
 
 
 
 
 
 
 
 
HANDELEN MET DE STERKE ARM 
 
Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein 'politie' 1994 
 
 
 
 
 
 
 
1996 
 
 



 

 

 
 
 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
HANDELEN MET DE STERKE ARM 
 
Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein 'politie' 1994 
 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
& 
de Rijksarchiefdienst/PIVOT 
Ministerie van OCenW 
 
1996 
 
Samengesteld door drs M.J.B. Kavelaars 



 

 

 
 
 iii

Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn 
 
 
 
Het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) is een project-organisatie die 
in mei 1991 door de Algemeen Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De aanleiding 
daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de Ar-
chiefwet 1995 van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van het 
openbaar bestuur moet deze verkorting van de termijn positief worden beoordeeld. Immers, 
eerder overgedragen archieven worden ook eerder volledig toegankelijk voor het publiek. 
Voor de Rijksarchiefdienst betekent deze verkorting echter dat, wanneer er geen maatrege-
len worden genomen, zij overstroomd wordt met archiefmateriaal. De neerslag van dertig 
jaar overheidshandelen zou bij de invoering van de nieuwe wet in een korte periode moeten 
worden overgebracht naar de depots van de archiefdiensten. Voor de centrale rijksorganen 
wordt de omvang van deze stroom van gegevensbestanden geschat op ongeveer 600 strek-
kende kilometer over de periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens een-
zelfde hoeveelheid. Omdat een dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal noch beheersbaar 
noch hanteerbaar is en de opslag ervan te kostbaar is, heeft de Rijksarchiefdienst in het 
kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge Colleges van Staat en de ministeries 
maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren. 
 
Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de 
archiefzorg van de rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost. Onder de Archiefwet 
1962 zijn grote achterstanden ontstaan in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en 
in het overbrengen van archief van vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst. In inspectie-
rapporten van de Rijksarchiefdienst werd daar al op gewezen, maar door het rapport 'Ar-
chiefbeheer en -behoud bij het Rijk' dat de Algemene Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit 
probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag doorgedrongen. 
 
PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in 1991 heeft toegezegd: fl. 17 miljoen over een 
periode van tien jaar (de looptijd van het project). Daarnaast zetten de ministeries en de 
Hoge Colleges van Staat, verantwoordelijk voor selectie en overdracht van hun archieven, 
elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te maken. Afspraken daarover zijn vastge-
legd in convenanten die de verschillende secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van 
de Hoge Colleges van Staat met de Algemeen Rijksarchivaris hebben gesloten. 
 
 
1. De uitgangspunten van PIVOT 
 
Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken 
heeft PIVOT een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethodes zijn 
voor een operatie van deze omvang niet toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te 
kostbaar waarbij de basis van de gevoerde selectie niet altijd duidelijk is geformuleerd. Bij 
de traditionele selectie worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve waarde 
van documenten en de plaats die zij innemen in het geheel van een dossier, een archief of 
verzameling archieven. Aangezien men bij die manier van selecteren geen model hanteert 
waarmee men de context van de gegevens in kaart kan brengen, kan men aan de gegevens 
op zich moeilijk een waarde toekennen. De functie van de gegevens is in dat geval niet te 
achterhalen. Het gevolg hiervan is een subjectieve selectie omdat iedereen die selecteert 
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een eigen interpretatie aan de gegevens geeft.  
 
PIVOT gaat ervan uit dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het 
overheidsorgaan of de organen die deze documenten in het kader van hun taak en het 
daaruit voortvloeiende handelen hebben ontvangen of geproduceerd: niet de infor-
matiewaarde van documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsor-
ganen staat centraal. Met de gegevensbestanden die naar de Rijksarchiefdienst worden 
overgebracht moet het handelen van de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen 
te reconstrueren zijn. Wordt dit doel bereikt, dan is ook de functie van gegevens duidelijk, en 
zijn dus bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse samenleving (en 
cultuur) veilig te stellen voor blijvende bewaring. 
 
De methode om dit te bereiken is de methode van institutioneel onderzoek (MIO) van PIVOT. 
Deze methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en 
nieuwe, theoretische inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en regelgeving en andere 
bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen 
verrichten. Op basis van de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in 
principe zou moeten zijn. Met andere woorden, de selectie zal niet meer plaatsvinden op 
basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling. Handelingen worden 
gewaardeerd in het kader van de context. 
 
Uiteindelijk zal PIVOT de overbrenging van het geselecteerde materiaal naar de depots van 
de Rijksarchiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke 
selectie en bewerking die de archieven en andere gegevensbestanden moeten ondergaan 
om ze geschikt te maken voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT hen daarbij adviseren. 
Richtsnoer voor de bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele selectie 
vormen de door de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening (PCDIN) in 
september 1991 aanvaarde 'Normen voor goede en geordende staat' (zie hiervoor ook de 
PIVOT-brochure 'Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende staat' 
(Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, 1993). 
 
 
2. Het institutioneel onderzoek 
 
Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsor-
ganen is PIVOT institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De 
onderzoekers worden door PIVOT zelf en door de verschillende ministeries ingezet. Zij 
nemen gezamenlijk ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun 
rekening. Per beleidsterrein beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat 
beleidsterrein als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onderzoeks-
periode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de periode 1940 tot 
heden. 
 
Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de methode van institutioneel onderzoek (MIO), 
neergelegd in de brochure 'Handelend optreden' (Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage, 
1994). De resultaten van een institutioneel onderzoek worden beschreven in een rapport 
over institutioneel onderzoek (RIO). Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein 
waarop overheidsorganen handelend optreden en omvat: 
1. een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek betrekking heeft, 

inclusief: 
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 - de doeleinden van overheidsorganen op het beleidsterrein; 
 - de overheidsorganen en overige actoren; 
 - de onderlinge relaties tussen de actoren; 
 - de beleidsinstrumenten; 
 - het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort. 
 
2. een overzicht van de handelingen die overheidsorganen verrichten of hebben verricht, 

inclusief: 
 
 - de problemen, oorzaken en symptomen op het beleidsterrein; 
 - de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum); 
 - de grondslag (bron) van elke handeling; 
 - het produkt van de handeling (indien bekend). 
Zo mogelijk worden de handelingen thematisch of procedureel geordend, waardoor men de 
handelingen in hun context kan zien. 
 
Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'. Een handeling is 
een complex van activiteiten, gericht op het totstandbrengen van een produkt, dat een actor 
verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Aangezien we niet al-
leen willen beschrijven wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, 
gebruiken we als bron voor het beschrijven van het handelen niet alleen officiële wet- en re-
gelgeving en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur (amvb's), ko-
ninklijke besluiten (KB's), ministeriële regelingen en beschikkingen zoals instellings-, 
opheffings- en organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook jaarverslagen en jaar-
overzichten, staatsalmanakken, memories van toelichting bij de rijksbegroting en bij boven-
genoemde wetten, beleidsnota's, archieven en literatuur. Daarnaast vormen interviews met 
beleidsmedewerkers en andere deskundigen - in en buiten de overheid- op het 
beleidsterrein een bron van informatie. 
 
Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel onderzoek een 
belangrijke plaats in. "Actor" volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als "een over-
heidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidster-
rein". Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van overheidsor-
ganen in de strikte zin van het woord, in de Archiefwet 1995 wordt, gebaseerd op de Alge-
mene wet bestuursrecht, onder "overheidsorganen" verstaan "organen van rechtspersonen 
die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, of andere personen of colleges met openbaar 
gezag bekleed". Hieronder vallen dus ook organen van overheidsstichtingen, verenigingen 
en vennootschappen die, ook voor zover zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch 
met openbaar gezag zijn bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedra-
gen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend. Het begrip 
'overheidsorgaan' is hiermee aanzienlijk verbreed. 
 
In de onderzoeksrapporten worden de handelingen van particuliere instellingen niet 
opgenomen. Wel wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het 
acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief wordt bepaald of de archieven van 
particuliere instellingen voor overbrenging in aanmerking komen. 
 
 
3. De toepassingsmogelijkheden 
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De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna 
verwerkt in een wettelijk voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-
termen het "basisselectiedocument" (BSD). De selectielijst is een lijst van handelingen die 
elk voorzien zijn van de waardering 'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt uit de 
beschrijving van het RIO. In overleg met de betreffende instelling(en) wordt aan de hand van 
deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden voor 'de eeuwigheid' geselecteerd moe-
ten worden en uiteindelijk overgebracht worden aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp se-
lectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en) 
de ontwerp-selectielijst aan de minister van OCenW.  De definitieve selectielijst wordt 
vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris van OCenW. 
 
Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet 
worden voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan bij selectie en overbrenging van 
gegevensbestanden. Om de toepassingsmogelijkheden van het institutioneel onderzoek ook 
voor de toekomst te kunnen garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in 
taken, bevoegdheden, handelingen en organisatie van de overheid, alsmede de grondslag 
van die taken en handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van 
een structureel documentair informatieplan (ordeningsplan) teneinde het beheer van de 
gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer van de 
gegevensbestanden bij de verantwoordelijke organen zelf te verbeteren. 
 
Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toe-
komst nieuwe, onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen 
vormen.  
 
 
4. Vermindering van het volume van archieven en vergroting opslagcapaciteit 
 
Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Vermindering van het volume kan voor bepaalde 
archieven worden bereikt door middel van substitutie: het overzetten van de informatie op 
een andere drager, bijvoorbeeld microfilm, microfiches en in de toekomst wellicht 
beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande 
depots in het Algemeen Rijksarchief worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare 
stellingen (compactus).  
 
Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen 
kunnen adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen 
doen. 
 
 
 
 
Rijksarchiefdienst/PIVOT, Den Haag, 1 juni 1995. 



