landelijke politiediensten. 

 

(731) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over behandeling, 

onderzoek en afdoening van klachten over het optreden van bijzondere ambtenaren van 

politie, als bedoeld in art. 43 van de Politiewet 1993 

grondslag  art. 62.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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(733) 

handeling  het beslissen over behandeling, onderzoek en afdoening van klachten over het optreden 

van bijzondere ambtenaren van politie 

grondslag  art. 62.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

4.2.2 Minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 

 

(231) 

handeling  het beheren van het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 38.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(307) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen over bij zijn korps aangelegde andere verzameling van 

persoonsgegevens dan een politieregister aan de Registratiekamer 

grondslag  art. 28 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (306) onder de Registratiekamer. 

 

(343) 

handeling  het doen van een aanbeveling aan de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps tot 

aanwijzing van ambtenaren van politie om ter beschikking te staan van een BBE-

politie van dit politiekorps 

grondslag  art. 9.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(345) 

handeling  het doen van een aanbeveling aan de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps tot 

aanwijzing van ambtenaren van politie om ter beschikking te staan van een RIT politie 

grondslag  art. 10.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(352) 

handeling  het al dan niet inzetten van het RIT politie 

grondslag  art. 3.4 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 
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(718) 

handeling  het alarmeren van BBE's 

grondslag  art. 4.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(719) 

handeling  het al dan niet ter beschikking stellen van een coördinator van het bevoegd gezag 

grondslag  art. 4.3 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(730) 

handeling  het beslissen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over 

het optreden van ambtenaren van politie van het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 62.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

4.2.3 Minister van Justitie [politieregisterbeheerder bij [de Divisie Centrale Recherche Informatie 

(DCRI) van] het Korps landelijke politiediensten of bij twee of meer politiekorpsen, als het Korps 

landelijke politiediensten (/DCRI) belast is met de feitelijke zorg voor het goed functioneren van 

dat register/registerbeheerder van de criminele inlichtingendienst (CID) van het Korps landelijke 

politiediensten(/DCRI)] 

 

(281) 

handeling  het treffen van voorzieningen voor de juistheid en de volledigheid van de 

persoonsgegevens die in een politieregister zijn opgenomen 

grondslag  art. 4.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(285) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een (model)reglement voor een 

politieregister 

grondslag  art. 9.1 (of 12.1) van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  B: 2 
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(289) 

handeling  het treffen van technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van een 

politieregister tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 

kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan 

grondslag  art. 7.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(291) 

handeling  het verstrekken van gegevens of antecedenten uit een politieregister 

grondslag  art. 14-16 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(294) 

handeling  het al dan niet meedelen aan (de wettelijke vertegenwoordiger van) de belanghebbende 

of, en zo ja welke, gegevens over de betrokkene in enig politieregister zijn opgenomen, 

waar deze gegevens vandaan komen en aan wie deze zijn verstrekt 

grondslag  art. 20 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(296) 

handeling  het al dan niet opnemen, verbeteren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens 

in een politieregister 

grondslag  art. 22.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(330) 

handeling  het schriftelijk aanwijzen van een persoon die bij een andere CID werkt dan waar het 

register wordt gehouden of van een misdaadanalist, die rechtstreekse toegang heeft tot 

het CID-register, of het schriftelijk belasten van een persoon met het uitvoeren van 

technische werkzaamheden aan het CID-register 

grondslag  art. 10.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de schriftelijk vastgelegde technische werkzaamheden: 2 jaar 

[art. 10.3 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(331) 

handeling  het zorgdragen dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van CID-informatie 

grondslag  art. 22 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.2.4 Minister van Justitie (procureur-generaal) 

 

(33) 

handeling  het al dan niet schriftelijk machtigen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

automatisch vuur kan worden afgegeven voor het verrichten van een aanhouding van 

een persoon van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor 

onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal 

gebruiken 

grondslag  art. 8.3 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(34) 

handeling  het al dan niet schriftelijk machtigen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

automatisch vuur kan worden afgegeven voor de bewaking en beveiliging van 

personen en objecten 

grondslag  art. 8.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(36) 

handeling  het al dan niet schriftelijk machtigen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven 

grondslag  art. 9.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(700) 

handeling  het aanwijzen van andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar 

(onder)officieren om bijstand te verlenen aan de politie voor de opsporing van 

strafbare feiten 

grondslag  a art. 1,  2.1,  2.3 

    van de Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.2.5 Minister van Justitie (Koninklijke marechaussee) 

 

(12) 

handeling  het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking 

met andere daartoe aangewezen organen (object- ofwel paleisbeveiliging) 

grondslag  art. 6.1.a van de Politiewet 1993 

bron    C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(15) 

handeling  het uitvoeren van de politietaak op: 

    1 de luchthaven Schiphol; en 

    2 a Rotterdam, Eelde en Maastricht; 

     b Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft 

grondslag  1 art. 6.1.c van de Politiewet 1993; 

    2 art. 1 van de Aanwijzing van de overige luchtvaartterreinen waarop de 

Koninklijke marechaussee de politietaak uitvoert (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(16) 

handeling  het beveiligen van de burgerluchtvaart en van luchtvaartterreinen, mede om 

internationale overeenkomsten uit te voeren 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(17) 

handeling  het verzorgen van opleidingen aan personeel van luchtvaartmaatschappijen voor de 

beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.3 Minister van Defensie 

 

4.3.1 Minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 

 

(1) 

handeling  het voorbereiden en vaststellen van beleidsnota's inzake de daadwerkelijke handhaving 

van de rechtsorde 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9, L17 

en O6 

waardering  B: 1 

 

(2) 

handeling  het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere ministeries tot 

stand komt, aan de handhaving van de rechtsorde 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (2) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(3) 

handeling  het leveren van bijdragen aan overlegorganen waarvan het secretariaat elders berust 

vanuit het gezichtspunt van de handhaving van de rechtsorde 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (2) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(6) 

handeling  het voordragen tot wetten voor de taak, de organisatie en het beheer van de politie en 

het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

grondslag  - ±1965-1969: Voorontwerp herziening Politiewet, april 1969 ('het blauwe boekje'); 

    - 1972: Nota Herziening Politiewet (TK 1971-1972, 10 124); 

    - 1976: voorstel om de rijks- en gemeentepolitie samen te smelten tot gewestelijke 

politie; 

    - 1981: TK 1980-1981, 16 812; 

    - 1985: 'De toekomst van het politiebestel' (TK 1984-1985, 18 874); 

    - 1986: TK 1985-1986, 19 535; 

    - 1987: Basisregeling Regionale Samenwerking Politie; 

    - 1988: wijziging van art. 2 en 37 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) in Stb. 1988, 

576; 

    - 1990: 'Een nieuw politiebestel in de jaren '90' (TK 1989-1990, 21 461, nr. 1-2 en 

12-13); 

    - 1990: TK 1990-1991, 21 874; 

    - 1992: Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674) 

bron   TK 1989-1990, 21 461, nr. 2, p. 1-3; TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 1-5 

periode   1957- 

waardering  B: 1 
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(14) 

handeling  het aanwijzen van andere luchtvaartterreinen dan de luchthaven Schiphol waarop de 

Koninklijke marechaussee de politietaak moet uitvoeren 

grondslag  art. 6.1.c van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (14) onder de minister van Justitie. 

 

(19) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de Koninklijke marechaussee 

beveiligingswerkzaamheden te verrichten voor De Nederlandsche Bank N.V. 

grondslag  art. 6.1.g van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (19) onder de minister van Justitie. 

 

(20) 

handeling  het voordragen tot amvb's waarbij personen worden aangewezen als behorend tot de 

andere dan de Nederlandse strijdkrachten en tot internationale militaire 

hoofdkwartieren 

grondslag  art. 6.2 van de Politiewet 1993; NAVO-Statusverdrag, 19-61951 (Trb. 1951, 114) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(23) 

handeling  het voordragen tot wetten over geweldgebruik en veiligheidsfouillering door de politie 

grondslag  art. 10.2 en 11 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 

periode   1987- 

toelichting  Deze handeling maakt deel uit van handeling (6) onder de ministers van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken en van Defensie. 

 

(28) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over een ambtsinstructie voor de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 9.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (29) onder de minister van Justitie. 

 

(32) 

handeling  het opdracht geven tot het optreden in gesloten verband onder leiding van een 

meerdere 

grondslag  art. 7.1.d van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 
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waardering  V  termijn:  

 

(48) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over maatregelen waaraan rechtens van hun vrijheid beroofde personen kunnen 

worden onderworpen met het oog op hun insluiting, voor zover het de Koninklijke 

marechaussee betreft 

grondslag  art. 9.4 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (49) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(65) 

handeling  het aanwijzen van andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar 

officieren en onderofficieren om strafbare feiten op te sporen in gevallen die de 

minister van Justitie moet bepalen 

grondslag  aanhef en art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(66) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de gevallen waarin de 

officieren en onderofficieren van de Koninklijke marechaussee en de door de ministers 

van Justitie en van Defensie aangewezen andere militairen van dat wapen, met de 

opsporing van strafbare feiten zijn belast 

grondslag  art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(106) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanwijzing van 

een onderofficier van de Koninklijke marechaussee tot hulpofficier van justitie 

grondslag  art. 154.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1958- 

waardering  V  termijn:  

 

(279) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over de aanwijzing van het gezag over het beheer van een register bij twee of 

meer politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 1.f.6/ van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1990- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (280) onder de minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 
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(299) 

handeling  het voordragen tot amvb's ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot politieregisters 

grondslag  aanhef van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en art. 1.e, 3, 5.2, 6.3, 7.2, 9.3, 13.1 

en 13.4, 14.e, 16.1.c, 17, 18.1-18.4, 19 en 25.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 

414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (299) onder de minister van Justitie. 

 

(315) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze waarop 

de gegevens zoals bedoeld in art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen 

(Stb. 1994, 224), geregistreerd, verwijderd of verstrekt worden, over de wijze waarop 

bestanden met die gegevens vergeleken worden, en over de organisatie en de 

werkzaamheden van de CID's 

grondslag  art. 2 en 4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); art. 46 en 

48 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (315) onder de minister van Justitie. 

 

(349) 

handeling  het vragen aan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten om inzet van het 

RIT politie 

grondslag  art. 3.1 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (352) onder de minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten). 

 

(351) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om de korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten op te dragen het RIT politie in te zetten bij identificatie van 

Nederlandse militairen buiten Nederland 

grondslag  art. 3.3 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 10.2.c van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (352) onder de minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten). 
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(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 

 

(395) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over de samenwerking tussen enerzijds de regionale politiekorpsen of het Korps 

landelijke politiediensten en anderzijds de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 48.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (396) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

 

(601) 

handeling  het bepalen welke dienst als herhalingsoefening wordt beschouwd 

grondslag  art. 35.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(695) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 

over de vraag of de Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor de 

handhaving van de openbare orde, of met de minister van Justitie over de vraag of de 

Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 58.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (697) onder de minister van Binnenlandse Zaken en handeling (698) 

onder de minister van Justitie. 
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(696) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze 

waarop de Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor de handhaving van 

de openbare orde, of met de minister van Justitie over de de wijze waarop de 

Koninklijke marechaussee bijstand moet verlenen voor de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 58.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (697) onder de minister van Binnenlandse Zaken en handeling (698) 

onder de minister van Justitie. 

 

(702) 

handeling  het leveren van bijdragen aan overleg met de minister van Binnenlandse Zaken over de 

vraag of andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee 

bijstand moeten verlenen voor de handhaving van de openbare orde, of met de minister 

van Justitie over de vraag of deze onderdelen van de krijgsmacht bijstand moeten 

verlenen voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten 

van taken ten dienste van de justitie 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handelingen (704) en (705) onder de minister van Binnenlandse Zaken en 

handelingen (706) en (707) onder de minister van Justitie. 

 

(703) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de de 

wijze waarop andere onderdelen van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee 

bijstand moeten verlenen voor de handhaving van de openbare orde, of met de minister 

van Justitie over de bepaling van de wijze waarop deze onderdelen van de krijgsmacht 

bijstand moeten verlenen voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of 

voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 59.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handelingen (704) en (705) onder de minister van Binnenlandse Zaken en 

handelingen (706) en (707) onder de minister van Justitie. 