 

 

 
 
 vii

Inhoudsopgave 
 
 
 
Lijst van afkortingen ...................................................................................................................  1 
 
1 Verantwoording........................................................................................................................  3 
 
2 De ontwikkeling van het beleidsterrein 'politie' .....................................................................  6 
 
3 Handelingen op het beleidsterrein 'politie' sinds 1 april 1994.............................................. 14 
 3.1 Algemene handelingen ................................................................................................. 15 
 3.2 Toedeling van taken en bevoegdheden aan, en samenstelling van de politie ............ 17 
  3.2.1 Inleiding ............................................................................................................... 17 
  3.2.2 Handelingen ingevolge art. 1-11 en 45.1 van de Politiewet 1993...................... 17 
  3.2.3 Handelingen om de orde strafrechtelijk te handhaven (art. 67-69 van de 

Politiewet 1993)..................................................................................................... 29 
  3.2.4 Handelingen op het terrein van het integraal veiligheidsbeleid........................ 40 
   3.2.4.1 Algemene handelingen ............................................................................. 41 
   3.2.4.2 Jongeren en veiligheid .............................................................................. 45 
   3.2.4.3 Veilige leefomgeving en risicobeheersing................................................ 46 
  3.2.5 Handelingen op het terrein van de internationale politiële samenwerking ..... 48 
   3.2.5.1 Algemene handelingen ............................................................................. 54 
   3.2.5.2 Schengen Groep ........................................................................................ 54 
   3.2.5.3 Europese Unie ........................................................................................... 55 
   3.2.5.4 Bilaterale politiesamenwerking ............................................................... 60 
   3.2.5.5 Burgerluchtvaart ....................................................................................... 61 
 3.3 Gezag en toezicht over de politie.................................................................................. 62 
  3.3.1 Inleiding ............................................................................................................... 62 
  3.3.2 Handelingen ingevolge art. 12-20 en 71 van de Politiewet 1993....................... 62 
 3.4 Regionale politiekorpsen .............................................................................................. 66 
  3.4.1 Inleiding ............................................................................................................... 66 
  3.4.2 Handelingen ingevolge art. 21-37 van de Politiewet 1993................................. 69 
 3.5 Korps landelijke politiediensten................................................................................... 76 
  3.5.1 Inleiding ............................................................................................................... 76 
  3.5.2 Handelingen ingevolge art. 38-42 van de Politiewet 1993................................. 80 
 3.6 Bijzondere ambtenaren van politie .............................................................................. 88 
  3.6.1 Inleiding ............................................................................................................... 88 
  3.6.2 Handelingen ingevolge art. 43 van de Politiewet 1993 ...................................... 88 
 3.7 Beheersbevoegdheden op rijksniveau ......................................................................... 90 
  3.7.1 Inleiding ............................................................................................................... 90 
  3.7.2 Handelingen op het terrein van de financiering van de regionale 

politiekorpsen ....................................................................................................... 91 
   3.7.2.1 Handelingen ingevolge art. 44, 45.1, 45.4 en 70 van de Politiewet 

1993 ................................................................................................................ 91 
   3.7.2.2 Handelingen ingevolge art. 45.4 van de Politiewet 1993 en ingevolge 

het Besluit financiën regionale politiekorpsen ............................................. 92 
  3.7.3 Handelingen op het terrein van het beheer van de regionale politiekorpsen .. 97 
   3.7.3.1 Handelingen ingevolge de Wet politieregisters ....................................... 98 
   3.7.3.2 Handelingen ingevolge art. 45.1 (en 47.1) van de Politiewet 1993 .........106 



 

 

 
 
 viii

   3.7.3.3 Handelingen ingevolge art. 46 en 48 van de Politiewet 1993 en 
ingevolge het Besluit beheer regionale politiekorpsen...............................106 

   3.7.3.4 Handelingen ingevolge art. 45.2-3 (en 47.2) van de Politiewet 1993......124 
  3.7.4 Handelingen op het terrein van het comptabele bestel van de regionale 

politiekorpsen ......................................................................................................124 
   3.7.4.1 Handelingen ingevolge art. 45 (en 47.1) van de Politiewet 1993 ............125 
   3.7.4.2 Handelingen ingevolge het Besluit comptabele regelgeving regionale 

politiekorpsen................................................................................................125 
  3.7.5 Handelingen op het terrein van de samenwerking, de bewapening en de 

kleding [art. 46 (, 47.2), 48 en 49 van de Politiewet 1993]...................................126 
  3.7.6 Handelingen op het terrein van werving, selectie en onderwijs (art. 49a van 

de Politiewet 1993) ...............................................................................................128 
  3.7.7 Handelingen op het terrein van personeels- en arbeids-

voorwaarwaardenbeleid (art. 50.1 en 70.3 van de Politiewet 1993) ...................142 
   3.7.7.1 Inleiding ....................................................................................................142 
   3.7.7.2 Handelingen ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 244) ............................143 
   3.7.7.3 Handelingen ingevolge het Besluit sociaal beleidskader 

reorganisatie politiebestel............................................................................143 
   3.7.7.4 Algemene handelingen op het terrein van personeels- en 

arbeidsvoorwaardenbeleid ...........................................................................144 
   3.7.7.5 Handelingen ingevolge het Besluit algemene rechtspositie politie 

(BARP) ...........................................................................................................146 
   3.7.7.6 Handelingen ingevolge het Besluit bezoldiging politie (BBP) ................169 
   3.7.7.7 Handelingen ingevolge het Besluit overleg en medezeggenschap 

politie 1994 (BOM) .........................................................................................174 
   3.7.7.8 Handelingen ingevolge het Besluit vergoeding dienstreizen politie 

(BVDP)............................................................................................................177 
   3.7.7.9 Handelingen ingevolge het Besluit vergoeding verplaatsingskosten 

politie (BVVP) .................................................................................................178 
   3.7.7.10 Handelingen ingevolge het Besluit geneeskundige verzorging 

politie (GVP) 1994 ..........................................................................................178 
  3.7.8 Handelingen ingevolge art. 50.2 en 51-53 van de Politiewet 1993 ...................183 
 3.8 Het verlenen van bijstand ............................................................................................188 
  3.8.1 Inleiding ..............................................................................................................188 
  3.8.2 Handelingen ingevolge art. 54-60 van de Politiewet 1993................................189 
  3.8.3 Handelingen ingevolge de Regeling bijzondere bijstandseenheden................197 
 3.9 Behandeling van klachten ...........................................................................................201 
  3.9.1 Inleiding ..............................................................................................................201 
  3.9.2 Handelingen ingevolge art. 61-66 van de Politiewet 1993................................201 
 
Literatuurlijst ............................................................................................................................204 
 
Bijlage 1: Actoren op het beleidsterrein politie .......................................................................207 
 1 Overheidsorganen...........................................................................................................207 
  1.1 Taak om ad hoc te adviseren over de politie........................................................207 
   Commissie jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) ...............................207 
   Platform Technologie en Opsporing....................................................................207 
   Klankbordgroep reorganisatie politie .................................................................208 
   Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (BPI) 

(Commissie Hermans) ..................................................................................209 



 

 

 
 
 ix

   Commissie studieverloop allochtone studenten NPA (Nederlandse Politie 
Academie)......................................................................................................211 

   Begeleidingscommissie misbruik 06-11.............................................................211 
  1.2 Overige overheidsorganen....................................................................................212 
   Minister van Binnenlandse Zaken .......................................................................212 
   Minister van Justitie (Korpsbeheerder van het Korps landelijke 

politiediensten)..............................................................................................212 
   Minister van Defensie (Korpsbeheerder van de Koninklijke marechaussee of 

van enig ander onderdeel van de krijgsmacht)............................................212 
   Vakministers [ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM), van Verkeer en Waterstaat (V&W), van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), van Economische Zaken, van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCenW), van VWS, van Buitenlandse Zaken, voor 
Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën] .........................................212 

   Rijk........................................................................................................................212 
   Kroon ofwel regering ...........................................................................................212 
   Ministerraad .........................................................................................................213 
   Minister-president, minister van Algemene Zaken............................................213 
   Directie van een rijksorgaan................................................................................213 
   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.........................................213 

   Officier van justitie/ (Nationale) CID-officier/ Officier van justitie te Arnhem 
belast met militaire zaken/ Landelijk Officier van Justitie..........................213 

   Hulpofficier van justitie ........................................................................................213 
   Hoofdofficier van justitie ......................................................................................214 
   Procureur-generaal.............................................................................................214 
   College-vergadering van procureurs-generaal..................................................214 
   Rechter aan een arrondissementsrechtbank .....................................................214 
   Rechter-commissaris ..........................................................................................214 
   Burgemeester ......................................................................................................214 
   Korpsbeheerder van het regionale korps ...........................................................214 
   Gemeenteraad......................................................................................................214 
   Commissaris van de Koning ................................................................................214 
   Regionale college.................................................................................................215 
   Raad voor het Korps landelijke politiediensten ..................................................215 
   Ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.216 
   Buitengewoon opsporingsambtenaar .................................................................216 
   Militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak 

uitvoert...........................................................................................................216 
   Militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke 

marechaussee dat bijstand verleent aan de politie .....................................216 
   Adviesraad Koninklijke marechaussee ...............................................................217 
   Registratiekamer .................................................................................................217 
   Centrale Politie Verkeerscommissie...................................................................218 
   Centrale Politie Surveillance Commissie (CPSC) ...............................................219 
   Centrale Politie Recherche Commissie (CPRC) .................................................219 
   Coördinerend Politie Beraad (CPB).....................................................................220 
   Commissie voor de politieklachten (klachtencommissie)..................................221 



 

 

 
 
 x

   Begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning..............................221 
   Bestuurlijk Beraad voor Politiepersoneelsaangelegenheden ...........................221 
   Bestuurlijk Beraad Politie (BB) ...........................................................................223 
   Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (GOP) .................................223 
   Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (CGOP) ...225 
   Regionale Commissie voor georganiseerd overleg in politieamb-

tenarenzaken in het regionaal politiekorps (Regionale Commissie) ..........225 
   Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het 

Korps landelijke politiediensten (Commissie Korps landelijke 
politiediensten)..............................................................................................225 

   Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken ten 
behoeve van de bijzondere ambtenaren van politie (Commissie 
bijzondere ambtenaren van politie) ..............................................................226 

   Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken 
(CGOA ofwel Centrale Commissie) ...............................................................227 

   Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) ...............................................228 
   Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO) .................................................229 
   Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP)..............................230 
   Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren....230 
   Hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst .......................................................230 
   (Bedrijfs)geneeskundige......................................................................................230 
   Commissie van geneeskundigen.........................................................................230 
   Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst 

geneeskundige verzorging politie (DGVP) (Commissie van Beheer van 
de DGVP)........................................................................................................231 

   Bestuursraad van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie 
(LSOP) ............................................................................................................232 

   Directie van het LSOP ..........................................................................................232 
   Begeleidingscommissie van de Politie Opleidingscentra (POC-s).....................232 
   Begeleidingscommissie van de Nederlandse Politie Academie (NPA)..............233 
   Begeleidingscommissie van het Politie Instituut voor openbare Orde en 

Veiligheid (PIOV) ............................................................................................234 
   Begeleidingscommissie van het Politie Verkeers Instituut (PVI) .......................235 
   Begeleidingscommissie van de Rechercheschool..............................................236 
   Begeleidingscommissie van het Landelijk Selectiecentrum Politie (LSCP)......236 
   Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC)..............................................237 
   Raad voor het binnenlands bestuur (RBB)..........................................................238 
   Raad voor de gemeentefinanciën ........................................................................239 
   Veiligheidcommissie voor de burgerluchtvaart ..................................................240 
   Adviescollege bewaking en beveiliging ...............................................................240 
   Stichting Stadswacht Nederland .........................................................................241 
   Nederlands Meetinstituut NMi N.V......................................................................241 
 2 Particuliere organisaties en personen...........................................................................242 
  2.1 Vakorganisaties.....................................................................................................242 
   Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) ...................242 
   Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) (Politiebond CNV)..............................242 
   Nederlandse Politiebond (NPB) ..........................................................................243 
   Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV)..............................................244 
   Politie/Justitie Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) ........................245 
  2.2 Overige particuliere organisaties en personen....................................................246 