 

(708) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van een BBE-defensie 

grondslag  art. 60.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 (conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein operatiën: 

militaire bijstand en steunverlening 1945-1993) 
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(709) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over de wijze waarop de BBE's-defensie worden ingezet 

grondslag  art. 60.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handelingen (710) en (711) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken. 

 

(720) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de vraag of 

hij de plannen tot daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's, al dan niet 

goedkeurt 

grondslag  art. 5.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (720) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

(721) 

handeling  het voordragen tot adviezen van het beleidsteam van de regering aan de minister van 

Justitie over het al dan niet goedkeuren van de plannen tot daadwerkelijke 

eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (721) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

(734) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de behandeling, 

het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van militairen van de 

Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van hun politietaken, of van enig ander 

onderdeel van de krijgsmacht bij de bijstandverlening aan de politie 

grondslag  art. 63.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(736) 

handeling  het beslissen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over 

het optreden van militairen van de Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van hun 

politietaken, of van enig ander onderdeel van de krijgsmacht bij de bijstandverlening 

aan de politie 

grondslag  art. 63.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 
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4.3.2 Minister van Defensie (commandant van de Koninklijke marechaussee) 

 

(307) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen over bij zijn wapen aangelegde andere verzameling 

van persoonsgegevens dan een politieregister aan de Registratiekamer 

grondslag  art. 28 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (306) onder de Registratiekamer. 

 

(694) 

handeling  het al dan niet verlenen van 'normale' ofwel 'harde' bijstand in bijzondere gevallen 

grondslag  art. 58.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(699) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanwijzing van 

    andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar (onder)officieren om 

bijstand te verlenen aan de politie voor de opsporing van strafbare feiten 

grondslag  art. 1, 2.1 en 2.3 van de Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee (Stcrt. 

1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (700) onder de minister van Justitie (procureur-generaal). 

 

(712) 

handeling  het al dan niet ter beschikking stellen van militairen voor de BBE-defensie 

grondslag  art. 11.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  waardering conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein operatiën: 

militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van Defensie & 

Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (2) en (3) (RIO-nrs. 5 en 8). 

 

4.3.3 Minister van Defensie [politieregisterbeheerder bij (of registerbeheerder van de CID van) de 

Koninklijke marechaussee] 

 

(281) 

handeling  het treffen van de nodige voorzieningen voor de juistheid en de volledigheid van de 

persoonsgegevens die in een politieregister zijn opgenomen 

grondslag  art. 4.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(285) 
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handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een (model)reglement voor een 

politieregister 

grondslag  art. 9.1 (of 12.1) van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  B: 2 

 

(289) 

handeling  het treffen van technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van een 

politieregister tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 

kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan 

grondslag  art. 7.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(291) 

handeling  het verstrekken van gegevens of antecedenten uit een politieregister 

grondslag  art. 14-16 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(294) 

handeling  het al dan niet meedelen aan (de wettelijke vertegenwoordiger van) de belanghebbende 

of, en zo ja welke, gegevens over de betrokkene in enig politieregister zijn opgenomen, 

waar deze gegevens vandaan komen en aan wie deze zijn verstrekt 

grondslag  art. 20 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(296) 

handeling  het al dan niet opnemen, verbeteren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens 

in een politieregister 

grondslag  art. 22.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(330) 

handeling  het schriftelijk aanwijzen van een persoon die bij een andere CID werkt dan waar het 

register wordt gehouden of van een misdaadanalist, die rechtstreekse toegang heeft tot 

het CID-register, of het schriftelijk belasten van een persoon met het uitvoeren van 

technische werkzaamheden aan het CID-register 

grondslag  art. 10.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de schriftelijk vastgelegde technische werkzaamheden: 2 jaar 

[art. 10.3 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(331) 
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handeling  het zorgdragen dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van CID-informatie 

grondslag  art. 22 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

 

4.3.4 Minister van Defensie (bevelhebber van een ander onderdeel van de krijgsmacht dan de 

Koninklijke marechaussee) 

 

(701) 

handeling  het al dan niet verlenen van bijstand 

grondslag  art. 59.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  waardering conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein operatiën: 

militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van Defensie & 

Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (2) en (3) (RIO-nrs. 5 en 8). 

 

(712) 

handeling  het al dan niet ter beschikking stellen van militairen voor de BBE-defensie 

grondslag  art. 11.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

toelichting  Deze waardering is conform het Basisselectiedocument Taakveld IV beleidsterrein 

operatiën: militaire bijstand en steunverlening 1945-1993, Concept, Ministerie van 

Defensie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, maart 1995, (2) en (3) (RIO-nrs. 

5 en 8). 
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4.4 Vakminister 

 

(62) 

handeling  het uitvoeren van het Transactiebesluit 1994 

grondslag  Transactiebesluit 1994 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(71) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie of aan de procureur-generaal om verlening, 

beëindiging, verlenging of wijziging van opsporingsbevoegdheid, en aan de procureur-

generaal om verlening, intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 9.1, 35.2.a, 18.2, 18.3 of 23.1 van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(77) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over de verlening, beëindiging, verlenging of 

wijziging van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing of de aanvullende 

opsporingsbevoegdheid van een persoon 

grondslag  art. 9.2, 12.3 of 14.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 

825) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handelingen (81) en (85) onder de minister van Justitie. 

 

(80) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om aanwijzing van categorieën of eenheden van 

meerderjarige personen als buitengewoon opsporingsambtenaren, en aan de procureur-

generaal om verlening, intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 12.1, en 18.2 of 23.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 

1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (81) onder de minister van Justitie. 
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(84) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om toekenning, beëindiging, verlenging of 

wijziging van aanvullende opsporingsbevoegdheid aan of van categorieën of eenheden 

van buitengewoon opsporingsambtenaren, en aan de procureur-generaal om verlening, 

intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 14.1, en 18.2 of 23.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 

1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (85) onder de minister van Justitie. 

 

(92) 

handeling  het al dan niet overleggen van de bewijzen van bekwaamheid van een buitengewoon 

opsporingsambtenaar aan de procureur-generaal 

grondslag  art. 33 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(94) 

handeling  het verschaffen van alle informatie met betrekking tot de in zijn dienst werkzame 

buiten-gewoon opsporingsambtenaren, die de toezichthouder en de direct 

toezichthouder wensen 

grondslag  art. 41.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(96) 

handeling  het verstrekken van informatie aan de minister van Justitie 

grondslag  art. 41.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 5 

 

(117) 

handeling  het al dan niet inzetten van een projectorganisatie integraal veiligheidsbeleid 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8 

periode   1995-1998 

waardering  V  termijn:  

 

(301) 

handeling  het uitvoeren van art. 6.2-13.6, 13.8-17.4 en 18.4-20.2 van het Besluit politieregisters 

(Stb. 1991, 56) 

grondslag  art. 6.2-13.6, 13.8-17.4 en 18.4-20 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 
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toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(340) 

handeling  het uitvoeren van art. -20 en 23- van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  art. -20 en 23- van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(359) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie (Stcrt. 1994, 

64) en van art. 1 van de Regeling toepassing Regeling voortgezette 

vuurwapenopleiding politie voor de ambtenaren van politie bij het Korps landelijke 

politiediensten en de bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 1 van de Regeling toepassing Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie 

voor de ambtenaren van politie bij het Korps landelijke politiediensten en de 

bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(376) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64) en van art. 1 van de 

Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps landelijke 

politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 1 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(378) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64) en van art. 2 

van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps landelijke 

politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 2 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(389) 

handeling  het uitvoeren van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (Stb. 

1994, 264) 

grondslag  Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 264) 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(397) 

handeling  het uitvoeren van de Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven 

(Stcrt. 1994, 152) 

grondslag  Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven (Stcrt. 1994, 152) 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(399) 

handeling  het uitvoeren van de Bewapeningsregeling politie (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  Bewapeningsregeling politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 

 

(402) 

handeling  het uitvoeren van de Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 

grondslag  Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(404) 

handeling  het uitvoeren van het Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg 

Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie (Stb. 1992, 319) 

grondslag  Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg Landelijk selectie- en 

opleidingsinstituut politie (Stb. 1992, 319) 

periode   1990- 

waardering  V  termijn:  

 

(434) 

handeling  het uitvoeren van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

grondslag  Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  
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(439) 

handeling  het uitvoeren van het Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 

grondslag  Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(440) 

handeling  het uitvoeren van het Besluit overleg en medezeggenschap LSOP (Stb. 1992, 324) 

grondslag  Besluit overleg en medezeggenschap LSOP (Stb. 1992, 324) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(458) 

handeling  het uitvoeren van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 

1992, 440) 

grondslag  Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(467) 

handeling  het uitvoeren van art. 3- van de Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 63) 

grondslag  art. 3- van de Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 63) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(592) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Stcrt. 

1994, 157) 

grondslag  Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Stcrt. 1994, 157) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(609) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling spaarloon politie (Stcrt. 1994, 113) en van de 

Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie (Stcrt. 1994, 111) 

grondslag  Regeling spaarloon politie (Stcrt. 1994, 113); 

    Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie (Stcrt. 1994, 111) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(617) 

handeling  het uitvoeren van art. 4.4-20 en 22- van het Besluit overleg en medezeggenschap 

politie 1994 (Stb. 216) 

grondslag  art. 4.4-20 en 23- van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(627) 

handeling  het uitvoeren van art. 5- van de Reisregeling binnenland politie (Stcrt. 1994, 251) 

grondslag  art. 5- van de Reisregeling binnenland politie (Stcrt. 1994, 251) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(629) 

handeling  het uitvoeren van art. -3 en 13- van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 

1994, 217) 

grondslag  art. -3 en 13- van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(630.2) 

handeling  het uitvoeren van het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Stb. 1994, 218) 

grondslag  Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Stb. 1994, 218) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(637) 

handeling  het uitvoeren van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62; 

gewijzigd Stcrt. 1995, 15) 

grondslag  Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62; gewijzigd Stcrt. 1995, 15) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(720) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de vraag of 

hij de plannen tot daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's, al dan niet 

goedkeurt 

grondslag  art. 5.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (720) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 
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(721) 

handeling  het voordragen tot adviezen van het beleidsteam van de regering aan de minister van 

Justitie over het al dan niet goedkeuren van de plannen tot daadwerkelijke 

eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (721) onder de Minister-President, minister van Algemene Zaken. 

 

(728) 

handeling  het uitvoeren van de Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten (Stcrt. 1994, 88) 

grondslag  Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten (Stcrt. 1994, 88) 

periode   1994- 

toelichting  Aangezien de neerslag van de handelingen die deze taak operationaliseren, kan 

voldoen aan één of meer selectiecriteria, is de neerslag van deze taak nu nog niet 

gewaardeerd. 
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4.5 Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 
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4.6 Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(142) 

handeling  het maken van afspraken met provincies en gemeenten om bij de inrichting of het 

onderhoud van het verkeerssysteem rekening te houden met de verkeersveiligheid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 28-29 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn:  

 

(143) 

handeling  het al dan niet verlenen van een opdracht tot het onderzoeken van de 

reizigersveiligheid, personeelsveiligheid, overwegveiligheid en externe veiligheid, 

inclusief de sociale aspecten van veiligheid, als gevolg van het vervoerssysteem van de 

NS 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 29 

periode   1995 

waardering  B: 4 (voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een eindrapport') 

waardering  V  termijn:       (voor wat betreft de overige activiteiten) 

 

(156) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële samenwerking 

(operationele en technische aspecten) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 
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4.7 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 
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4.8 Minister van Economische Zaken 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(138) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van maatregelen en voorzieningen om: 

    - woonhuizen te beveiligen via CAI (alarmering); 

    - autodiefstal te voorkómen en gestolen auto's op te sporen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 19-20 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn:  
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4.9 Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 
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4.10 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(128) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling inzake de 

'jeugdketen' inclusief een financieel verdeelsysteem voor de GSB-gemeenten 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1998 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (128) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(129) 

handeling  het verlenen of weigeren van een: 

    a uitkering aan een GSB-gemeente voor een actieprogramma 'jeugd en veiligheid'; 

    b brede doeluitkering jeugdketen (jeugd) 

grondslag  ministeriële regeling inzake de 'jeugdketen'rijksbegrotingen; TK 1994-1995, 24 225, 

nr. 2, p. 18; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 12-13 

periode   a - aan de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: 1995-

2003 

     - aan de overige vijftien GSB-gemeenten: 1996-2003 

    b 1998-2003 

waardering  V  termijn:  

 

(130) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten inzake 

succes- en faalfactoren bij de aanpak van jeugd - vooral allochtone jongeren - en 

veiligheid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn:  

 

(131) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan scholen inzake 

maatregelen t.b.v. een veilige school 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13-14 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn:  
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(132) 

handeling  het uitbrengen van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de 

maatregelen inzake de jeugdketen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 11 

bron    P.M. Monné, 22 september 1995 

periode   1995 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (132) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(390) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanpassing van 

amvb's aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 

grondslag  Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

toelichting  Zie handeling (391) onder de minister van Justitie. 