 

 

 
 
 xi

   Beraad van hoofdofficieren van justitie (HOB) ....................................................246 
   Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) .................................................246 
   Korpsbeheerdersberaad (KBB) ...........................................................................246 
   Raad van Hoofdcommissarissen (RHC)...............................................................247 
   Stichting Maatschappij en Politie ........................................................................248 
   Stichting Landelijk Steunpunt Politievrouwennetwerk ......................................248 
   European Network for Policewomen ..................................................................249 
   Centrale van verenigingen van ambtenaren .......................................................249 
   N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS)....................................................................249 
 
Bijlage 2: Wetten en andere regels op het beleidsterrein 'politie' .........................................250 
 
Bijlage 3: PIVOT-publicaties .....................................................................................................258 
 



 

 

 
 
 1

Lijst van afkortingen 
 
 
 
AB   Arbeidsvoorwaardenbeleid 
ABP  Algemeen burgerlijk pensioenfonds 
ACP  Algemeen Christelijke Politiebond 
amvb  algemene maatregel van bestuur (groot KB) 
ANPV  Algemene Nederlandse Politievereniging 
BB   Bestuurlijk Beraad Politie 
BBE  bijzondere bijstandseenheid 
BFO  bureau financiële ondersteuning 
BSD  basisselectiedocument 
BVD  Binnenlandse Veiligheidsdienst 
CAOP  Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
CCVV  Centrale Commissie voor de Verkeersveiligheid 
CGOA  Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken 
CGOP  Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken 
CID  criminele inlichtingendienst 
CoCo  ofwel CoCo EIA: Coördinatiecommissie (van de ministerraad) voor Europese 

Integratie- en Associatieproblemen 
Coreper  'Comité des Representants Permanents' ofwel Comité van Permanente 

Vertegenwoordigers (per pijler van de Europese Unie) 
CPB  Coördinerend Politie Beraad 
CRI  Centrale Recherche Informatiedienst 
DCRI  Divisie Centrale Recherche Informatie 
DG   Directoraat-Generaal 
DGVP  Dienst geneeskundige verzorging politie 
EDE  Europol Drugs Eenheid [Europol Drugs Unit (EDU)] 
EEG  Europese Economische Gemeenschap 
EG   Europese Gemeenschap 
EGA  Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
EGKS  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
EIS   Europees Informatie Systeem 
EK   Eerste Kamer (kamerstuk-aanduiding, gevolgd door het vergaderjaar, het 

kamerstuknummer en het volgnummer binnen het kamerstuk) 
EU   Europese Unie 
Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Europol  Europese Politiedienst 
GOP  Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken 
GSB  grote-stedenbeleid 
GVP  geneeskundige verzorging politie 
GVR  Geneeskundige Verdedigingsraad 
HOB  Beraad van hoofdofficieren van justitie 
ICONA  Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-Aangelegenheden 
JBZ- 
Raad  Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (van de derde pijler van 

de Europese Unie) 
JuBi- 
Raad  Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (van de derde pijler van 
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de Europese Unie) 
K.4- 
comité  Coördinatiecomité van hoge ambtenaren ingevolge art. K.4 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie 
KB   koninklijk besluit 
KBB  Korpsbeheerdersberaad 
NCID  nationale criminele inlichtingendienst 
LCC  Landelijk Coördinatiecentrum 
LNV  Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
LPEC  Landelijke Politie Emancipatiecommissie 
LSCP  Landelijk Selectiecentrum Politie 
LSOP  Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie 
ME  Mobiele eenheid 
NPA  Nederlandse Politie Academie 
NPB  Nederlandse Politiebond 
NS   N.V. Nederlandse Spoorwegen 
OCenW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OM  Openbaar Ministerie 
OOV  Openbare Orde en Veiligheid 
O&W  Onderwijs en Wetenschappen 
PIOV  Politie Instituut voor openbare Orde en Veiligheid 
PIVOT  Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn 
plv.  plaatsvervangend 
POC  Politie Opleidingscentrum 
PO&I  Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening 
PRP  project reorganisatie politie 
PVI  Politie Verkeers Instituut 
RAD  Rijksarchiefdienst 
RCID  regionale criminele inlichtingendienst 
RHC  Raad van Hoofdcommissarissen 
RIO  rapport over institutioneel onderzoek 
RIT  rampenidentificatieteam 
RLD  Rijksluchtvaartdienst 
ROP  Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid 
SIS   Schengen Informatie Systeem 
SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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) 
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 

VMHP  Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
V&W  Verkeer en Waterstaat 
VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WODC  Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
WVC  Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
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1 Verantwoording 
 
 
 
Dit rapport over institutioneel onderzoek (RIO) is het resultaat van afspraken, opgenomen in 
het convenant tussen de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(BiZa) en de algemeen rijksarchivaris (ARA) van 5 juli 1994. Tot de afspraken hoort onder 
meer het verrichten van een institutioneel onderzoek naar de taakontwikkeling en de 
daaraan gekoppelde organisatorische ontwikkeling van het ministerie. De taak van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken waarover dit rapport gaat, is het toezicht op de 
handhaving van de openbare orde. Deze handhaving gebeurt onder gezag van de 
burgemeester. Hij gebruikt daarvoor het instrument 'politie' - 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. Op andere beleidsterreinen komt de openbare orde ook aan de orde, 
maar daar wordt deze niet gehandhaafd maar hersteld, zoals in de situaties van oorlog, van 
brand of van rampen. 
 Het doel van de politie is ruimer dan het handhaven van de openbare orde. Onder 
politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en onder het gezag van de officier 
van justitie moet de politie ook de rechtsorde strafrechtelijk handhaven en taken verrichten 
ten dienste van justitie. De politietaken 'het handhaven van de openbare orde, het 
strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste van 
justitie' noemen we te zamen "het handhaven van de rechtsorde". Een laatste politietaak is 
de hulpverlening aan hen die deze behoeven. 
 Zodra onderdelen van de krijgsmacht taken niet meer verrichten onder het gezag van de 
burgemeester of de officier van justitie maar onder het gezag van de minister van Defensie, 
verrichten zij geen politietaken meer maar militaire taken. Militaire taken horen tot een 
ander beleidsterrein en komen in dit rapport dus niet aan de orde. 
 Op sommige beleidsterreinen is de handhaving van de rechtsorde wel een taak, maar is 
uitvoering van deze taak een voorwaarde om het doel van het overheidsbeleid op die 
beleidsterreinen te bereiken. Zo moet de politie de uitvoering van de zogenaamde 
"bijzondere wetten" controleren, zoals de Opiumwet, de Vreemdelingenwet,1 de Drank- en 
horecawet, de Wet wapens en munitie (Stb. 1986, 41),2 de Wet op de kansspelen, de 
Winkelsluitingswet, de Visserijwet, het Besluit Toezicht handel te water, de Wet op de 
weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206)3 en het Politie 
Zuiveringsbesluit 19454 (zie paragraaf 3.4.1). Het einddoel van de uitvoering van deze taak 
van de politie, is niet de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde of hulp aan hen die 
deze behoeven. Dit zijn slechts tussendoelen ofwel middelen om het einddoel te bereiken. 
Het einddoel van bijvoorbeeld de Visserijwet is het beheer van de visstand. 
 Om de primaire politietaken, de zorg voor de daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde of de hulpverlening aan hen die deze behoeven, te kunnen verrichten, moeten 
                     
     1 De handelingen ingevolge deze wet maken deel uit van het beleidsterrein inzake toelating van vreemdelingen. 

     2 De handelingen ingevolge deze wet worden verricht op het beleidsterrein handhaving van het geweldsmonopolie. 

     3 Zie paragraaf 3.2.4. 

     4 Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. O6. 
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ook secundaire taken verricht worden. Voorbeelden hiervan zijn personeels-, logistiek, 
informatie- en financieel beheer. Deze secundaire taken horen tot andere beleidsterreinen 
en worden dus behandeld in andere rapporten van het Project Invoering Verkorting 
Overbrengingstermijn (PIVOT-rapporten), tenzij deze secundaire politietaken op een 
bijzondere manier worden verricht. In dat laatste geval komen deze taken en de daaruit 
voortvloeiende handelingen in dit RIO aan de orde. Zo bestaat er een personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid dat specifiek gericht is op de politie (zie paragraaf 3.7.7). 
 De grens tussen het beleidsterrein 'politie' en andere beleidsterreinen is soms 
onduidelijk, omdat deze categorieën elkaar niet uitsluiten. In dat geval wordt aangegeven of 
de betreffende taak of handeling in een ander PIVOT-rapport aan de orde komt of deel 
uitmaakt van een ander, nog te beschrijven beleidsterrein. 
 
Het doel van dit RIO is een instrument te bieden, waarmee ten eerste selectiecriteria voor 
gegevens kunnen worden vastgesteld, en ten tweede het gegevensbeheer in het algemeen 
bij de betrokken rijksorganen en bij de Rijksarchiefdienst (RAD) te verbeteren is. Bedoelde 
gegevens bestaan uit de neerslag van de handelingen waarvan hoofdstuk 3 van dit rapport 
een opsomming geeft. De selectie van de neerslag betreft het al dan niet overbrengen van de 
neerslag naar de Rijksarchiefdienst. Deze selectie gebeurt op grond van de vaststelling van 
het basisselectiedocument (BSD)-'politie'. 
 Op grond van het convenant zou het onderzoek verricht moeten worden over de periode 
1940-1993. Een onderzoeker bij het ministerie van Justitie,5 de heer J.J. Buskes, beschrijft in 
zijn RIO de periode vóór 1 april 1994, toen de Politiewet 1993 in werking trad. Deze 
inwerkingtreding en bijgaande reorganisatie van de politie heeft de handelingen en actoren 
en dus de gegevens op het beleidsterrein dusdanig veranderd, dat een scheiding bij april 
1994 zinvol is geacht. Wel komt in dit onderzoeksrapport de aanloop tot de Politiewet 1993 
aan de orde, om het hoe en waarom van deze wet uit te leggen. 
 De periode 1940-1945 is in het RIO van de heer Buskes echter niet beschreven. De 
taakontwikkeling van de verschillende actoren in deze periode is al beschreven in 
goedgekeurde inventarissen. Een RIO voor die periode zou daarom vooral een instrument 
zijn geweest voor de selectie. Voor deze periode zullen echter afzonderlijke 
selectiebeslissingen moeten worden gemaakt, omdat Nederland toen geen democratische 
rechtsstaat was.6 Daarentegen is niet gestopt bij 1993, maar is het beleidsterrein 'politie' tot 
22 januari 19957 beschreven. Dit is van belang voor het gegevensbeheer bij de betrokken 
ministeries, omdat in 1994 de Politiewet 1993 en de daaruit voortvloeiende besluiten in 
werking getreden zijn, met alle handelingen en gegevens van dien. 
 