 

 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/ minister van VWS 

 

 

 

162 

  

 

4.11 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(130) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten inzake 

succes- en faalfactoren bij de aanpak van jeugd - vooral allochtone jongeren - en 

veiligheid 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 

periode   1995-1996 

waardering  V  termijn:  

 

(132) 

handeling  het uitbrengen van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de 

maatregelen inzake de jeugdketen 

grondslag  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 11 

bron    P.M. Monné, 22 september 1995 

periode   1995 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (132) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(133) 

handeling  het voorbereiden van het beleid tegen drugscriminaliteit, in samenwerking met de 

VNG 

grondslag  TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p.21-22; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 

8 

periode   1995-1998 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (133) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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4.12 Minister van Buitenlandse Zaken 

 

4.12.1 Minister van Buitenlandse Zaken9 

 

(174) 

handeling  het voorbereiden van het beleid inzake internationale niet-operationele 

politiesamenwerking met Midden- en Oost-Europa 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 5-6 

periode   1989- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (174) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(176) 

handeling  het vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om politie-

officieren beschikbaar te stellen voor uitzending naar het buitenland 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(350) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om de korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten op te dragen het RIT politie in te zetten bij identificatie van slachtoffers 

bij calamiteiten buiten Nederland waarbij Nederlandse belangen in het geding zijn 

grondslag  art. 3.2 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64); 

    art. 10.2.b van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (352) onder de minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten). 

 

4.12.2 Minister van Buitenlandse Zaken (staatssecretaris) 

 

(151) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het Uitvoerend Comité van Schengen 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 48 en 83 

waardering  V  termijn:  

toelichting  Zie het archief van het Uitvoerend Comité van Schengen. 

 

(152) 

handeling  het afstemmen van het Nederlandse standpunt in het Schengen-overleg met dat in de 

EU 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 86 

waardering  B: 1 

                                                 
     

9
 Archiefbewerking of -vorming moet inzicht geven in wie daadwerkelijk de volgende handelingen verricht. 
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4.12.3 Minister van Buitenlandse Zaken [Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Unie 

(EU)] 

 

(155) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Terrorisme 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84 en 87 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(156) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële samenwerking 

(operationele en technische aspecten) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(157) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Drugs en georganiseerde 

criminaliteit 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(158) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de ad hoc-werkgroep Europol 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(159) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep II, Politiële en 

Douanesamenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26, 84 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(168) 

handeling  het coördineren van de nationale inbreng in en het toezien op de derde pijler bij het 

Coreper 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 86 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 
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(169) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het Coreper 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26-29, 36, 86 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

4.12.4 Minister van Buitenlandse Zaken (Permanente Vertegenwoordiger bij de EU en de directie 

Algemene Zaken) 

 

(167) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het K.4-comité 

grondslag  art. K.4 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 29, 36, 84, 87-88 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 
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4.13 Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

 

(174) 

handeling  het voorbereiden van het beleid inzake internationale niet-operationele 

politiesamenwerking met Midden- en Oost-Europa 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 5-6 

periode   1989- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (174) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

(176) 

handeling  het vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om politie-

officieren beschikbaar te stellen voor uitzending naar het buitenland 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 

periode   1992- 

produkt   

waardering  V  termijn:  
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4.14 Minister van Financiën 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (112) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(158) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de ad hoc-werkgroep Europol 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(159) 

handeling  het bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep II, Politiële en Douanesamenwerking 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26, 84 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(167) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in het K.4-comité 

grondslag  art. K.4 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 29, 36, 84, 87-88 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(244) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over comptabele regels die 

op het Korps landelijke politiediensten van toepassing zijn 

grondslag  art. 41.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (245) onder de minister van Justitie. 

 

(256) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze 

waarop de minister van Binnenlandse Zaken bijdragen beschikbaarstelt aan de regio's 

voor de kosten van de politie 

grondslag  art. 44.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (257) onder de minister van Binnenlandse Zaken. 
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4.15 Rijk 

 

(537) 

handeling  het instellen van een civiele vordering ter zake van de rechten die een ambtenaar heeft 

verkregen doordat deze ambtenaar zijn rechten tegenover derden aan het Rijk heeft 

gecedeerd 

grondslag  art. 69.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(638) 

handeling  het al dan niet toekennen van vergoedingen van of tegemoetkomingen in door een 

deelnemer gemaakte ziektekosten 

grondslag  art. 7.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.16 Ministerraad [Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo 

ofwel CoCo EIA)]10 

 

(170) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de JBZ-Raad over A-punten inzake de 

samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 

grondslag  art. K en K.3.1 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 28 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(171) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de JBZ-Raad over B-punten inzake de 

samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 

grondslag  art. K en K.3.1 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 28 en 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

(172) 

handeling  het voorbereiden van het initiatief van Nederland tot: 

    - de vaststelling van gemeenschappelijke standpunten en de bevordering van de 

samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken; 

    - het besluit tot een gemeenschappelijk optreden op het gebied van justitie en 

binnenlandse zaken; 

    - de opstelling van overeenkomsten waarvan de aanneming door de JBZ-Raad aan 

de Lid-Staten wordt aanbevolen 

    door de JBZ-Raad 

grondslag  art. K en K.3.2 van het EU-Verdrag 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 90 

periode   1993- 

waardering  B: 1 

 

 

                                                 
     

10
 De handelingen van de ministerraad die voortvloeien uit zijn primaire taken, zijn direct gerelateerd aan het hoofddoel van 

de formele wetgever (regering en Staten-Generaal) met het algemene beleid van de rijksoverheid. Daarom is hieraan voorafgaand 

al besloten dat de neerslag van al deze handelingen moet worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/ Minister-President, minister van Algemene Zaken 

 

 

 

170 

  

 

4.17 Minister-President, minister van Algemene Zaken11 

 

(111) 

handeling  het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 

periode   1992- 

waardering  B: 1 

 

(173) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de Europese Raad over de samenwerking 

op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 

grondslag  Europese Akte 

bron    Brinkhorst en Barents 1990 

periode   1987- 

waardering  B: 1 

 

(720) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de vraag of 

hij de plannen tot daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's, al dan niet 

goedkeurt 

grondslag  art. 5.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(721) 

handeling  het voordragen tot adviezen van het beleidsteam van de regering aan de minister van 

Justitie over het al dan niet goedkeuren van de plannen tot daadwerkelijke 

eenheidsgewijze inzet van BBE's 

grondslag  toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

 

                                                 
     

11
 De handelingen van de minister-president die voortvloeien uit zijn primaire taken, zijn direct gerelateerd aan het hoofddoel 

van de formele wetgever (regering en Staten-Generaal) met het algemene beleid van de rijksoverheid. Daarom is hieraan 

voorafgaand al besloten dat de neerslag van al deze handelingen moet worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. 
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4.18 Directie van een rijksorgaan 

 

(71) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie of aan de procureur-generaal om verlening, 

beëindiging, verlenging of wijziging van opsporingsbevoegdheid, en aan de procureur-

generaal om verlening, intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 9.1, 35.2.a, 18.2, 18.3 of 23.1 van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(80) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om aanwijzing van categorieën of eenheden van 

meerderjarige personen als buitengewoon opsporingsambtenaren, en aan de procureur-

generaal om verlening, intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 12.1, 18.2 en 23.1 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 

825) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (81) onder de minister van Justitie. 

 

(84) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om toekenning, beëindiging, verlenging of 

wijziging van aanvullende opsporingsbevoegdheid aan of van categorieën of eenheden 

van buitengewoon opsporingsambtenaren, en aan de procureur-generaal om verlening, 

intrekking, verlenging of wijziging van een akte van beëdiging 

grondslag  art. 8.1, 14.1, 18.2 en 23.1 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 

825) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (85) onder de minister van Justitie. 

 

(92) 

handeling  het al dan niet overleggen van de bewijzen van de bekwaamheid van een buitengewoon 

opsporingsambtenaar aan de procureur-generaal 

grondslag  art. 33 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(94) 

handeling  het verschaffen van alle informatie met betrekking tot de in zijn dienst werkzame 

buitengewoon opsporingsambtenaren, die de toezichthouder en de direct 

toezichthouder wensen 

grondslag  art. 41.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 
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waardering  V  termijn:  

 

(96) 

handeling  het verstrekken van informatie aan de minister van Justitie 

grondslag  art. 41.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 5 

toelichting  Het gaat hier om een directie van een rijksorgaan aan wie de minister van Justitie 

ingevolge art. 142.1.b en 142.3 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

een categoriale beschikking heeft verleend. 
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4.19 Het door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van 

een politieregister bij twee of meer politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee 

 

(281) 

handeling  het treffen van voorzieningen voor de juistheid en de volledigheid van de 

persoonsgegevens die in een politieregister zijn opgenomen 

grondslag  art. 4.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(285) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een (model)reglement voor een 

politieregister 

grondslag  art. 9.1 (of 12.1) van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  B: 2 

 

(289) 

handeling  het treffen van technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van een 

politieregister tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 

kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan 

grondslag  art. 7.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(291) 

handeling  het verstrekken van gegevens of antecedenten uit een politieregister 

grondslag  art. 14-16 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(294) 

handeling  het al dan niet medelen aan (de wettelijke vertegenwoordiger van) de belanghebbende 

of, en zo ja welke, gegevens over de betrokkende in enig politieregister zijn 

opgenomen, waar deze gegevens vandaan komen en aan wie deze zijn verstrekt 

grondslag  art. 20 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(296) 

handeling  het al dan niet opnemen, verbeteren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens 

in een politieregister 

grondslag  art. 22.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar
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4.20 Officier van justitie 

 

4.20.1 Officier van justitie12 

 

(10) 

handeling  het al dan niet instemmen met de inzet van de vrijwillige ambtenaar van politie die 

aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, bij opsporingsonderzoeken 

grondslag  art. 2 van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1994, 341) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

toelichting  Zie handeling (8) onder de minister van Justitie. 

 

(22) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan, of het al dan niet toestemmen met, een 

ambtenaar van politie op te treden buiten zijn gebied van aanstelling 

grondslag  art. 7.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(24) 

handeling  het al dan niet verlenen van de bevoegdheid aan: 

    - een ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 

    - een militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak 

uitvoert; of 

    - een militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dat bijstand verleent aan 

de politie, 

    aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of veroordeelden aan 

hun lichaam te onderzoeken (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(30) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een korpschef of de daartoe door hem aangewezen 

ambtenaar van politie tot de inzet van de mobiele of aanhoudings- en 

ondersteuningseenheid 

grondslag  art. 6.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

                                                 
     

12
 Archiefbewerking of -vorming moet inzicht geven in wie daadwerkelijk de volgende handelingen verricht. 
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(31) 

handeling  het al dan niet toestemmen met de door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar tot 

de inzet van de BBE-krijgsmacht 

grondslag  art. 6.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(35) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

automatisch vuur kan worden afgegeven 

grondslag  art. 8.3 of 8.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(37) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee lange 

afstandsprecisievuur kan worden afgegeven 

grondslag  art. 9.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(38) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot het gebruik van CS-traangas of van een waterwerper 

grondslag  art. 13.2 of 14 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(39) 

handeling  het al dan niet toestemmen tot inzet van een politie-surveillancehond bij ME-optreden 

grondslag  art. 15.1.b van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(40) 

handeling  het ontvangen van de melding van de aanwending van geweld, de redenen die daartoe 

hebben geleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen 

grondslag  art. 17.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

(56) 

handeling  het beoordelen of een onderzoek nodig is naar het overlijden of een poging tot 

zelfdoding van een ingeslotene 

grondslag  art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

bron    N.J. Epker-Laverman, 29 juni 1995; F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  B: 4 

 

(102) 

handeling  het vorderen van de rechter-commissaris dat hij een gerechtelijk vooronderzoek instelt 

grondslag  art. 149 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode    

waardering  V  termijn:  

 

(179) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan ambtenaren van politie voor het optreden ter 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 13.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(180) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het lokale driehoeksoverleg 

grondslag  art. 14 (en 15) van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(185) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen aan de commissaris van de Koning en de procureur-

generaal over de politie en de vervulling van haar taak 

grondslag  art. 20.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (186) onder de procureur-generaal. 
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(284) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg over de vaststelling, wijziging of intrekking 

van een reglement voor een politieregister dat wordt aangelegd voor uitvoering van de 

politie-taak waarvoor de officier van justitie verantwoordelijk is, met de 

registerbeheerder 

grondslag  art. 9.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (285) onder de ministers van Justitie en van Defensie en onder het door 

de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer 

van een politieregister bij twee of meer politiekorpsen en de Koninklijke 

marechaussee. 

 

(290) 

handeling  het al dan niet verlenen van toestemming aan een andere opsporingsambtenaar dan 

begrepen onder art. 14.a, 14.b en 14.c van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414), tot 

het verkrijgen van gegevens uit een politieregister 

grondslag  art. 14.d van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(300) 

handeling  het opmaken van proces-verbaal van een koppeling van een politieregister met een 

ander politieregister of met een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 17, aanhef en 

onder a, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) 

grondslag  art. 5.1 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn: 2 jaar na datum van opmaken [art. 5.2 van het Besluit politieregisters 

(Stb. 1991, 56); art. 15.3 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(348) 

handeling  het al dan niet geven van de opdracht aan de minister van Defensie te vragen aan de 

korpschef van het Korps landelijke politiediensten om inzet van het RIT politie 

grondslag  art. 3.1 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(681) 

handeling  het vragen aan de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om de procureur-

generaal te vragen om bijstand van andere politiekorpsen of van de BBE-politie voor 

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.1 van de Politiewet 1993; toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (682) onder de procureur-generaal. 
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(690) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie om bijstand van regionale politiekorpsen of van 

de BBE-politie aan het Korps landelijke politiediensten voor de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de 

justitie 

grondslag  art. 57.2 van de Politiewet 1993; toelichting Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (691) onder de procureur-generaal. 

 

(713) 

handeling  het vragen aan de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om de procureur-

generaal te vragen om bijstand van de BBE-defensie 

grondslag  art. 2.1 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(714) 

handeling  het vragen aan de procureur-generaal om de BBE-defensie bijstand te laten verlenen 

aan het Korps landelijke politiediensten, of om de BBE-politie bijstand te laten 

verlenen aan de Koninklijke marechaussee bij de uitoefening van de politietaak 

grondslag  art. 2.2 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(723) 

handeling  het aanwijzen van een algemeen commandant die de algehele leiding heeft over het 

optreden van de BBE en de betrokken ambtenaren van politie 

grondslag  art. 6.1 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(724) 

handeling  het geven van aanwijzingen, verzoeken en opdrachten die de algemeen commandant 

moet uitvoeren 

grondslag  art. 6.2 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(725) 

handeling  het aanwijzen van een operationeel commandant, die onder direct bevel van de 

algemeen commandant staat en de feitelijke leiding heeft over alle bij de operatie 

betrokken BBE's 

grondslag  art. 7.1 van de Regeling BBE (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/ officier van Justitie 

 

 

 

179 

  

waardering  V  termijn:  

 

4.20.2 Officier van justitie (politie, Koninklijke marechaussee) 

 

(100) 

handeling  het verlenen van hulp aan een ambtenaar die met de opsporing van strafbare feiten is 

belast 

grondslag  art. 146 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

4.20.3 Officier van justitie [(vrijwillige) ambtenaar die aangesteld is voor de politietaak, de 

bijzondere ambtenaar, degene die is benoemd tot adspirant voor de duur dat hij de praktijkstage 

volgt, de militair van de Koninklijke marechaussee in de uitvoering van de politietaken, of de 

militair van een ander onderdeel van de krijgsmacht dat bijstand verleent aan de politie] 

 

(42) 

handeling  het registreren van de gegevens over ingeslotenen die krachtens art 15.6 van het 

Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) zijn aangewezen 

grondslag  art. 26.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(43) 

handeling  het rechtens beroven van een persoon van zijn vrijheid en het onderbrengen van hem 

op het politie- of brigadebureau 

grondslag  art. 57 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(44) 

handeling  het onderzoeken van de ingeslotene direct voorafgaand aan de insluiting op het politie- 

of brigadebureau (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 28.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(46) 

handeling  het registreren van aanwijzingen over de zorg voor de gezondheid van de ingeslotene, 

die de arts gegeven heeft, of van de observaties van de ingeslotene 

grondslag  art. 33 of 34.3 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 
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4.20.4 Officier van justitie (ambtenaar van politie zoals bedoeld in art. 3.1.a, 3.1.c, 3.2 van de 

Politiewet 1993; of officier/onderofficier van de Koninklijke marechaussee, of de door de ministers 

van Justitie en van Defensie aangewezen andere militair van dat wapen, in de door de minister van 

Justitie te bepalen gevallen; of buitengewoon opsporingsambtenaar) 

 

(101) 

handeling  - het opmaken van proces-verbaal van een strafbaar feit of van een verrichting of 

bevinding tot opsporing; of 

    - het afzien van vervolging 

grondslag  art. 141, 142.1, 148 en 152 of 167 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14), 

art. 2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) (en art. 66 

van de Politiewet 1993) 

bron    F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

4.20.5 Officier van justitie (Korps landelijke politiediensten) 

 

(216) 

handeling  het toezien op de naleving van de luchtvaartbepalingen in Nederland en elders in de 

wereld inzake Nederlandse vliegtuigen 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(217) 

handeling  het preventief en repressief toezien op luchtvaartdelicten en delicten die met 

luchtvaartuigen worden begaan 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(218) 

handeling  het ondersteunen van rechercheactiviteiten van de regionale politiekorpsen, de 

Koninklijke marechaussee en de personen die bevoegd zijn tot opsporing van strafbare 

feiten ingevolge art. 142 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) door 

luchtverkenning en luchtfotografie 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

(219) 

handeling  het - samen met politiekorpsen of andere instanties - handhaven van milieutoezicht, 

opsporen van milieudelicten op het land en op zee 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 100 jaar 

 

(220) 

handeling  het uitvoeren van de politietaak, zoals het ondersteunen van verkeersgeleiding en 

verkeerstoezicht met vliegend materieel, op autosnelwegen, doorgaande vaarwegen, de 

grote wateroppervlakken en de Noordzee 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(221) 

handeling  het voorzien van weggebruikers van verkeersinformatie en het coördineren van het 

verkeer op nationaal niveau 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(222) 

handeling  het begeleiden van verkeer en het verrichten van onderzoek bij ongevallen in de 

burgerluchtvaart 

grondslag  art. 38.1.a van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  B: 4 (voor wat betreft de activiteit 'het vaststellen van een onderzoeksrapport') 

waardering  V  termijn: (voor wat betreft de overige activiteiten) 

 

(223) 

handeling  het verzamelen, registreren, bewerken of beheren van informatie voor de 

taakuitvoering van de regionale politiekorpsen, de Koninklijke marechaussee, de 

personen die bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten ingevolge art. 142 van het 

Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14), of de andere organen die bij de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betrokken zijn 

grondslag  art. 38.1.b van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

(224) 

handeling  het analyseren of verstrekken van informatie, of het verrichten van andere 

ondersteunende werkzaamheden voor de taakuitvoering van de regionale 

politiekorpsen, de Koninklijke marechaussee, de personen die bevoegd zijn tot 

opsporing van strafbare feiten ingevolge art. 142 van het Wetboek van Strafvordering 

(Stb. 1921, 14), of de andere organen die bij de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde betrokken zijn, in samenwerking met het gerechtelijk laboratorium 

grondslag  art. 38.1.b van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(225) 

handeling  het internationaal uitwisselen van informatie (via Interpol en Europol) 

grondslag  art. 38.1.b van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(226) 

handeling  het landelijk geven van voorlichting aan particulieren over de voorkoming en 

opsporing van strafbare feiten 

grondslag  art. 38.1.b van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/ officier van Justitie 

 

 

 

183 

  

(227) 

handeling  het coördineren van persoonsbeveiligingsinspanningen in Nederland 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(228) 

handeling  het waken voor de veiligheid van leden van het Koninklijk Huis en andere personen 

die het bevoegd gezag heeft aangewezen (dynamische ofwel persoonsbeveiliging) 

grondslag  art. 38.1.c van de Politiewet 1993 

bron    C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(229) 

handeling  het sluiten van contracten voor de in- of verkoop van en het leveren van overige 

facilitaire diensten inzake bewapening, kleding of uitrusting van de politie 

grondslag  art. 38.1.d van de Politiewet 1993 

bron    Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

4.20.6 Nationale CID-officier [Korps landelijke politiediensten/DCRI/nationale criminele 

inlichtingendienst (NCID)] 

 

(324) 

handeling  het verstrekken van gegevens aan een buitenlandse politie-instantie die daarop bij of 

krachtens de Wet politieregisters aanspraak kan maken 

grondslag  art. 11.1 en 13.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de aantekeningen van de verstrekking: 2 jaar [art. 14.4 van de 

CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(325) 

handeling  het registreren en bewerken van gegevens over CID-subjecten 

grondslag  art. 6.1.a en 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 
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(326) 

handeling  het registreren van gegevens over 'grijze veld'-subjecten 

grondslag  art. 6.1.b van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(327) 

handeling  het registreren en bewerken van de personalia of bedrijfsgegevens van de bij de CID's 

geregistreerde CID-subjecten 

grondslag  art. 6.1.c en 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 75 jaar 

 

(328) 

handeling  het registreren van CID-acties of de codes van de personalia van informanten 

grondslag  art. 6.1.d of 6.1.e van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(329) 

handeling  het verstrekken van gegevens uit het nationaal CID-register of uit de CIDSI aan degene 

die daarop bij of krachtens de Wet politieregisters aanspraak kan maken 

grondslag  art. 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de aantekeningen van de verstrekking: 2 jaar [art. 14.4 van de 

CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

4.20.7 CID-officier (CID) 

 

(317) 

handeling  het aangeven van de kaders waarbinnen CID's hun taak mogen uitvoeren, en het geven 

van aanwijzingen waarmee CID's rekening moeten houden bij de uitvoering van hun 

taak 

grondslag  art. 2.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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(318) 

handeling  het registreren, verwerken of vernietigen van gegevens over CID-subjecten, over 

natuurlijke en rechtspersonen die in contact staan met de CID-subjecten die in het 

register zijn opgenomen en over ambtenaren van politie of van de Koninklijke 

marechaussee 

grondslag  art. 4.1.b.1/, 4.1.c, 7.1 of 9.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar na datum van laatste opname [art. 9.2 van de CID-regeling 

1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(319) 

handeling  het registreren, verwerken of vernietigen van gegevens over 'grijze veld'-subjecten en 

over ambtenaren van politie of van de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 4.1.b.2/, 4.1.c en 17.1 of 18 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 6 maanden na datum van eerste opname [art. 18 van de CID-regeling 

1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(320) 

handeling  het registreren van de aanvang en beëindiging van CID-acties of van de codes van de 

personalia van informanten 

grondslag  art. 4.1.b.3/ of 4.1.b.4/ van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(321) 

handeling  het verstrekken van gegevens aan een andere CID of aan de nationale criminele 

inlichtingendienst (NCID) 

grondslag  art. 5 en 6.3 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de aantekeningen van de verstrekking: 2 jaar [art. 14.4 van de 

CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

(322) 

handeling  het verstrekken van gegevens aan een ambtenaar van politie of van de Koninklijke 

marechaussee buiten het werkterrein van de CID waar het CID-register wordt 

gehouden, die daarop bij of krachtens de Wet politieregisters aanspraak kan maken 

grondslag  art. 11.1 en 12.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de aantekeningen van de verstrekking: 2 jaar [art. 14.4 van de 

CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 
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(324) 

handeling  het verstrekken van gegevens aan een buitenlandse politie-instantie die daarop bij of 

krachtens de Wet politieregisters aanspraak kan maken 

grondslag  art. 11.1 en 13.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: van de aantekeningen van de verstrekking: 2 jaar [art. 14.4 van de 

CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 

4.20.8 Officier van justitie (vrijwillige ambtenaar van politie) 

 

(9) 

handeling  - het opsporen van overtredingen en misdrijven waarop als hoofdstraf maximaal een 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie 

is gesteld; 

    - het vaststellen van gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke 

handhaving verkeersvoorschriften; 

    - het houden van toezicht op en het verzorgen van ingeslotenen; 

    - het verrichten van werkzaamheden op de meldkamer en de receptie van het 

politiebureau en van administratieve werkzaamheden 

grondslag  art. 1.1 van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1994, 341) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

toelichting  Zie handeling (8) onder de minister van Justitie. 