Als bronnen van onderzoek zijn wetten en andere regels, Kamerstukken der Staten-
Generaal zoals memories van toelichting en antwoord bij wetten, (nota's van) toelichting(en) 
op andere regels, beleidsnota's, jaarverslagen, onderzoeksrapporten, brochures, 
staatsalmanakken, secundaire literatuur (zie Literatuurlijst), en interviews gebruikt. De 
interviews zijn afgenomen bij: 
- vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Politie: dhr mr F.L.G. 
                     
     5 De reden hiervoor is dat niet alleen de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook die van Justitie trekker is op het 
beleidsterrein 'politie'. 

     6 Handelend optreden 1994, p. 57, noot 12. 

     7 Reden voor deze datum is dat de redactie van de Algemene Databank Wetgeving (ADW) (Kluwer Datalex) toen gestopt is 
met het verwerken van nieuwe gegevens en een nieuwe versie uitbracht. De handelingen die als grondslag een Staatsblad 
hebben, heb ik uit deze ADW gehaald. 
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Bleeker, dhr mr J.P. Boersen, dhr drs H.J.W. Helsen, dhr drs F.J. Otto, dhr drs J.M.M. 
Polman, dhr P.F.W. Rutten, dhr mr drs C.R. van Strijen, dhr A. Willemsen, dhr F.G.J.W.D. 
Kummer en mw drs B.M. Tangelder; 

- een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Directoraat-
Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid/ Afdeling Informatiebeleid, dhr drs H. 
Statema; 

- een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Directoraat-
Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid/ Project Integraal Veiligheidsbeleid, mw ir 
P.M. Monné; 

- een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Arbeidszaken 
Overheid, dhr drs A.B. van der Scheer; 

- vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie/Politie: mw mr N.J. Epker-
Laverman, dhr L.A. Bakker en dhr A. de Bruin; 

- vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie/Korps landelijke politiediensten 
(KLPD): mw drs G.E.J.M. van Koppen en dhr Y.J. Stelstra; 

- een vertegenwoordiger van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten, dhr mr 
F.H.J. Strijthagen; 

- een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie/Openbaar Ministerie (OM), dhr mr 
F.W.M. van Straelen; 

- vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie/Koninklijke marechaussee: kol 
C.N.J. Neisingh en aoo P.C.M. Louwe; 

- een vertegenwoordiger van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie, dhr mr 
W.G.S. Smitt; 

- een vertegenwoordiger van het Korpsbeheerdersberaad, mw mr M.Th.M. Tangel; 
- een vertegenwoordiger van de Raad van Hoofdcommissarissen, dhr C. Breure; 
- een vertegenwoordiger van het Regionaal Politiekorps Haaglanden, mw mr S.J.M.G. 

Denneman; 
- een vertegenwoordiger van de Nederlandse Politie Bond, mw B. Knijn; 
- een vertegenwoordiger van de Algemeen Christelijke Politiebond, dhr K. Lodder; 
- een vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging, dhr J.H. 

Koedam; 
- een vertegenwoordiger van de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren, 

mw A. Klerks. 
 
Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 behandelt de problemen, oorzaken en 
symptomen op het beleidsterrein 'politie' en de taken en bevoegdheden die daaruit 
voortvloeien. Uit deze taken en bevoegdheden zijn handelingen voortgevloeid. 
 Hoofdstuk 3 geeft weer wie welke handelingen in een bepaalde periode heeft verricht, 
de grondslag van die handelingen, en zo nodig en zo mogelijk welk produkt uit de 
handelingen voortvloeit. De handelingen zijn ingedeeld naar thema, analoog aan de indeling 
van de Politiewet 1993. Dit wil niet zeggen dat de handelingen alleen uit de Politiewet 1993 
voortvloeien. 
 In de handelingenlijst komen alleen handelingen van rijksorganen voor. Reden hiervoor 
is dat met dit rapport gegevens van rijksorganen geselecteerd moeten worden om wel of 
niet te worden overgebracht naar de RAD, en dat deze rijksorganen met dit rapport in staat 
moeten worden gesteld om hun gegevensbeheer te verbeteren. Met de verwerving van 
gegevens van rijks- en provinciale organen oefent de RAD een archiefwettelijke taak uit. Dit 
onderzoek is in april 1994 gestart. Pas na 1 oktober 1994 zijn onderzoeken gestart waarmee 
ook gegevens van provinciale organen geselecteerd moeten worden. 
 In Bijlage 1 komen alle betrokken actoren en hun taken aan de orde. De relaties tussen 
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de actoren blijken uit hoe een actor is samengesteld, als deze actor een collectief is, 
bijvoorbeeld een commissie. Bijlage 2 vermeldt alle gebruikte wetten en andere regels op dit 
beleidsterrein. 
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2 De ontwikkeling van het beleidsterrein 'politie'8 
 
 
 
In dit rapport beperk ik me, zoals gesteld, tot de periode 1 april 1994-22 januari 1995. Voor 
de ontwikkeling vóór de reorganisatie van de politie van april 1994 verwijs ik naar het PIVOT-
rapport over politie van de heer J.J. Buskes. 
 De Nederlandse samenleving kent verschillende problemen, zoals 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, in ondergeschiktheid aan het 
bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.9 "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).10 
 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.11 
 
De politie heeft voor de verrichting van deze taken de beschikking over het 
"geweldsmonopolie"; de politie is bevoegd bepaalde geweldshandelingen uit te voeren die 
voor een gewone burger een overtreding of een misdrijf zouden zijn.12 Daarom moet de 

                     
     8 Tweede Kamer (TK) 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 2-8, 18, 21-23, 33-38, 50, 53; TK 1992-1993; 22 800 hoofdstuk VII, nr. 2, 
p. 14, 17, 53-73, 79-82, 140-141, 144; nr. 3, p. 42, 44, 52-55, 64, 69-70, 85-89; Tekstuitgave Politiewet 1993 1994, p. 7-18. 

     9 Art. 28 van de Politiewet [Staatsblad (Stb.) 1957, 244]; art. 2 van de Politiewet 1993. 

     10 Elzinga e.a. 1995, p. 4, 41-42 en 85-86. 

     11 Elzinga e.a. 1995, p. 88. 

     12 Art. 8.1 en 8.6 van de Politiewet 1993. 
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politie deze taken verrichten in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag 
(machtenscheidingsbeginsel) en in overeenstemming met de geldende rechtsregels 
(legaliteitsbeginsel), om naar behoren te kunnen functioneren in een rechtsstaat. De 
rechtsstaat vraagt enerzijds bescherming door en anderzijds bescherming tegen (controle 
over) de politie. Een onafhankelijke rechter controleert zo nodig of een politieoptreden 
gebaseerd is op de geldende rechtsregels. 
 "Controle over" de politie bestaat uit preventieve, repressieve, sociale en politieke 
controles, die elkaar overlappen en beïnvloeden. Preventieve controle gebeurt via regels over 
de bevoegdheden van de politie en via bevelen van het bevoegd gezag voor de taakuitvoering, 
en tijdens de opleiding en vorming (zie paragraaf 3.7.6). Repressieve controle wordt geregeld 
in de regeling voor de behandeling van klachten over politieoptreden (zie paragraaf 3.9), en 
wordt uitgevoerd door de strafrechter en de civiele rechter. De strafrechter controleert in 
een strafzaak; de civiele rechter doet uitspraak over de eis om een schadevergoeding van de 
politie als gevolg van het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad. Collega's, publiek en 
de media verrichten sociale controle. De (deel)gemeenteraad oefent politieke controle uit 
over de burgemeester (zie paragraaf 3.4.1), en de Staten-Generaal oefenen controle uit over 
de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.13 
 Het is onmogelijk regels vast te stellen voor elke concrete situatie, en de politie kan 
fysiek niet elke overtreding sanctioneren. Daardoor heeft zij een zekere beleidsvrijheid, die 
in het positieve geval leidt tot meedenken met en advies aan het bevoegde gezag, maar in 
het negatieve geval kan leiden tot rechtsongelijkheid (schending van het beginsel van gelijke 
rechtsbedeling) en tot te grote zelfstandigheid van de politie. Dit maakt de controle over de 
politie extra moeilijk. 
 Beginselen van behoorlijk bestuur werken als een vangnet voor het ontbreken van 
regels in een concrete situatie: 
a 'fairplay', dat van de politie eerlijk spel verwacht en verbiedt dat de politie van een 

bevoegdheid gebruik maakt de burger de mogelijkheid te ontnemen voor zijn belang op 
te komen; 

b zorgvuldigheid, dat gebiedt dat de politie het minst ingrijpende middel gebruikt om haar 
doel te bereiken (subsidiariteit); 

c evenwichtigheid, dat een behoorlijke belangenafweging voorschrijft en vereist dat het 
middel in overeenstemming is met het te bereiken doel (proportionaliteit); 

d gelijkheid, dat gebiedt dat de politie gelijke gevallen gelijk behandelt en dat 
discriminatie dus verbiedt; 

e zuiverheid van oogmerk, dat verbiedt dat de politie een bevoegdheid gebruikt voor een 
ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is gegeven ('détournement de pouvoir'); 

f rechtszekerheid, dat de politie een consequente gedragslijn voorschrijft en voorschrijft 
dat zij gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen honoreert. 

Behalve in de rechtspraak, worden deze beginselen ook in de wetgeving erkend. 
 
Nogmaals, de politie moet haar taken verrichten in ondergeschiktheid aan het bevoegde 
gezag. 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"): 
- 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 

                     
     13 Zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over de Staten-Generaal. 
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hulpverleningstaak uit te voeren.14 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;15 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.16 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.17 

  "Taken ten dienste van de justitie" zijn:18 
 - het uitvoeren van wettelijke voorschriften waarmee de minister van Justitie is 

belast;19 
 - het administratiefrechtelijk afdoen van inbreuken op wettelijke 

(verkeers)20voorschriften, 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.21 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 

                     
     14 Art. 35 en 38.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576); art. 12 en 15.1 van de Politiewet 1993; art. 
172 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96). 

     15 Art. 49 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); art. 15.2 van de Politiewet 1993. 

     16 Art. 36 en 38.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576); art. 13 en 15.1 van de Politiewet 1993; art. 
148 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14). 

     17 Art. 15.2 van de Politiewet 1993. 

     18 Art. 1.1 van de Politiewet 1993. 

     19 Zoals de uitvoering van de Vreemdelingenwet, de administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften, op de 
uitvoering waarvan de minister van Justitie moet toezien (TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 8). 