 

4.20.9 Officier van justitie (Koninklijke marechaussee) 

 

(13) 

handeling  het uitvoeren van de politietaak voor Nederlandse en andere strijdkrachten, voor 

internationale militaire hoofdkwartieren, en voor tot die strijdkrachten en 

hoofdkwartieren behorende personen 

grondslag  art. 6.1.b van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

4.20.10 Officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken 

 

(32) 

handeling  het opdracht geven tot het optreden in gesloten verband onder leiding van een 

meerdere 

grondslag  art. 7.1.d van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(40) 

handeling  het ontvangen van de melding van de aanwending van geweld, de redenen die daartoe 

hebben geleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen 

grondslag  art. 17.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

4.20.11 Landelijk Officier van Justitie (Landelijk Coördinatiepunt Grensoverschrijdende 

Observatie) 

 

(146) 

handeling  het al dan niet inzetten van grensoverschrijdende observatieteams 

bron    TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 9 

periode    

waardering  V  termijn:  
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4.21 Hulpofficier van justitie 

 

(24) 

handeling  het al dan niet verlenen van de bevoegdheid aan: 

    - een ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 

    - een militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak 

uitvoert; of 

    - een militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dat bijstand verleent aan 

de politie, 

    aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of veroordeelden aan 

hun lichaam te onderzoeken (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(45) 

handeling  het al dan niet toestemmen met een ambtenaar tot het laten ontkleden van of tot het 

toepassen van permanente camera-observatie op de ingeslotene 

grondslag  art. 29.1.a of 31.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(105) 

handeling  het opstellen van een verklaring op een proces-verbaal van een beëdiging door een 

(buitengewoon) opsporingsambtenaar van het proces-verbaal van het door deze 

ambtenaar opgespoorde strafbare feit of van hetgeen deze ambtenaar heeft verricht of 

bevonden tot opsporing 

grondslag  art. 153 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1958- 

waardering  V  termijn:  
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4.22 Hoofdofficier van justitie 

 

(72) 

handeling  het vragen aan de procureur-generaal om verlening van een akte van 

opsporingsbevoegdheid aan één of meer personen 

grondslag  art. 11.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(119) 

handeling  het al dan niet sluiten van een convenant met de korpsbeheerders van de regio's om de 

bovenregionaal/(inter)nationaal georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of te 

bestrijden 

grondslag  nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland' (TK 1992-1993, 22 838, nr. 1-2) 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (119) onder de minister van Justitie. 

 

(191) 

handeling  het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van het regionale college 

grondslag  art. 22.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(192) 

handeling  het adviseren van de korpsbeheerder van zijn aanbeveling aan de minister van 

Binnenlandse Zaken voor voordrachten tot: 

    - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef; of 

    - amvb's over voordrachten tot benoeming, schorsing of ontslag van een ambtenaar 

van politie die deel uitmaakt van de leiding 

    van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (197) onder de minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/AB). 

 

(199) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de korpsbeheerder en de korpschef over 

het beheer van het regionale politiekorps (beheersdriehoeksoverleg) 

grondslag  art. 27.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(200) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de korpsbeheerder van het organisatieontwerp, de 

formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale 

politiekorps 

grondslag  art. 28.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(201) 

handeling  het voorleggen aan de procureur-generaal van een verschil van mening met de korps-

beheerder van het organisatieontwerp, de formatie, de begroting, de jaarrekening en 

het beleidsplan voor het regionale politiekorps 

grondslag  art. 29.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (202) onder de procureur-generaal. 

 

(207) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen aan het regionale college ten behoeve van zijn bestuur 

van de regio 

grondslag  art. 30.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(208) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de korpsbeheerder van zijn voorstel over de 

grenzen van de territoriale onderdelen 

bron    F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 

grondslag  art. 35.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(213) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de korpsbeheerder van de aanwijzing van het 

hoofd van een territoriaal onderdeel 

grondslag  art. 35.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(214) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de korpsbeheerder van de plaatsing van 

ambtenaren van politie bij dat onderdeel, die (in hoofdzaak) belast zijn met de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of met de verrichting van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 37.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(316) 

handeling  het aanwijzen van een officier van justitie tot CID-officier van een arrondissement 

grondslag  art. 1.l van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(737) 

handeling  het beoordelen of ambtenaren van politie, militairen van de Koninklijke marechaussee 

bij de uitvoering van hun politietaken, of van enig ander onderdeel van de krijgsmacht 

bij de bijstandverlening aan de politie een misdrijf hebben gepleegd 

grondslag  art. 64.5 van de Politiewet 1993 

bron    F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  B: 3 
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4.23 Procureur-generaal 

 

4.23.1 Procureur-generaal13 

 

(52) 

handeling  het controleren van een politiecellencomplex op het voldoen aan de geldende eisen 

grondslag  art. 13.2 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(53) 

handeling  het adviseren van de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps over de verlening 

van ontheffing van het gestelde in art. 3, 6, 8 en 9.4 van de Regeling 

politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) voor het gebruik van een politiecellencomplex 

grondslag  art. 13.2 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(54) 

handeling  het al dan niet verlenen van ontheffing voor het gebruik van een politiecellencomplex 

als ruimte voor inverzekeringstelling 

grondslag  art. 13.4 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(63) 

handeling  het geven van richtlijnen over de wijze waarop daartoe aan te wijzen 

opsporingsambtenaren gebruik mogen maken van hun bevoegdheid om voor de 

aanvang van de terechtzitting af te spreken dat de verdachte een bepaalde geldsom 

(geldboete) betaalt ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven en 

wegens overtreding 

grondslag  art. 74c.4 van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 35) 

periode    

waardering  B: 7.2 

 

(64) 

handeling  het geven van bevelen aan een hoofd van een arrondissementsparket voor de juiste 

opsporing van de strafbare feiten waarvan de rechtbanken of kantongerechten kennis 

nemen 

grondslag  art. 140 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

                                                 
     

13
 Archiefbewerking of -vorming moet inzicht geven in wie daadwerkelijk de volgende handelingen verricht. 
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(73) 

handeling  het al dan niet verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid 

grondslag  art. 142.1.a van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 11.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(74) 

handeling  het al dan niet verlenen van een ontheffing van het met goed gevolg afleggen van een 

examen dat de minister van Justitie goedgekeurd heeft 

grondslag  art. 11.3 en 16.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(75) 

handeling  het beslissen of een persoon betrouwbaar is voor de uitoefening van de 

opsporingsbevoegdheden 

grondslag  art. 17.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.2 

 

(79) 

handeling  het aanwijzen van een hoofdofficier van justitie als toezichthouder en een korpschef 

van een regionaal politiekorps als direct toezichthouder van een buitengewoon 

opsporingsambtenaar, als het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, 

ligt in meer dan één politieregio binnen het ressort van de procureur-generaal 

grondslag  art. 36.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(82) 

handeling  het aanwijzen van een lid van het OM als toezichthouder, en de korpschef van een 

regionaal politiekorps of de korpschef van het Korps landelijke politiediensten als 

direct toezichthouder van een buitengewoon opsporingsambtenaar, als deze 

buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd is in het gehele land op te sporen of zijn 

titel van opsporingsbevoegdheid ontleent aan een beschikking als bedoeld in art. 11 en 

13 

grondslag  art. 37.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(83) 

handeling  het aanwijzen van de commandant van de Koninklijke marechaussee als direct 

toezichthouder van een buitengewoon opsporingsambtenaar die werkt bij de 

krijgsmacht dan wel bij de Belastingdienst 

grondslag  art. 37.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(86) 

handeling  het adviseren van de procureur-generaal over de aanpassing van de akte van beëdiging 

grondslag  art. 23.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(87) 

handeling  het beëdigen van een persoon met opsporingsbevoegdheid of het aanpassen of van de 

akte van beëdiging 

grondslag  art. 10.1, 13 of 15, en 18.1 of 23.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 

(Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(89) 

handeling  het registreren van (wijzigingen in) de gegevens die staan vermeld op de akte van 

beëdiging van buitengewoon opsporingsambtenaren die door of vanwege hem zijn 

beëdigd 

grondslag  art. 6.3 en 43 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(90) 

handeling  het verlengen of wijzigen van een akte van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing en 

de aanvullende opsporingsbevoegdheid van een persoon 

grondslag  art. 142.1.a van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 

    art. 6.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(108) 

handeling  het aanwijzen van een ambtenaar van politie tot hulpofficier van justitie van het ressort 

waarbinnen zijn politieregio is gelegen 

grondslag  art. 1.c van de Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(184) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met en het verstrekken van inlichtingen aan 

de commissaris van de Koning over de taakuitvoering van de politie en de Koninklijke 

marechaussee in hun ambtsgebied 

grondslag  art. 20.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(186) 

handeling  het geven van bevelen aan de hoofdofficieren van justitie, als de politie in het 

ambtsgebied van de procureur-generaal of de Koninklijke marechaussee haar taak de 

rechtsorde strafrechtelijk te handhaven of haar taken ten dienste van de justitie, onjuist 

vervult 

grondslag  art. 19 van de Politiewet 1993 en art. 140.2 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14) 

bron    F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  B: 4 

 

(193) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over voordrachten tot: 

    - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef van een regionaal politiekorps; 

of 

    - amvb's over voordrachten tot benoeming, schorsing of ontslag van een ambtenaar 

van politie die deel uitmaakt van de leiding van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (197) onder de minister van Binnenlandse Zaken (dir. 

Politie/PO&I/AB). 

 

(202) 

handeling  het beslissen over het verschil van mening tussen de hoofdofficier van justitie en de 

korpsbeheerder van het organisatieontwerp, de formatie, de begroting, de jaarrekening 

of het beleidsplan voor het regionale politiekorps 

grondslag  art. 29.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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(203) 

handeling  het voorleggen aan de minister van Justitie van een verschil van mening met de 

commissaris van de Koning over het te nemen besluit over het verschil van mening 

tussen de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder van het organisatieontwerp, 

de formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale 

politiekorps 

grondslag  art. 29.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8 termijn:  

toelichting  Zie handeling (205) onder de minister van Justitie. 

 

(206) 

handeling  het in overeenstemming brengen van het organisatieontwerp, de formatie, de 

begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale politiekorps met het 

besluit van de minister van Justitie over een verschil van mening tussen de procureur-

generaal en de commissaris van de Koning over het te nemen besluit over het verschil 

van mening tussen de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder van genoemde 

stukken 

grondslag  art. 29.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(209) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de commissaris van de Koning over zijn besluit 

over: 

    - het bezwaar van de korpsbeheerder of de hoofdofficier van justitie tegen het 

organisatieontwerp, de vastgestelde formatie, begroting of jaarrekening, of het 

beleidsplan voor het regionale politiekorps die door het regionale college is 

vastgesteld; 

    - de bezwaren van een burgemeester of de gemeenteraad tegen een besluit van het 

regionale college; 

    - het bezwaar van één of meer van de betrokken burgemeesters tegen de bepaling 

van het regionale college over de grenzen van de territoriale onderdelen 

grondslag  art. 32.1, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (210) onder de commissaris van de Koning. 

 

(252) 

handeling  het belasten van bijzondere ambtenaren van politie die aangesteld zijn voor de 

politietaak, met het doen van onderzoek of het verlenen van bijstand 

grondslag  art. 1 van de Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(675) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de commissaris van de Koning over een 

verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om bijstand van andere 

politiekorpsen voor de handhaving van de openbare orde 

grondslag  art. 54.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(682) 

handeling  het beslissen over een verzoek van een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps 

om bijstand van andere politiekorpsen of van de BBE-politie voor de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de 

justitie 

grondslag  art. 56.2 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  B: 7.3 

 

(685) 

handeling  het toezien op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als de minister van 

Justitie opdrachten verstrekt heeft aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan een korpsbeheerder van een (ander) regionaal politiekorps voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten 

dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.3 van de Politiewet 1993 en art. 140.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14), of art. 6 en de toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden 

(Stcrt. 1994, 70) 

bron    F.W.M. van Straelen, 6 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (684) onder de minister van Justitie. 

 

(687) 

handeling  het toezien op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als de minister van 

Justitie voorzieningen getroffen heeft om het Korps landelijke politiediensten of de 

BBE-politie bijstand te laten verlenen aan een korpsbeheerder van een regionaal 

politiekorps voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor het 

verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 56.3 van de Politiewet 1993 en art. 140.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14), of toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

bron    F.W.M. van Straelen, 6 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (686) onder de minister van Justitie. 
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(691) 

handeling  het doorzenden van het verzoek van de officier van justitie aan de minister van Justitie 

om bijstand van regionale politiekorpsen of van de BBE-politie aan het Korps 

landelijke politiediensten voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of 

voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie, en het doorzenden van het 

antwoord van de minister van Justitie 

grondslag  art. 57.2 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (692) onder de minister van Justitie. 

 

(693) 

handeling  het toezien op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, als de minister van 

Justitie opdrachten verstrekt heeft aan de betrokken korpsbeheerders van regionale 

politiekorpsen of aan de algemeen commandant van de BBE-politie om bijstand te 

verlenen aan het Korps landelijke politiediensten voor de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde of voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie 

grondslag  art. 57.2 van de Politiewet 1993 en art. 140.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 

1921, 14), of art. 6 en de toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden 

(Stcrt. 1994, 70) 

bron    F.W.M. van Straelen, 6 oktober 1995 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (692) onder de minister van Justitie. 

 

(715) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over een verzoek om bijstand van een BBE 

grondslag  art. 2.3 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (716) onder de minister van Justitie. 

 

4.23.2 Procureur-generaal [(direct) toezichthouder] 

 

(93) 

handeling  het vaststellen of de titel van opsporingsbevoegdheid en de bekwaamheid en 

betrouwbaarheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden nog aanwezig zijn, 

alsmede of het dienstverband of de functie van de buitengewoon opsporingsambtenaar 

ongewijzigd is gebleven en het opsporen van strafbare feiten nog steeds onderdeel 

uitmaakt van diens functie 

grondslag  art. 32 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.24 College-vergadering van procureurs-generaal 

 

(323) 

handeling  het aanwijzen van een officier van justitie tot nationale CID-officier 

grondslag  art. 1.m van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.25 Rechter aan een arrondissementsrechtbank 

 

(297) 

handeling  het al dan niet bevelen van de beheerder alsnog aan een verzoek als bedoeld in art. 20 

of 22 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) te voldoen 

grondslag  art. 23.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  B: 2 
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4.26 Rechter-commissaris 

 

(103) 

handeling  het uitbrengen van een verslag aan de officier van justitie en eventueel aan de 

verdachte en diens raadsman over het gerechtelijk vooronderzoek 

grondslag  art. 151 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

periode    

waardering  V  termijn:  
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4.27 Commissaris van de Koning 

 

(193) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over voordrachten tot: 

    - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef; of 

    - amvb's over voordrachten tot benoeming, schorsing of ontslag van een ambtenaar 

van politie die deel uitmaakt van de leiding 

    van een regionaal politiekorps 

grondslag  art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (197) onder de minister van Binnenlandse Zaken (dir. 

Politie/PO&I/AB). 

 

(210) 

handeling  het beslissen over: 

    - het bezwaar van de korpsbeheerder of de hoofdofficier van justitie tegen het 

organisatieontwerp, de vastgestelde formatie, begroting of jaarrekening, of het 

beleidsplan voor het regionale politiekorps die door het regionale college is 

vastgesteld; 

    - de bezwaren van een burgemeester of de gemeenteraad tegen een besluit van het 

regionale college; 

    - het bezwaar van één of meer van de betrokken burgemeesters tegen de bepaling 

van het regionale college over de grenzen van de territoriale onderdelen 

grondslag  art. 32.1, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 
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4.28 Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

 

(232) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van de organisatie, de formatie, de begroting, de 

jaarrekening en het beleidsplan voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 39.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 2 

 

(233) 

handeling  het adviseren van: 

    - de minister van Justitie over het beheer van het Korps landelijke politiediensten; 

    - de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de taken en 

taakvervulling van het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 39.3 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(236) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de betrokken minister(s) dat hij (zij) een besluit 

of advies van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten ingevolge art. 39.3 van 

de Politiewet 1993, niet overneemt(-nemen) of goedkeurt(-en) 

grondslag  art. 39.6 van de Politiewet 1993 

bron    F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(239) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de werkwijze van de Raad voor 

het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.5 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 6 

 

(241) 

handeling  het uitbrengen van verslag aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

over, en het doen van voorstellen voor gewenste veranderingen in, de taakvervulling 

van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

grondslag  art. 40.7 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  B: 5 
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(246) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over: 

    - de voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van de korpschef van het Korps 

landelijke politiediensten; 

    - de aanwijzing van de leiding van onderdelen van het Korps landelijke 

politiediensten 

grondslag  art. 42.1 van de Politiewet 1993 

bron    F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(393) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over 

ministeriële regelingen over de samenwerking tussen enerzijds het Korps landelijke 

politiediensten en anderzijds de regionale politiekorpsen of de Koninklijke 

marechaussee 

grondslag  art. 48.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (396) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

 

(394) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over ministeriële regelingen over de samen-

werking tussen het Korps landelijke politiediensten en de Koninklijke marechaussee 

grondslag  art. 48.2 van de Politiewet 1993 

bron    overweging bij de Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven 

(Stcrt. 1994, 152) en bij de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (396) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

 

(668) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over zijn voordracht tot benoeming, 

bevordering, schorsing of ontslag van een ambtenaar die deel uitmaakt van de leiding 

van het Korps landelijke politiediensten maar geen korpschef is 

grondslag  art. 2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(727) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de behandeling, het onderzoek en 

de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van politie van het Korps 

landelijke politiediensten 

grondslag  art. 62.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 
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waardering  B: 2 
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4.29 Ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak 

 

(25) 

handeling  het onderzoeken van aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of 

veroordeelden aan hun lichaam (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V termijn:  
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4.30 Buitengewoon opsporingsambtenaar 

 

(76) 

handeling  het vragen aan de minister van Justitie of aan de procureur-generaal om beëindiging 

van de opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar 

grondslag  art. 35.2.a van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V termijn:  

 

(91) 

handeling  het uitoefenen van de opsporingsbevoegdheden ter zake van de feiten die in een akte 

van beëdiging zijn vermeld 

grondslag  art. 2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 

periode   1994- 

waardering  V termijn:  
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4.31 Militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak uitvoert 

 

(25) 

handeling  het onderzoeken van aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of 

veroordeelden aan hun lichaam (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V termijn:  
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4.32 Militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee dat bijstand 

verleent aan de politie 

 

(25) 

handeling  het onderzoeken van aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of 

veroordeelden aan hun lichaam (veiligheidsfouillering) 

grondslag  art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V termijn:  
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4.33 Adviesraad Koninklijke marechaussee 

 

(4) 

handeling  het adviseren van de minister van Defensie over zaken die van invloed zijn op de aard, 

omvang en wijze van uitvoering van de civiele politietaken van de Koninklijke 

marechaussee 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. L16; 

Koninklijke Marechaussee 1994, p. 4; C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 

september 1995 

periode   1992- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (6) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee). 
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4.34 Registratiekamer 

 

(50) 

handeling  het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over 

voordrachten tot amvb's over het beheer van de regionale politiekorpsen, wat betreft 

een politieregister als bedoeld in art. 1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

grondslag  art. 45.1 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (51) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

 

(282) 

handeling  het adviseren van een beheerder van een politieregister over bepalingen in een 

reglement over: 

    - de opneming van persoonsgegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, seksualiteit, intiem levensgedrag of op grond van medische 

of psychologische kenmerken, en andere persoonsgegevens waarop voornoemde 

persoonsgegevens een aanvulling vormen; 

    - de koppeling van een politieregister met een ander politieregister of met een 

andere verzameling van persoonsgegevens; of 

    - in hoeverre een mededeling als bedoeld in artikel 20.1, achterwege blijft voor 

zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak dan wel 

indien gewichtige belangen van derden daartoe noodzaken 

grondslag  art. 5.3, 6.2 of 21.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (285) onder de ministers van Justitie en van Defensie en onder het door 

de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer 

van een politieregister bij twee of meer politiekorpsen en de Koninklijke 

marechaussee. 

 

(283) 

handeling  het al dan niet verklaren dat een model van een reglement voor een politieregister 

overeenstemt met het bepaalde bij of krachtens de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

grondslag  art. 12.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (285) onder de ministers van Justitie en van Defensie en onder het door 

de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer 

van een politieregister bij twee of meer politiekorpsen en de Koninklijke 

marechaussee. 
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(286) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de beheerder van de aanleg van een 

politieregister van tijdelijke aard 

grondslag  art. 13.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(287) 

handeling  het adviseren of het ontvangen van de mededeling van de minister van Justitie over het 

geven van toestemming tot een koppeling 

grondslag  art. 6.4 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (288) onder de minister van Justitie. 

 

(293) 

handeling  het ontvangen van de mededeling van de toestemming of opdracht van de minister van 

Justitie of van Binnenlandse Zaken tot de verstrekking van daartoe omschreven 

gegevens uit een politieregister 

grondslag  art. 18.5 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (292) onder de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

 

(295) 

handeling  het doen van een aanbeveling aan de beheerder tot de verbetering, aanvulling of 

verwijdering van persoonsgegevens in een politieregister 

grondslag  art. 24 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(298) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over 

voordrachten tot amvb's krachtens de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

grondslag  art. 3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1990- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (299) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie. 
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(303) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken over de verlening 

van vrijstelling of ontheffing van de verplichting om van een verstrekking uit een 

politieregister die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg plaatsvindt, langs 

geautomatiseerde weg aantekening te houden 

grondslag  art. 17.6 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 

periode   1991- 

waardering  V  termijn:  

 

(306) 

handeling  het toezien op de werking van de politieregisters overeenkomstig het bij en krachtens 

de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) bepaalde en in het belang van de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen 

grondslag  art. 26.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

periode   1990- 

waardering  B: 3 

 

(308) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie en eventueel de andere betrokken ministers 

over de uitvoering van de Wet Persoonsregistraties en over andere onderwerpen die 

daarmee samenhangen 

grondslag  Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) 

periode    

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (309) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, en 

handeling (315) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie. 
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4.35 Commissie voor de politieklachten (klachtencommissie) 

 

(729) 

handeling  het adviseren van de korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten over de 

afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van politie van dit korps 

grondslag  art. 62.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (730) onder de minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke 

politiediensten). 

 

(732) 

handeling  het adviseren van de korpsbeheerder van bijzondere ambtenaren van politie over de 

afdoening van klachten over het optreden van deze ambtenaren 

grondslag  art. 62.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (733) onder de minister van Justitie. 