     20 Elzinga e.a. 1995, p. 42. 

     21 Tekstuitgave Politiewet 1993 1994, p. 17. 
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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"22 ofwel aan de hoofdofficieren van justitie. De minister van 
Justitie ziet toe op de procureur-generaal of op de officier van justitie.23 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.24 
 Sommige handelingen in de handelingenlijst worden verricht door het "bevoegd gezag". 
Aangezien het enige bevoegd gezag dat rijksorgaan is, de officier van justitie is, en in de 
handelingenlijst 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 en de hulpverlening aan hen die deze behoeven. Op het 
terrein van de uitoefening van secundaire taken is het bevoegd gezag (de beheerder) van de 
politie de korpsbeheerder of de minister van Justitie.25 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 plaats van "bevoegd gezag" 
in het geval van secundaire taken "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.26 
 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".27 
 
Zoals gesteld, moet de politie haar taken uitvoeren in overeenstemming met de geldende 
rechtsregels. Het Rijkspolitiebesluit [Staatsblad (Stb.) 1935, 497], het Buitengewoon 
Politiebesluit (Stb. 1944, E123), het Besluit uitbreiding van het aantal hulpofficieren van 
justitie (Stb. 1945, F72), het Politiebesluit 1945, de Politiewet (Stb. 1957, 244) en de Politiewet 
1993 trachten alle antwoord te geven op het "politievraagstuk", dat wil zeggen "de vraag hoe 
de politie in ons land het beste kan worden georganiseerd en beheerd". Hierbij spelen 
spanningen tussen "centralisatie - decentralisatie; rijkspolitie - plaatselijke politie; 
repressieve politiezorg - preventieve politiezorg; gezag van de officier van justitie - gezag 
van de burgemeester; gezag van de procureur-generaal - gezag van de commissaris van de 
Koning; taak minister van Justitie - taak minister van Binnenlandse Zaken". 
 Voor de spanningen tussen gezag van de officier van justitie en gezag van de 
burgemeester, en tussen gezag van de procureur-generaal en gezag van de commissaris 

                     
     22 Art. 140.2 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14). 

     23 Mw N.J. Epker-Laverman, 29 juni 1995; Politie in Nederland 1994, p. 4-5. 

     24 Elzinga e.a. 1995, p. 7; F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995. 

     25 Art. 24, 38.3 en art. 43.2 van de Politiewet 1993; art. 1.1.i van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214). 

     26 Zo komen de handelingen op het beleidsterrein 'militair personeel' aan de orde in het PIVOT-rapport 'Geef acht' (1994). De 
handelingen die niet specifiek gericht zijn op militair personeel, en de handelingen ten aanzien van het burgerlijk personeel 
komen aan de orde in de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 

     27 Elzinga e.a. 1995, p. 5. 
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van de Koning gaf de Politiewet (Stb. 1957, 244) al een bevredigende oplossing. Sindsdien 
hebben de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef van het territoriale 
onderdeel gemeenschappelijk besloten over de taakuitvoering van de politie in het lokale 
driehoeksoverleg,28 en heeft de inhoud van de taak van de politie zich uitgekristalliseerd. 
Grotere gemeenten waren het werkterrein van de gemeentepolitie en de 
plattelandsgemeenten van de rijkspolitie (dualisme in organisatie). De rijkspolitie legde zich 
vooral toe op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en voerde deze taak 
bovenlokaal uit.29 
 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,30 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.31 Ook degenen die bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten ingevolge 
art. 142 van het Wetboek van Strafvordering - de buitengewoon opsporingsambtenaren -, 
moeten met de politie samenwerken.32 
Een "ambtenaar van politie" in de zin van art. 3 van de Politiewet 1993 is: 
- een ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 
- een ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve of 

andere taken voor de politie; 
- een vrijwillige ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; of 
- een bijzondere ambtenaar van politie (zie paragraaf 3.6). 
Een nieuw soort ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is de 
politiesurveillant. Hij heeft slechts een deel van de politietaak te vervullen, namelijk taken 
waarvoor geen gespecialiseerde kennis en opleiding nodig is, zoals het houden van toezicht 
op straat, het opmaken van proces-verbaal van eenvoudig strafbare feiten, het regelen en 
het gericht controleren van het verkeer en het verzorgen van baliewerkzaamheden en van 
arrestanten op het politiebureau. De ministers geven de kaders van de werkzaamheden aan; 
de korpsleiding bepaalt voor welke werkzaamheden de politiesurveillant precies zal worden 
ingezet. Hoewel hij algemene opsporingsbevoegdheid heeft, zal hij in beginsel geen 
                     
     28 Art. 37 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576); art. 14 van de Politiewet 1993. 

     29 Elzinga e.a. 1995, p. 5-6. 

     30 In de loop van 1995 zullen ook de LSOP-ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als de ambtenaren van de Nederlandse 
politie. 

     31 Art. 29 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576) en art. 10 van de Politiewet 1993. Art. 10 wordt 
uitgewerkt in art. 46, 47.2 en 48 en in hoofdstuk IX - over bijstandsverlening - van de Politiewet 1993. 

     32 Art. 11.1 van de Politiewet 1993. 
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vuurwapen krijgen, omdat van hem verwacht wordt dat hij niet in zodanig risicovolle 
situaties terecht zal komen dat het gebruik van een vuurwapen noodzakelijk is.33 
 De vrijwillige ambtenaren van politie vervangen de reservepolitie uit het oude bestel. 
Deze reservepolitie werd opgericht in 1948, om in tijd van oorlog, bij oorlogsdreiging of 
andere daarmee verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, 
bijstand te verlenen aan de gewone (beroeps)politie. Bovendien kon de reservepolitie worden 
ingezet om de reguliere politie te helpen bij (dreigende) grootschalige openbare 
ordeproblemen. Inmiddels is op een andere manier in bijstand aan de politie voorzien. Het 
doel van de vrijwillige politie is daarom anders; het leveren van een bijdrage op 'part-time' 
basis aan de basispolitiezorg bij piekbelastingen, opdat de bedrijfsvoering van het korps 
geflexibiliseerd kan worden. 
 
Ambtenaren die belast zijn met een politietaak, zijn behalve ambtenaren van politie, ook 
militairen van de Koninklijke marechaussee die een politietaak moet uitvoeren en andere 
onderdelen van de krijgsmacht die bijstand moet verlenen aan de politie. Met het oog op de 
rechtsbescherming van de burger en de rechtszekerheid van de betrokken ambtenaren zelf, 
werden de politietaken van de Koninklijke marechaussee vastgelegd, mede om de 
Koninklijke marechaussee voor het vervullen van die taken gelijk te stellen met de 
Nederlandse politie bij de vervulling van haar taken:34 
a het waken voor de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in samenwerking met 

andere daartoe aangewezen organen (objectbeveiliging);35 
b het uitvoeren van de politietaak voor Nederlandse en andere strijdkrachten, voor 

internationale militaire hoofdkwartieren en voor tot die strijdkrachten en 
hoofdkwartieren behorende personen;36 

c het verlenen van bijstand; 
d het uitvoeren van de politietaak op plaatsen onder beheer van de minister van 

Defensie,37 op verboden plaatsen die ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen 
(Stb. 1951, 92) voor de landsverdediging zijn aangewezen voor de landsverdediging, en 
op het terrein van de ambtswoning van de minister-president. Gaat het bij 'b' om de 
persoon, hier gaat het om de plaats; 

e het verrichten van grensbewaking, inclusief het bedienen van de doorlaatposten die de 
minister van Justitie daartoe heeft aangewezen, en het in dat verband helpen bij de 
aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of een veroordeelde;38 

f het verrichten van beveiligingswerkzaamheden voor de Nederlandsche Bank N.V. in 
opdracht van de ministers van Justitie en van Defensie. Deze bepaling is een uitvloeisel 

                     
     33 Elzinga e.a. 1995, p. 48-49. 

     34 Art. 32.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576). 

     35 Deze taak en de handelingen die hieruit voortvloeien, worden verricht onder het gezag van de minister van Justitie. 

     36 Voor deze politietaak staat de Koninklijke marechaussee in 85 à 90 % van de gevallen onder het gezag van de 
burgemeester of de officier van justitie. Slechts in 10 à 15 % van de gevallen voert de minister van Defensie het gezag uit 
(C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 20 juli 1995). Voor zover de minister van Defensie het gezag uitvoert, komen deze taak en 
de handelingen die hieruit voortvloeien, aan de orde in het nog uit te komen PIVOT-rapport over operatiën. 

     37 Overigens onder gezag van de burgemeester of de officier van justitie (C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 20 juli 1995). 

     38 Deze taak en de handelingen die hieruit voortvloeien, behoren ten dele tot het beleidsterrein inzake douane en accijnzen en 
komen ten dele aan de orde in het PIVOT-rapport over toelating van vreemdelingen, 'De toelating van vreemdelingen', p. 6-8 en 
40-41. 
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van het feit dat in 1918 een informatiepost van de Koninklijke marechaussee gehuisvest 
was in twee panden van de bank.39 

Met uitzondering van sub c, d en f van artikel 6 van de Politiewet 1993, zijn de taken van de 
Koninklijke marechaussee inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van de Politiewet (Stb. 
1957, 244; gewijzigd Stb. 1988, 576). 
 "c" luidt nu: het uitvoeren van de politietaak die onder verantwoordelijkheid valt van de 
minister van Justitie, op de luchthaven Schiphol en op de andere luchtvaartterreinen die de 
ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie hebben aangewezen. 
Hierdoor kan de minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid realiseren voor de veiligheid 
van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen en voor het algemene opsporings- 
en vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie.40  Deze taak heeft de Koninklijke 
marechaussee overgenomen van de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie (zie paragraaf 
3.5.1). De taken die hieruit voortvloeien zijn verkeerstoezicht, verkeersgeleiding en de 
afhandeling van verkeersongevallen, toezicht op de naleving van de bijzondere wetten, de 
bestrijding van veel voorkomende criminaliteit, handhaving van de openbare orde en 
veiligheidszorg. 
 "d" komt in de plaats van "c" van de Politiewet (Stb. 1957, 244) en luidt: het verlenen van 
bijstand aan en het samenwerken met de politie krachtens de Politiewet 1993, inclusief het 
verlenen van assistentie aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende 
criminaliteit. Zo treedt de Mobiele eenheid (ME) van de Koninklijke marechaussee op bij (te 
verwachten) rellen, waarbij zij vooral streeft naar beheersing van het geweld (voor bijstand 
zie verder paragraaf 3.8).41 De taak om bijstand te verlenen aan de politie wordt uitgewerkt 
in de artikelen 58 en 60 van de Politiewet 1993 [zie handelingen (694)-(700) en (708)-(711), en 
paragraaf 3.8.3]. Het verlenen van assistentie is een vorm van bijstand in de zin van art. 58 
van de Politiewet 1993. Dat de Koninklijke marechaussee moet samenwerken met de politie 
is al geregeld in art. 10 (incidentele samenwerking) en 48.2 (structurele samenwerking)42 
van de Politiewet (zie hierboven).43 
 "f" vervangt "e" van de Politiewet (Stb. 1957, 244) en luidt: het uitvoeren van de taken die 
opgedragen zijn bij of krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), inclusief het bedienen 
van de doorlaatposten die de minister van Justitie daartoe heeft aangewezen, en het 
uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten voor zover dat in dat verband 
nodig is, en het helpen bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of een 
veroordeelde", het zogenaamde "mobiele toezicht op vreemdelingen (MTV).44 Primair is de 
reguliere politie verantwoordelijk voor de uitvoering van de politietaak op deze plaatsen. Als 
het niet anders kan, treedt de Koninklijke marechaussee op.45 
 Bij de uitoefening van zijn politietaken is de militair van de Koninklijke marechaussee die 
                     
     39 Elzinga e.a. 1995, p. 63. 

     40 Overigens blijft de burgemeester het bevoegd gezag over de Koninklijke marechaussee, als die optreedt om de openbare 
orde te handhaven op de voor het publiek toegankelijke delen van de luchtvaartterreinen. 