 

(735) 

handeling  het adviseren van de korpsbeheerder/ commandant van de Koninklijke marechaussee 

of van enig ander onderdeel van de krijgsmacht over de afdoening van klachten over 

het optreden van militairen van deze onderdelen van de krijgsmacht bij de uitvoering 

van hun politietaken of bij de bijstandverlening aan de politie 

grondslag  art. 63.2 van de Politiewet 1993 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (736) onder de minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de 

Koninklijke marechaussee). 
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4.36 Begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning 

 

(353) 

handeling  - het adviseren van BFO's om een landelijk dekkend net van BFO's totstand te laten 

komen en het verder te laten functioneren; 

    - het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over 

onderwerpen die verband houden met BFO's 

grondslag  art. 2 van de Instellingsbeschikking voor een Begeleidingscommissie Bureaus 

financiële ondersteuning (ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, 19 januari 

1993, nrs. AO 0239 en EA 92/n1692) 

bron    P.F.W. Rutten, 8 augustus 1995 

periode   1993-1995 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handelingen (354) en (355) onder de ministers van Binnenlandse Zaken en van 

Justitie. 
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4.37 Bestuurlijk Beraad Politie (BB) 

 

(611) 

handeling  het bespreken van en afstemmen inzake standpunten van werkgeverszijde op 

hoofdlijnen voorafgaande en tijdens de jaarlijkse onderhandelingen tussen de minister 

van Binnenlandse Zaken en de politievakorganisaties; 

    het bereiken van overeenstemming over de financiële mogelijkheden die er op grond 

van de bestaande budgetten van de korpsen zijn voor tussen de minister van 

Binnenlandse Zaken en de politievakorganisaties te maken afspraken 

grondslag  convenant tussen de minister van Binnenlandse Zaken en het Korpsbeheerdersberaad 

van 1 januari 1993; vervangen door een convenant tussen de minister van 

Binnenlandse Zaken en het Korpsbeheerdersberaad 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. L20; M.Th.M. 

Tangel, 24 augustus 1995 

periode   1993- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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4.38 Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (GOP) 

 

(616) 

handeling  het voorbereiden van besluiten van de minister van Binnenlandse Zaken over 

aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaar, 

inclusief de algemene regels voor het voeren van het personeelsbeleid; 

    het leveren van bijdragen aan het overleg met de Centrale Commissie voor 

georganiseerd overleg in ambtenarenzaken (CGOA) over nieuwe beleidsvoornemens 

voor politiepersoneelsaangelegenheden 

grondslag  art. 3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 
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4.39 Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (CGOP) 

 

(612) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 

over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaar, 

inclusief de algemene regels voor het voeren van het personeelsbeleid 

grondslag  art. 3.1 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

 

(613) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

voorstellen tot invoering of wijziging van een regeling met rechten of verplichtingen 

van individuele ambtenaren 

grondslag  art. 3.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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4.40 Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het Korps landelijke 

politiediensten (Commissie Korps landelijke politiediensten) 

 

(618) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de 

rechtstoestand van de ambtenaar, met inbegrip van de algemene regels volgens welke 

het personeelsbeleid zal worden gevoerd, die uitsluitend het Korps landelijke 

politiediensten betreffen en bovendien niet ontleend zijn aan noch vergelijkbaar zijn 

met een aangelegenheid als bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit overleg en 

medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

grondslag  art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(619) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over een voorstel om een 

regeling in te voeren of te wijzigen met rechten of verplichtingen van individuele 

ambtenaren, die een uitwerking is van een voorstel waarover in het GOP 

overeenstemming is bereikt 

grondslag  art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(620) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de bepaling dat ook 

verenigingen van ambtenaren die niet zijn aangesloten bij een Centrale van 

verenigingen van ambtenaren, tot de commissie worden toegelaten 

grondslag  art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(621) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over de benoeming van een secretaris van het 

overleg met de commissie, of over de aanwijzing van een functionaris daartoe 

grondslag  art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.41 Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken ten behoeve van de bijzondere 

ambtenaren van politie (Commissie bijzondere ambtenaren van politie) 

 

(622) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie over de 

rechtstoestand van de ambtenaar, met inbegrip van de algemene regels volgens welke 

het personeelsbeleid zal worden gevoerd, die uitsluitend de bijzondere ambtenaren van 

politie betreffen en bovendien niet ontleend zijn aan noch vergelijkbaar zijn met een 

aangelegenheid als bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit overleg en medezeggenschap 

politie 1994 (Stb. 216) 

grondslag  art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(623) 

handeling  het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over een voorstel om een 

regeling in te voeren of te wijzigen met rechten of verplichtingen van individuele 

ambtenaren, die een uitwerking is van een voorstel waarover in het GOP 

overeenstemming is bereikt 

grondslag  art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(624) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de bepaling dat ook 

verenigingen van ambtenaren die niet zijn aangesloten bij een Centrale van 

verenigingen van ambtenaren, tot de commissie worden toegelaten 

grondslag  art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(625) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie over de benoeming van een secretaris van het 

overleg met de commissie, of over de aanwijzing van een functionaris daartoe 

grondslag  art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.42 Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) 

 

(497) 

handeling  het al dan niet in aanmerking laten komen van een ambtenaar voor maatregelen of 

voorzieningen die in het belang van het herstel van zijn gezondheid zijn of in het 

belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid zijn, 

zoals bedoeld in art. P6, P7 en P8 van de ABP-wet (Stb. 1966, 6) 

grondslag  art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(504) 

handeling  het beslissen dat een ambtenaar al dan niet blijvend ongeschikt is voor de vervulling 

van zijn functie 

grondslag  art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.43 Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren 

 

(563) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag over het straffen van een ambtenaar wegens 

overtreding van art. 125a.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

grondslag  art. 80.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(576) 

handeling  het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en/of Justitie over hun 

medewerking aan de verlening van ontslag als bedoeld in artikel 125e.4 van de 

Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 

grondslag  art. 93.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(658) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag over de beslissing in bezwaar tegen de 

bedenkingen die, op grond van een veiligheidsonderzoek, zijn gerezen tegen vervulling 

van een vertrouwensfunctie bij de politie, door degene die daarin wil worden 

aangesteld 

grondslag  art. 8.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V: 8  termijn: 5 jaar 

toelichting  Zie handeling (659) onder de minister van Justitie. 
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4.44 Hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 

 

(490) 

handeling  het bedrijfsgeneeskundig begeleiden van een ambtenaar 

grondslag  art. 49.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(493) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag om een ambtenaar buiten dienst te stellen wegens 

ziekte 

grondslag  art. 50.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(495) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie om 

het bestuur van het ABP te vragen een ambtenaar in aanmerking te brengen voor 

maatregelen of voorzieningen die in het belang van het herstel van zijn gezondheid zijn 

of in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn 

arbeidsgeschiktheid zijn, zoals bedoeld in art. P6, P7 en P8 van de ABP-wet (Stb. 

1966, 6) 

grondslag  art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(498) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg met het bevoegd gezag ter beoordeling van 

de bedenkingen van een ambtenaar tegen het advies van de bedrijfsgeneeskundige 

dienst om hem arbeidsgeschikt of -ongeschikt te verklaren 

grondslag  art. 51.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(499) 

handeling  het aanwijzen van een commissie van drie geneeskundigen 

grondslag  art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(502) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken of het bevoegd gezag om het 

bestuur van het ABP al dan niet te vragen te beslissen over de blijvende 

ongeschiktheid van een ambtenaar voor de vervulling van zijn functie 

grondslag  art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(538) 

handeling  het geven van aanwijzingen aan een ambtenaar die in contact staat of heeft gestaan met 

een persoon die een ziekte heeft die moet worden aangegeven ingevolge de Wet 

bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken 

grondslag  art. 70.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(539) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag om al dan niet toe te stemmen met een ambtenaar 

die in contact staat of heeft gestaan met een persoon die een ziekte heeft die moet 

worden aangegeven, om zijn dienst te verrichten of toegang te hebben tot 

dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen 

grondslag  art. 70.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.45 (Bedrijfs)geneeskundige 

 

(603) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag om al dan niet toe te stemmen met een ambtenaar 

die ziek is, om op een door hem te bepalen tijdstip (in een bepaalde mate) zijn werk te 

hervatten 

grondslag  art. 39.5 en 41.2.f van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(605) 

handeling  het geven van voorschriften aan een ambtenaar ter bevordering van zijn genezing 

grondslag  art. 41.2.c van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.46 Commissie van geneeskundigen 

 

(500) 

handeling  het adviseren van het bevoegd gezag over de beoordeling of de bedenkingen van een 

ambtenaar tegen het advies van de bedrijfsgeneeskundige dienst om hem 

arbeidsgeschikt of -ongeschikt te verklaren, voldoende gegrond zijn 

grondslag  art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.47 Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst geneeskundige verzorging 

politie (DGVP) (Commissie van Beheer van de DGVP) 

 

(631) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de bepaling dat andere 

ambtenaren of arbeidscontractanten dan die, bedoeld in art. 2.1.a en 2.1.b, als actief 

dienende deelnemers worden aangemerkt 

grondslag  art. 2.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(633) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken dat wanneer op grond van het 

Besluit GVP 1994 het deelnemerschap dan wel de hoedanigheid van gezinslid zou 

moeten worden beëindigd, de betrokkene als deelnemer of gezinslid in de zin van dit 

besluit al dan niet moet worden gehandhaafd 

grondslag  art. 6.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(639) 

handeling  het doen van een voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken over de vaststelling 

of wijziging van het percentage van de bijdrage aan de DGVP voor een actief dienende 

of een gepensioneerde deelnemer, die het lichaam dat belast is met de uitbetaling van 

de bezoldiging, verhaalt op de deelnemer 

grondslag  art. 9.1 of 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(642) 

handeling  het doen van een voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken over de vaststelling 

of wijziging van een percentage van de heffingsgrondslag dat de bijdrage aan de 

DGVP voor een deelnemer moet bedragen, en over de vaststelling of wijziging van het 

bedrag dat als maximum moet gelden, waarboven van de heffingsgrondslag geen 

bijdrage zal worden berekend 

grondslag  art. 9.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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(645) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze waarop en de 

termijnen waarin het nominale bedrag dat een deelnemer verschuldigd is aan de DGVP 

voor zich en ieder van zijn gezinsleden, door de deelnemer dient te worden afgedragen 

grondslag  art. 9.8 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(649) 

handeling  het aanwijzen van een plv. voorzitter van de commissie uit de overige leden 

grondslag  art. 11.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(651) 

handeling  - het leidinggeven en beheren van de DGVP; 

    - het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de geneeskundige 

verzorging van politie 

grondslag  art. 11.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(652) 

handeling  het zenden van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening DGVP aan de minister 

van Binnenlandse Zaken 

grondslag  art. 11.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

bron    H.W.J. Helsen, 17 augustus 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 

 

(653) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de benoeming, schorsing 

of het ontslag van de administrateur en de ambtenaren, belast met de dagelijkse 

leiding van de DGVP alsmede de adviseurs voor de Commissie van Beheer van de 

DGVP en voor deze administrateur 

grondslag  art. 11.4 en 12 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 10 jaar 

 

(655) 

handeling  het beslissen in bezwaar tegen de DGVP 

bron    H.W.J. Helsen, 27 maart 1995 

periode   1994- 

waardering  V  termijn: 5 jaar 
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4.48 Bestuursraad van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) 

 

(156) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële samenwerking 

(operationele en technische aspecten) 

bron    De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 

periode   1993- 

waardering  V  termijn:  

 

(408) 

handeling  het landelijk werven en selecteren voor de (ingevolge de LSOP-wet: basis)opleidingen 

van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  art. 66.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  

 

(409) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de 

landelijke werving, de selectie en het onderwijs van de politie 

grondslag  art. 70.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 5.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(410) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de 

aanwijzing van andere opleidingen dan de basisopleidingen (vervolgopleidingen) van 

ambtenaren van politie of andere categorieën van personen, die de LSOP moet 

verzorgen 

grondslag  art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725) 

periode   1994-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(412) 

handeling  het verzorgen van de opleidingen van ambtenaren van politie of andere categorieën van 

personen 

grondslag  art. 66.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd Stb. 