     41 Koninklijke Marechaussee 1994, p. 8-11. 

     42 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 

     43 Elzinga e.a. 1995, p. 59-61. 

     44 Neisingh 1994, p. 11. Deze taak en de handelingen die hieruit voortvloeien, worden verricht onder het gezag van de 
minister van Justitie, behoren ten dele tot het beleidsterrein inzake douane en accijnzen en komen ten dele aan de orde in het 
PIVOT-rapport over toelating van vreemdelingen, 'De toelating van vreemdelingen' 1994, p. 6-8 en 40-41. 

     45 Elzinga e.a. 1995, p. 62. 
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bevoegd is op te sporen krachtens art. 141 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 
14), bevoegd op te treden als hij stuit op strafbare feiten.46 Deze bevoegdheid - maar dan bij 
onmiddellijk dreigend gevaar voor het lijf, de eerbaarheid of het goed van zichzelf of van 
iemand anders - had hij al op grond van art. 3.3 van de Aanwijzingsbeschikking 
opsporingsambtenaren politie en marechaussee 1982. Deze bevoegdheid was echter 
vervallen bij de wijziging van de Politiewet (Stb. 1957, 244) in Stb. 1988, 576. 
 
Opsporing van strafbare feiten maakt deel uit van de taak van de politie om te zorgen voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Zij omvat 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." 
Vooral bij de opsporing speelt de politie een rol. 
 "Opsporing" kan in ruime en in beperkte zin worden opgevat. In ruime zin omvat het 
opsporing van strafbare feiten die niet alleen vermoedelijk, maar ook mogelijk begaan zijn 
("repressieve controle") of zelfs mogelijk in de toekomst zullen worden begaan, zonder dat 
er sprake is van verdenking. Politieoptreden ter opsporing in ruime zin wordt gebaseerd op 
art. 2 van de Politiewet 1993. 
 Het Wetboek van Strafvordering gaat daarentegen uit van een beperkt opsporingsbegrip; 
pas als er op grond van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld is,47 
mag gebruik gemaakt worden van opsporingsbevoegdheid. Enkele opsporingsbevoegdheden 
in beperkte zin zijn het staande houden, het aanhouden, het binnentreden, het onderzoeken 
aan lichaam of kleding (veiligheidsfouillering), het inverzekeringstellen, het nemen van 
maatregelen ter identificatie - waaronder het onderzoek aan lichaam of kleding -, het 
inbeslagnemen en het huiszoeken.48 Aangezien de politie vooral een rol speelt bij de 
opsporing, beperk ik me in dit rapport tot het Tweede Boek, Titel I, van het Wetboek van 
Strafvordering, "Het opsporingsonderzoek" (zie paragraaf 3.2.3). In deze titel zijn ook 
artikelen 141 en 142 opgenomen, die gewijzigd zijn bij de Politiewet 1993. 
 Het doel van de wijziging van art. 141 van het Wetboek van Strafvordering in art. 67 van 
de Politiewet 1993 is de aanwijzing van enkele categorieën gewone opsporingsambtenaren 
met algemene opsporingsbevoegdheid. 
 Het doel van de wijziging van art. 142 van het Wetboek van Strafvordering in art. 68 van 
de Politiewet 1993 is het vereenvoudigen en verbeteren van het geheel aan regelingen van 
opsporingsbevoegdheid. Materieel verandert er voor de buitengewoon 
opsporingsambtenaren weinig tot niets. "Buitengewoon opsporingsambtenaren" zijn:49 
- de personen aan wie de minister van Justitie of de procureur-generaal een akte van 

opsporingsbevoegdheid heeft verleend; 
- meerderjarige personen die behoren tot de door de minister van Justitie aangewezen 

categorieën of eenheden; of 
- de personen die bij bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde 

strafbare feiten worden belast, of aan wie bij verordeningen de handhaving of de zorg 
voor de naleving daarvan is toevertrouwd, voor zover het die feiten betreft en de 
personen zijn beëdigd. 

Zij maken geen deel uit van de reguliere politie, omdat hun hoofdtaak doorgaans een andere 
                     
     46 Art. 6.4 van de Politiewet 1993. 

     47 Art. 27.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14). 

     48 Elzinga e.a. 1995, p. 4, 74-75 en 83-85. 

     49 Art. 142.1 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14). 
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is dan die van politieambtenaar. Zij moeten wel samenwerken met de reguliere politie (zie 
hiervoor). Als ze optreden om de rechtsorde strafrechtelijk te handhaven, dan is de officier 
van justitie het bevoegd gezag. Als ze de taak uitvoeren van de bestuurlijke handhaving, 
waaronder de controle, dan is de werkgever - de vakminister, het provincie- of 
gemeentebestuur, de directie enzovoorts - het bevoegd gezag. Overigens zijn ook niet-
ambtenaren buitengewoon opsporingsambtenaar, bijvoorbeeld beveiligingspersoneel van 
een aantal grote bedrijven, zoals de Spoorwegpolitie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen 
(NS).50 
 
De figuur van bijzondere opsporingsambtenaar die de minister van Justitie aanwijst - die veel 
onduidelijkheid schiep - is met de Politiewet 1993 verdwenen. Wel blijft de bijzondere 
opsporingsambtenaar die bij een bijzondere wet (in formele zin) wordt aangewezen, bestaan. 
Om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen, moeten ook de bijzondere 
opsporingsambtenaren worden beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar en 
verliezen ze hun titel van "bijzonder opsporingsambtenaar". 

                     
     50 Elzinga e.a. 1995, p. 69-70. 
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3 Handelingen op het beleidsterrein 'politie' sinds 1 april 199451 
 
 
 
Nu de context van de handelingen duidelijk is, komen hier de handelingen zelf aan de orde. 
Het produkt van een handeling wordt vermeld, tenzij het onbekend is of tenzij het niets 
toevoegt aan de informatie in de handeling. De vermelding van het produkt hoeft niet 
uitputtend te zijn. Soms zijn er meer produkten uit een handeling voortgevloeid. 
 Alleen de handelingen van rijksorganen worden beschreven. Organen zijn bevoegd 
handelingen uit te voeren en zijn verantwoordelijk voor de uitoefening van deze bevoegdheid 
door de onder hen ressorterende persoon of instelling. Deze persoon of instelling tussen 
haakjes achter een rijksorgaan verricht daadwerkelijk de handeling, en verwijst naar de 
plaats waar het betreffende archiefbestanddeel zich waarschijnlijk bevindt (fysieke 
archiefvormer), bijvoorbeeld handeling (1) wordt onder anderen verricht door de "minister 
van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke Marechaussee)". 
 We beperken ons hier tot handelingen op het beleidsterrein 'politie' van rijksorganen die 
niet op alle beleidsterreinen handelen. Voor de handelingen van de overheidsorganen die op 
alle beleidsterreinen handelen, verwijzen wij naar de RIO's over de Raad van State, de 
Staten-Generaal, de Kroon, de Ministerraad, de Algemene Rekenkamer, en dergelijke. 

                     
     51 TK 1989-1990, 21 461, nr. 12, p. 2-3 en bijlage 2; TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 22. 
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3.1 Algemene handelingen 
 
 
(1) 
handeling het voorbereiden en vaststellen van beleidsnota's inzake de daadwerkelijke 

handhaving van de rechtsorde 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken (directie Politie) en van Defensie 

(directie Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
bron  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. J9, L17 

en O6 
periode   
produkt   
 
(2) 
handeling het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere 

ministeries tot stand komt, aan de handhaving van de rechtsorde 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
bron   
periode   
produkt   
 
(3) 
handeling het leveren van bijdragen aan overlegorganen waarvan het secretariaat elders 

berust vanuit het gezichtspunt van de handhaving van de rechtsorde 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
bron   
periode   
produkt   
 
(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 

actor  Adviesraad 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- 
produkt   
 
(5) 
handeling het adviseren van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van 

Defensie over voordrachten tot wetten en algemene algemene maatregelen van 
bestuur (amvb's) voor de taak, de organisatie en het beheer van de politie en het 
gezag waaraan zij ondergeschikt is 

actor  - Klankbordgroep reorganisatie politie; 
   - Raad voor het binnenlands bestuur (RBB); 
   - Raad voor de gemeentefinanciën 
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bron  TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 24 
periode  1957-1993 
produkt   
N.B.  - Ook de particuliere Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

Korpsbeheerdersberaad (KBB) en Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) 
verrichtten deze handeling. 

   - Zie de volgende handeling. 
 
(6) 
handeling het voordragen tot wetten voor de taak, de organisatie en het beheer van de 

politie en het gezag waaraan zij ondergeschikt is 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
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;52 
   - -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;53 
   - -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- 
produkt  Politiewet 1993 

                     
     52 Tekstuitgave Politiewet 1993 1994, p. 12-13. 

     53 Tekstuitgave Politiewet 1993 1994, p. 13. 
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3.2 Toedeling van taken en bevoegdheden aan, en samenstelling van de politie 
 
 
3.2.1 Inleiding 
 
De taakomschrijving van de politie, de regeling van de bevoegdheden, het geweldgebruik, de 
veiligheidsfouillering, het gezag, het driehoeksoverleg en het toezicht over de politie in de 
Politiewet 1993 verschillen inhoudelijk niet van die in de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd 
Stb. 1988, 576). De Politiewet 1993 blijft vaag over de bevoegdheden die de politie heeft om 
de openbare orde te handhaven en om geweld te gebruiken. Deze bevoegdheden kunnen ten 
dele worden afgeleid uit het ongeschreven recht (zie hoofdstuk 2). 
 
 
3.2.2 Handelingen ingevolge art. 1-11 en 45.1 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 1.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(8) 
handeling het voordragen tot amvb's over de taken die vrijwillige ambtenaren kunnen 

uitvoeren 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 5.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1994, 341) 
 
(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 
actor  officier van justitie (vrijwillige ambtenaar van politie) 
grondslag art. 1.1 van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1994, 341) 
periode  1995- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(10) 
handeling het al dan niet instemmen met de inzet van de vrijwillige ambtenaar van politie 
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die aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, bij 
opsporingsonderzoeken 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 2 van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1994, 341) 
periode  1995- 
produkt   
 
(11) 
handeling het aanwijzen van organen die samen met de Koninklijke marechaussee 

moeten waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.1.a van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(12) 
handeling het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in 

samenwerking met andere daartoe aangewezen organen (object- ofwel 
paleisbeveiliging54) 

actor  minister van Justitie (Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 6.1.a van de Politiewet 1993 
bron  C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995 
periode  1994- 
produkt  o.m. wachtrapporten, dienstlijsten, draaiboeken, instructies, rapportages55 
N.B.  Zie ook handeling (228). Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de 

bewerking en vorming van gegevensbestanden. 
 
 
(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 

actor  officier van justitie (Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 6.1.b van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(14) 
handeling het aanwijzen van de andere luchtvaartterreinen dan de luchthaven Schiphol 

waarop de Koninklijke marechaussee de politietaak moet uitvoeren 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 6.1.c van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
                     
     54 Elzinga e.a. 1995, p. 57. 

     55 Zie ook het nog uit te komen PIVOT-rapport over brandweer en rampenbestrijding. 
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produkt  Aanwijzing van de overige luchtvaartterreinen waarop de Koninklijke 
marechaussee de politietaak uitvoert [Nederlandse Staatscourant (Stcrt.) 1994, 
70] 

 
(15) 
handeling het uitvoeren van de politietaak op: 
   1 de luchthaven Schiphol; en 
   2 de volgende luchtvaartterreinen: 
    a Rotterdam, Eelde en Maastricht; 
    b Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft 
actor  minister van Justitie (Koninklijke marechaussee) 
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- 
produkt  onder meer convenanten tussen de Koninklijke marechaussee en een regionaal 

politiekorps, bijvoorbeeld om ook de aanvoerwegen naar de luchtvaartterreinen 
te bewaken 

N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 
van gegevensbestanden. 

 
(16) 
handeling het beveiligen van de burgerluchtvaart en van luchtvaartterreinen, mede om 

internationale overeenkomsten uit te voeren 
actor  minister van Justitie (Koninklijke marechaussee) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 

vorming van gegevensbestanden. 
   - Zie ook paragraaf 3.2.5. 
 
(17) 
handeling het verzorgen van opleidingen aan personeel van luchtvaartmaatschappijen 

voor de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen 
actor  minister van Justitie (Koninklijke marechaussee) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(18) 
handeling het aanwijzen van doorlaatposten die de Koninklijke marechaussee moet 

bedienen, en waarop of waarbij de Koninklijke marechaussee de politietaak 
moet uitvoeren 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.1.f van de Politiewet 1993; art. 21.2 van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 

1966, 387) 
periode  1994- 
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produkt  art. 2 en 3 van het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188)56 
 
(19) 
handeling het al dan niet geven van de opdracht aan de Koninklijke marechaussee 

beveiligingswerkzaamheden te verrichten voor De Nederlandsche Bank N.V. 
actor  ministers van Justitie en van Defensie (directie Juridische Zaken en de 

Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 6.1.g van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 6.2 van de Politiewet 1993; NAVO-Statusverdrag, 19-61951 [Tractatenblad 
(Trb.) 1951, 114] 

periode  1994- 
produkt  Besluit aanwijzing van de personen ex artikel 6.2 van de Politiewet 1993 (Stb. 

1994, 353) 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 7.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Vgl. art. 33 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1980, 297; 

vernummerd Stb. 1988, 576). Art. 7.2 stelt dat de ambtenaar van politie zich 
moet onthouden van optreden buiten zijn gebied van aanstelling, tenzij dit 
optreden voortvloeit uit regels bij of krachtens de wet - bijvoorbeeld hoofdstuk 
IX van de Politiewet 1993 over bijstand (zie paragraaf 3.8) - of geschiedt in 
opdracht of met toestemming van het bevoegde gezag.57 

                     
     56 Dit produkt behoort ten dele tot het beleidsterrein inzake douane en accijnzen, en ten dele tot dat inzake toelating van 
vreemdelingen. 

     57 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 36. 
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(23) 
handeling het voordragen tot wetten over geweldgebruik en veiligheidsfouillering door de 

politie58 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 10.2 en 11 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 
periode  1987- 
produkt  art. 8 van de Politiewet 1993 
 
(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) 
actor  (hulp)officier van justitie 
grondslag art. 8.4 en 8.6 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(25) 
handeling het onderzoeken van aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde 

verdachten of veroordeelden aan hun lichaam (veiligheidsfouillering) 
actor  - 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 
grondslag art. 8.4 of 8.6 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 8.7 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  onder meer: 

                     
     58 Zie handeling (6). 
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   - Beschikking hulpofficieren bij de Spoorwegpolitie 1994 (Stcrt. 70);59 
   - Beschikking hulpofficieren van justitie FIOD (Stcrt. 1994, 70)60 
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
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- 
produkt  onder meer: 
   - Regeling vaststelling ambtsinstructie voormalig onbezoldigd 

opsporingsambtenaren (Stcrt. 194, 111); 
   - Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar FIOD (Stcrt. 1995, 85)61 
N.B.  Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) is een produkt 

van art. 142.4 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) [zie handeling 
(68)]. 

 
(28) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de ministers van Justitie en van 

Binnenlandse Zaken over een ambtsinstructie voor de Koninklijke 
marechaussee 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 9.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.1 en 8.7 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
N.B.  - De ambtsinstructie geeft regels ter uitvoering van de artikelen 7 en 8.62 
                     
     59 De handelingen die hieruit voortvloeien komen aan de orde in het nog uit te komen PIVOT-rapport over inland vervoer. 

     60 De handelingen die hieruit voortvloeien maken deel uit van het beleidsterrein inzake het heffen en invorderen van 
belastingen. 

     61 De handelingen die hieruit voortvloeien maken deel uit van het beleidsterrein inzake het heffen en invorderen van 
belastingen. 

     62 Er komen echter geen regels in voor ter uitvoering van art. 7 (Elzinga e.a. 1995, p. 139-140). 
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   - De ambtsinstructie voor de Koninklijke marechaussee geldt ook voor 
andere onderdelen van de krijgsmacht voor zover zij bijstand verlenen aan 
de politie [art. 9.2 van de Politiewet 1993]. 

 
(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 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 6.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
 
(31) 
handeling het al dan niet toestemmen met de door het bevoegd gezag aangewezen 

ambtenaar tot de inzet van de bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 6.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Met "ambtenaar" wordt in deze instructie bedoeld: de (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 
[art. 1.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 
de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275)]. 

 
(32) 
handeling het opdracht geven tot het optreden in gesloten verband onder leiding van een 

meerdere 
actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 

marechaussee) dan wel de officier van justitie te Arnhem belast met militaire 
zaken 

grondslag art. 7.1.d van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 
en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie (procureur-generaal) 
grondslag art. 8.3 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
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periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (35). 
 
(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 

actor  minister van Justitie (procureur-generaal) en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 8.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(35) 
handeling het al dan niet toestemmen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

automatisch vuur kan worden afgegeven 
actor  officier van justitie 
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- 
produkt   
 
(36) 
handeling het al dan niet schriftelijk machtigen tot het meevoeren van een vuurwapen 

waarmee lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven 
actor  minister van Justitie (procureur-generaal) 
grondslag art. 9.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(37) 
handeling het al dan niet toestemmen tot het meevoeren van een vuurwapen waarmee 

lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 9.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
 
(38) 
handeling het al dan niet toestemmen tot het gebruik van CS-traangas of van een 

waterwerper 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 13.2 of 14 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
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produkt   
 
(39) 
handeling het al dan niet toestemmen tot de inzet van een politie-surveillancehond bij het 

optreden van de ME (mobiele eenheid) 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 15.1.b van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 

en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
 
(40) 
handeling het ontvangen van de melding van de aanwending van geweld, de redenen die 

daartoe hebben geleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen 
actor  officier van justitie van het arrondissement waarbinnen het geweld is 

aangewend, dan wel van de officier van justitie te Arnhem belast met militaire 
zaken, indien het een militair betreft 

grondslag art. 17.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 
en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 

periode  1994- 
produkt  rapport [art. 17.3 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275)] 
 
(41) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een model voor een meldingsrapport 

inzake geweldgebruik 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 17.4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 

en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt  onder meer: Regeling vaststelling model meldingsformulier inzake 

geweldgebruik door de politie, de Koninklijke marechaussee en de 
buitengewoon opsporingsambtenaar (Stcrt. 1994, 96) 

N.B.  Dit meldingsrapport moet alleen gebruikt worden, als de gevolgen van het 
aangewende geweld daartoe aanleiding geven, of als gebruik gemaakt is van 
enig geweldmiddel en lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt is [art. 17.3 van 
de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de 
buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275)]. 

 
(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 
actor  officier van justitie (ambtenaar) 
grondslag art. 26.2 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 

en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
 
(43) 
handeling het rechtens beroven van een persoon van zijn vrijheid en het onderbrengen van 
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hem op het politie- of brigadebureau 
actor  officier van justitie (ambtenaar) 
grondslag art. 57 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode   
produkt   
N.B.  - Een "ingeslotene" is "degene die rechtens van zijn vrijheid is beroofd" of 

"die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op het politie- of 
brigadebureau is ondergebracht" [art. 1.4 van de Ambtsinstructie voor de 
politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon 
opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275)]. In het geval van hulpverlening is de 
burgemeester het bevoegde gezag (de actor). Zie ook de definitie onder 
handeling (55); 

   - één van de archiefbesheiden die hieruit voortvloeien is het afschrift van de 
kennisgeving van de insluiting aan een familielid of een huisgenoot van een 
ingeslotene of aan de ambassade of het consulaat van het land waarin de 
ingeslotene ingezetene is [art. 27 van de Ambtsinstructie voor de politie, de 
Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 
1994, 275)]. 