1993, 725); 

    art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780); 

    art. 49a van de Politiewet 1993 (Stb. 724; gewijzigd Stb. 1994, 780) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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(414) 

handeling  het adviseren van de minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken over de: 

    a bepaling dat het LSOP moet zorgen voor de selectie of de verzorging van een 

andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 

1957, 244) van categorieën van personen, of over de duur en eindtermen van deze 

opleiding; 

    b aanwijzing van een categorie van personen waarvoor de LSOP andere dan de in 

art. 3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen moet verzorgen, of over de duur 

en eindtermen van deze opleidingen 

grondslag  a art. 68.2 of 75.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 3.3 of 10.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(417) 

handeling  het selecteren en verzorgen van: 

    a een andere opleiding dan aangewezen ingevolge art. 66.1.b van de Politiewet (Stb. 

1957, 244) van categorieën van personen; 

    b andere dan de in art. 3.1.a van de LSOP-wet bedoelde opleidingen van een 

categorie van personen 

grondslag  a art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 3.1.b van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(418) 

handeling  het verzorgen van andere dan de in art.: 

    a 66.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) bedoelde opleidingen van ambtenaren van 

politie of andere categorieën van personen; 

    b 3.1 van de LSOP-wet bedoelde opleidingen 

grondslag  a art. 66.6 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd 

Stb. 1993, 725); 

    b art. 3.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1994-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  
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(419) 

handeling  het coördineren van de werkzaamheden van de instellingen voor 

    a de basisopleidingen en andere instellingen dan die voor de basisopleidingen; 

    b de opleidingen die de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken hebben 

aangewezen, 

    van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  a art. 66.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd 

Stb. 1993, 725); 

    b art. 3.5 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1994-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(421) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van een dagelijks bestuur van het LSOP 

grondslag  art. 5.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(422) 

handeling  het instellen, wijzigen of opheffen van een begeleidingscommissie van een opleiding 

grondslag  art. 72 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 7 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(424) 

handeling  het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement over het bestuur en de 

inrichting van het LSOP 

grondslag  art. 73.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 8.1 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(426) 

handeling  het doen van aanbevelingen aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

over de voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van leden van de 

directie van het LSOP [ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 244): en van directeuren 

van de instellingen voor de opleidingen van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen] 

grondslag  art. 74.2 [en 74.3] van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  
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(429) 

handeling  het benoemen, schorsen of ontslaan van een directeur van een instelling voor een 

opleiding van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  art. 9.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(435) 

handeling  het toekennen van een non-activiteitswedde aan een ambtenaar aangesteld bij het 

LSOP ingevolge art. 4.1.b, 4.2, 4.3, 4.4, 

    a 5 van de wet van 17 juli 1923 (Stb. 364); 

    b 4.5, 5.1.b, en 5.2 van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees 

Parlement 

grondslag  art. 13.1 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

periode   a 1992-1994 

    b 1994-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(436) 

handeling  het al dan niet opleggen of verlenen van (als op aanvraag van de ambtenaar: eervol) 

ontslag van een ambtenaar aangesteld bij het LSOP 

grondslag  art. 118 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(442) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de duur en 

de eindtermen van de opleidingen die bedoeld zijn in art.: 

    a 66.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 

    b 3.1.a van de LSOP-wet 

grondslag  a art. 75.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    b art. 10.1 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1992-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(446) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van het werkplan voor elke opleiding die het LSOP 

verzorgt, of van het jaarlijks toe te laten aantal cursisten van de opleidingen 

grondslag  art. 75.4 of 75.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 10.4 of 10.5 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(447) 
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handeling  het vaststellen of wijzigen van een overzicht van het gevoerde en het te voeren beleid 

van het LSOP 

grondslag  art. 76.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 11.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(450) 

handeling  het vaststellen of wijzigen van: 

    - een begroting van de inkomsten en uitgaven van het LSOP voor het daarop 

volgende kalenderjaar; 

    - een rekening en een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het LSOP 

in het daaraan voorafgaande kalenderjaar 

grondslag  art. 76.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 11.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  B: 2 

 

(453) 

handeling  het verstrekken van inlichtingen aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over de taken en bevoegdheden die toekomen aan deze ministers 

grondslag  art. 78 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 12.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(527) 

handeling  het vragen aan het bevoegd gezag om, of het al dan niet overeenstemmen met het 

bevoegd gezag over, een detachering van een ambtenaar aan het LSOP 

grondslag  art. 62.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.49 Directie van het LSOP 

 

(423) 

handeling  het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over het reglement over bestuur en 

inrichting van het LSOP 

grondslag  art. 73.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 8.1 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(430) 

handeling  het benoemen of ontslaan van een ambtenaar in dienst van het LSOP 

grondslag  art. 74.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 9.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  

 

(431) 

handeling  het vragen aan: 

    a de burgemeester of de minister van Justitie om plaatsing van een ambtenaar van 

politie bij het LSOP; 

    b de korpsbeheerder of, voor zover het bijzondere ambtenaren van politie betreft, 

aan de minister van Justitie om detachering van een ambtenaar van politie bij het 

LSOP 

grondslag  a art. 74.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd 

Stb. 1993, 725); 

    b art. 9.5 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   a 1994-1995; 

    b 1995- 

waardering  V  termijn:  

 

(435) 

handeling  het toekennen van een non-activiteitswedde aan een ambtenaar aangesteld bij het 

LSOP 

    ingevolge art. 4.1.b, 4.2, 4.3, 4.4, 5 van de wet van 17 juli 1923 (Stb. 364) en ingevolge 

    art. 4.1.b, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.b, en 5.2 van de Wet Incompatibiliteiten 

    Staten-Generaal en Europees Parlement 

grondslag  art. 13.1 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(436) 

handeling  het al dan niet verlenen van (eervol) ontslag van een ambtenaar aangesteld bij het 

LSOP 

grondslag  art. 118 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 
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periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  
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4.50 Begeleidingscommissie van de betreffende opleiding 

 

(425) 

handeling  het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over de aanbeveling aan de ministers 

van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de voordracht tot benoeming, schorsing 

of ontslag bij KB van directeuren van de instellingen voor de opleidingen van 

ambtenaren van politie of andere categorieën van personen 

grondslag  art. 74.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) 

periode   1992-1995 

waardering  V  termijn:  

 

(445) 

handeling  het adviseren van de bestuursraad over het werkplan voor een opleiding die het LSOP 

verzorgt 

grondslag  art. 75.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 

    art. 10.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  
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4.51 Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) 

 

(461) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over het 

emancipatiebeleid en de uitvoering van het politie-emancipatiebeleid, en het 

coördineren van werkzaamheden op het gebied van de emancipatie bij de Nederlandse 

politie; 

    het uitbrengen van verslag aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

over haar werkzaamheden en bevindingen; 

    het uitbrengen van een rapport aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken over de taakvervulling van de commissie en met voorstellen voor gewenste 

veranderingen 

grondslag  Beschikking van de minister van Justitie/Politie van 16 januari 1991, nr. 

38666/90/POL, en de minister van Binnenlandse Zaken/Politie van 16 januari 1991, nr. 

EA90/202/U34 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. L22; 

Jaarverslag 1993/Werkplan 1994 1994, p. 45-47; Politiealmanak-1995 1995, p. F-16/-

17 

periode   1991-1995 

waardering  V  termijn: 10 jaar 
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4.52 Raad voor het binnenlands bestuur (RBB) 

 

(5) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie 

over voordrachten tot wetten en algemene amvb's voor de taak, de organisatie en het 

beheer van de politie en het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

bron    TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 24 

periode   1957-1993 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (6) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee). 
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4.53 Raad voor de gemeentefinanciën 

 

(5) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie 

over voordrachten tot wetten en algemene amvb's voor de taak, de organisatie en het 

beheer van de politie en het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

bron    TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 24 

periode   1957-1993 

waardering  V: 8  termijn: 10 jaar 

toelichting  Zie handeling (6) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee). 
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4.54 Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart 

 

(178) 

handeling  het leveren van bijdragen aan het vooroverleg voor internationale conferenties [van de 

International Civil Aviation Organization (ICAO) en de European Civil Aviation 

Conference (ECAC)] over terrorisme tegen de burgerluchtvaart 

grondslag  Beschikking van de minister van V&W van 22 juli 1970, nr. BIZ/19106 RLD 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. O24; 

Luchtvaart gebonden 1994, p. 158 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

toelichting  waardering conform het Basisselectiedocument Burgerluchtvaart 1945-1993, 

Eindconcept, Samengesteld door L. Hovy, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat/Rijksluchtvaartdienst en de LVB-Organisatie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 

's-Gravenhage, 27 juli 1994 (herdrukt 13 december 1994), p. 54 (rap-nr 393). 

 

(215) 

handeling  het adviseren van de ministers van V&W en van Justitie over maatregelen die de 

veiligheid van de burgerluchtvaart verhogen 

grondslag  Beschikking van de minister van V&W van 22 juli 1970, nr. BIZ/19106 RLD 

bron    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. O24; 

Luchtvaart gebonden 1994, p. 158 

periode   1994- 

waardering  B: 1 

toelichting  waardering conform het Basisselectiedocument Burgerluchtvaart 1945-1993, 

Eindconcept, Samengesteld door L. Hovy, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat/Rijksluchtvaartdienst en de LVB-Organisatie & Rijksarchiefdienst/PIVOT, 

's-Gravenhage, 27 juli 1994 (herdrukt 13 december 1994), p. 54 (rap-nr 392). 
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4.55 Stichting Stadswacht Nederland 

 

(114) 

handeling  het besturen, coördineren, initiëren, prioriseren en inventariseren van onderwerpen die 

van belang zijn voor een eenduidige werkwijze van de stadswachtprojecten in 

Nederland 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2 

periode   1992- 

waardering  V  termijn:  
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4.56 Nederlands Meetinstituut NMi N.V. 

 

(375) 

handeling  het al dan niet afgeven van een verklaring van een onderzoek voor het gebruik van 

snelheidscontrolemeters, remvertragingsmeters, wiellastmeters en andere 

meetmiddelen van de politie die de: 

    a ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie moeten aanwijzen; of 

    b minister van Justitie moet aanwijzen 

grondslag  a art. 1 van de Regeling meetmiddelen politie (Stcrt. 1994, 64); 

    b art. 1 van de Regeling vaststelling regels m.b.t. de ijking van meetmiddelen van 

het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.57 Commissie jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) 

 

(127) 

handeling  het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de aanpak van 

de jeugdcriminaliteit 

bron    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2; Met de neus op de feiten 1994 

periode   1993-1994 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (128) onder de ministers van Binnenlandse Zaken, van OCenW en van 

Justitie. 
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4.58 Platform Technologie en Opsporing 

 

(110) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de te nemen 

besluiten inzake de opsporing met behulp van technische hulpmiddelen 

grondslag  Beschikking van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 september 

1994, nr. 454447/594/GBj, Stcrt. 198 

periode   1994- 

waardering  V  termijn:  
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4.59 Klankbordgroep reorganisatie politie 

 

(5) 

handeling  het adviseren van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie 

over voordrachten tot wetten en algemene amvb's voor de taak, de organisatie en het 

beheer van de politie en het gezag waaraan zij ondergeschikt is 

bron    TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 24 

periode   1957-1993 

waardering  V: 8  termijn:  

toelichting  Zie handeling (6) onder de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee). 
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4.60 Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (BPI) (Commissie Hermans) 

 

(310) 

handeling  het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de politiële 

informatievoorziening 

grondslag  Besluit Voorlopig Beleidsadviescollege politiële informatievoorziening (Stb. 1992, 

597) 

periode   1991-1994 

waardering  B: 1 
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4.61 Commissie studieverloop allochtone studenten Nederlandse Politie Academie (NPA) 

 

(455) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over hoe de studieproblemen 

van allochtone studenten op de NPA op te lossen 

grondslag  Stcrt. 1995, 9 

periode   1995 

waardering  V  termijn:  

 

 



concept-ontwerp februari 1997  Selectielijst/begeleidingscomm. misbruik 06-11 
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4.62 Begeleidingscommissie misbruik 06-11 

 

(311) 

handeling  het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de bestrijding van het 

misbruik van 06-11 

grondslag  Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1993, nr. EA93/1466, 

Stcrt. 125 

periode   1993-1995 

waardering  B: 1 