 
(44) 
handeling het onderzoeken van de ingeslotene direct voorafgaand aan de insluiting op het 

politie- of brigadebureau (veiligheidsfouillering) 
actor  officier van justitie (ambtenaar) 
grondslag art. 28.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee 

en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt  schriftelijk rapport [art. 30.1 van de Ambtsinstructie voor de politie, de 

Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 
1994, 275)] 

 
(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 
actor  hulpofficier van justitie 
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- 
produkt   
 
(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 
actor  officier van justitie (ambtenaar) 
grondslag art. 33 of 34.3 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 275) 
periode  1994- 
produkt   
 
(47) 
handeling het voordragen tot wetten waarin de gevallen bepaald worden, waarin iemand 
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van zijn vrijheid mag worden beroofd63 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 15.1 van de Grondwet (Stb. 1987, 458) 
periode  1994- 
produkt  art. 9.4 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 9.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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)64 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 9.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  art. 15-16 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
N.B.  - Dit geldt ook voor personen die, ten behoeve van de hulpverlening aan hen, 

zijn ondergebracht bij de politie of de Koninklijke marechaussee. 
   - Deze maatregelen gaan over de basisbehoeften van ingeslotenen, medische 

aspecten en het toezicht op het cellencomplex. De maatregelen hebben als 
doel ten eerste pogingen om de eigen veiligheid van de ingeslotene - 
bijvoorbeeld zelfmoord - of de veiligheid van zijn omgeving in gevaar te 
brengen, te voorkómen, en ten tweede een meer uniforme behandeling van 
ingeslotenen te waarborgen.65 

 
(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) 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 45.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 

                     
     63 Zie handeling (6). 

     64 Zie handeling (309). 

     65 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 37; Politiewet 1993 1994, p. 204. 
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produkt  advies van 17 maart 1994, nr. 94.A.5.01, over de Regeling politiecellencomplex 
(Stcrt. 1994, 64) 

N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - Voor de definitie van "politieregister" en "Registratiekamer" zie de inleiding 

op paragraaf 3.7.3.1. 
 
(51) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

inrichting van een politiecellencomplex 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 15.5 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Een "politiecellencomplex" is "een in een gebouw te onderscheiden ruimte 

waarin één of meer gangen met daaraan grenzend één of meer ruimten liggen 
die worden gebruikt voor het insluiten van personen" [art. 1.d van het Besluit 
beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224)]. 

 
(52) 
handeling het controleren van een politiecellencomplex op het voldoen aan de hiervoor 

geldende eisen 
actor  procureur-generaal (bijzondere ambtenaar van politie) 
grondslag art. 13.2 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  procureur-generaal bij het gerechtshof binnen welks ressort een 
politiecellencomplex ligt 

grondslag art. 13.2 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(54) 
handeling het al dan niet verlenen van ontheffing voor het gebruik van een 

politiecellencomplex als ruimte voor inverzekeringstelling 
actor  procureur-generaal bij het gerechtshof binnen welks ressort een 

politiecellencomplex ligt 
grondslag art. 13.4 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(55) 
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handeling het aanwijzen van gegevens die worden geregistreerd over ingeslotenen66 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 15.6 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  art. 12 van de Regeling politiecellencomplex (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Een "ingeslotene" is een "persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd en is 

ingesloten in een politiecellencomplex van een regionaal politiekorps, of een 
persoon die is ondergebracht op een bureau van een regionaal politiekorps 
opdat hem hulp verleend kan worden" (art. 1.c van het Besluit beheer regionale 
politiekorpsen (Stb. 1994, 224). Zie ook de definitie onder handeling (43). 

 
(56) 
handeling het beoordelen of een onderzoek nodig is naar het overlijden of een poging tot 

zelfdoding van een ingeslotene 
actor  officier van justitie 
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- 
produkt   
N.B.  De actor is dus niet de "minister van Justitie (OM)". 
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 15.7 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  onder meer: Regeling vaststelling model rapport waarbij sterfgevallen en 

pogingen tot zelfdoding op een politiebureau worden gemeld (Stcrt. 1994, 96) 
 
(58) 
handeling het ontvangen van een rapport van een korpsbeheerder over het overlijden of 

een poging tot zelfdoding van een ingeslotene 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
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- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 16.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 

                     
     66 Zie handeling (51). 
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periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 11.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
 
3.2.3 Handelingen om de orde strafrechtelijk te handhaven (art. 67-69 van de Politiewet 
1993)67 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 74c van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 35) 
periode   
produkt  Transactiebesluit 1994 (Stb. 390) 
N.B.  - Door die geldsom te betalen komt men tot een schikking (transigering), en 

vervalt daarmee het recht tot strafvordering. Als een ambtenaar van politie 
dit doet, dan noemen we dit een "politietransactie".68 

   - Een opsporingsambtenaar krijgt deze bevoegdheid alleen in bij die amvb 
aangewezen zaken betreffende: 

    - overtredingen die personen vanaf 16 jaar hebben begaan; of 
    - misdrijven van eenvoudige aard die personen vanaf 18 jaar hebben 

begaan, als de te betalen geldsom ten hoogste f 500,- bedraagt 
    [art. 74c.1 en 74c.3 van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 35; gewijzigd 

Stb. 1993, 516)]. 
 
(62) 
handeling het uitvoeren van het Transactiebesluit 1994 
actor  vakministers 
grondslag Transactiebesluit 1994 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(63) 
                     
     67 Elzinga e.a. 1995, p. 74-85. 

     68 Elzinga e.a. 1995, p. 80. 
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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 

actor  procureur-generaal bij een gerechtshof 
grondslag art. 74c.4 van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 35) 
periode   
produkt   
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 140 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Defensie (directie Juridische Zaken en de 
Koninklijke marechaussee) 

grondslag aanhef en art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt  Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee 

(Stcrt. 1994, 70) 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 belast69 

                     
     69 Zie handeling (65). 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 141.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt  art. 1 van de Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke 

marechaussee (Stcrt. 1994, 70) 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
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- 
produkt  - Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie (Stcrt. 1994, 70);70 
   - Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
N.B.  - Het eerste produkt is een ministeriële regeling, geen amvb. 
   - Voor handelingen die voortvloeien uit het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825), zie handelingen (27) en (69)-(99). 
 
(69) 
handeling het al dan niet goedkeuren van een examen voor de uitoefening van 

opsporingsbevoegdheden 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 16.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (78). 
 
(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 

                     
     70 De handelingen die hieruit voortvloeien komen aan de orde in het nog uit te komen PIVOT-rapport over inland vervoer. 
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een akte van beëdiging 
actor  vakminister of de directie van een rijksorgaan 
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- 
produkt   
N.B.  - De vakminister of de directie van een rijksorgaan is de werkgever die in dit 

artikel het bevoegd gezag is (zie hoofdstuk 2). 
   - Zie handeling (78). 
 
(72) 
handeling het vragen aan de procureur-generaal om verlening van een akte van 

opsporingsbevoegdheid aan één of meer personen 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 11.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(73) 
handeling het al dan niet verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid 
actor  procureur-generaal 
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- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (82) en handeling (87). 
 
 
(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 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 11.3 en 16.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 

825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(75) 
handeling het beslissen of een persoon betrouwbaar is voor de uitoefening van de 

opsporingsbevoegdheden 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 17.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(76) 
handeling het vragen aan de minister van Justitie of aan de procureur-generaal om 

beëindiging van de opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon 
opsporingsambtenaar 
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actor  buitengewoon opsporingsambtenaar 
grondslag art. 35.2.a van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (78). 
 
(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 

actor  vakminister 
grondslag art. 9.2, 12.3 of 14.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 

1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handelingen (81) en (85). 
 
(78) 
handeling het verlenen, weigeren, opschorten, beëindigen, verlengen of wijzigen van 

opsporingsbevoegdheid 
actor  minister van Justitie 
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- 
produkt  akte van opsporingsbevoegdheid 
N.B.  - Deze opsporingsbevoegdheid kan algemeen of bijzonder zijn. Een 

"algemene opsporingsbevoegdheid" omvat alle strafbare feiten. Een 
"bijzondere opsporingsbevoegdheid" blijft beperkt tot bepaalde strafbare 
feiten.71 

   - Zie de volgende handeling of handeling (82), en handeling (87). 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 36.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

                     
     71 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 23. 
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actor  vakminister of de directie van een rijksorgaan 
grondslag art. 8.1, 12.1, en 18.2 of 23.1 van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(81) 
handeling het al dan niet aanwijzen van categorieën of eenheden van meerderjarige 

personen als buitengewoon opsporingsambtenaren 
actor  minister van Justitie 
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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handeling (87). 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 37.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(83) 
handeling het aanwijzen van de commandant van de Koninklijke marechaussee, bedoeld in 

art. 6.3 van de Politiewet 1993 respectievelijk het bestuur van 's Rijks 
belastingen, bedoeld in art. 80 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en 
art. 203 van de Wet inzake de douane, als direct toezichthouder van een 
buitengewoon opsporingsambtenaar die werkt bij de krijgsmacht dan wel bij de 
Belastingdienst 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 37.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  vakminister of de directie van een rijksorgaan 
grondslag art. 8.1, 14.1, en 18.2 of 23.1 van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
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periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 142.3 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14); 
   art. 14 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt  akte van aanvullende opsporingsbevoegdheid 
N.B.  - Deze buitengewoon opsporingsambtenaren worden bij bijzondere wetten 

met de opsporing van strafbare feiten belast of aan hen is bij verordeningen 
de handhaving of de zorg voor de naleving daarvan toevertrouwd [art. 
142.1.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14; gewijzigd in art. 
68 van de Politiewet 1993)]. 

   - Zie handeling (87). 
 
(86) 
handeling het adviseren van de procureur-generaal over de aanpassing van de akte van 

beëdiging 
actor  betrokken procureurs-generaal 
grondslag art. 23.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Dit is voorgeschreven als de aanpassing ingevolge een aanvraag tot wijziging 

van het grondgebied tot gevolg heeft dat het grondgebied waarvoor de 
opsporingsbevoegdheid geldt zich mede zal uitstrekken tot een of meer andere 
ressorten. 

 
(87) 
handeling het beëdigen van een persoon met opsporingsbevoegdheid of het aanpassen of 

van de akte van beëdiging 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 10.1, 13 of 15, en 18.1 of 23.2 van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt  akte van beëdiging met proces-verbaal [zie bijlage A van het Besluit 

buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825)] 
 
(88) 
handeling het ontvangen van een mededeling van de procureur-generaal over de 

aanpassing van de akte van beëdiging 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 23.3 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
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N.B.  Dit is voorgeschreven als de aanpassing ingevolge een aanvraag tot wijziging 
van het grondgebied tot gevolg heeft dat het grondgebied waarvoor de 
opsporingsbevoegdheid geldt zich zal uitstrekken over het gehele land. 

 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 6.3 en 43 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 

825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(90) 
handeling het verlengen of wijzigen van een akte van opsporingsbevoegdheid, de 

aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegdheid van een persoon 
actor  procureur-generaal 
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- 
produkt   
 
(91) 
handeling het uitoefenen van de opsporingsbevoegdheden ter zake van de feiten die in een 

akte van beëdiging zijn vermeld 
actor  buitengewoon opsporingsambtenaar met: 
   a. een titel van opsporingsbevoegdheid; 
   b. de bekwaamheid en betrouwbaarheid voor het uitoefenen van 

opsporingsbevoegdheden; en 
   c. een akte van beëdiging 
grondslag art. 2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(92) 
handeling het al dan niet overleggen van de bewijzen van de bekwaamheid van een 

buitengewoon opsporingsambtenaar aan de procureur-generaal 
actor  vakminister of de directie van een rijksorgaan 
grondslag art. 33 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 



 

 

 
 
 40

opsporingsambtenaar ongewijzigd is gebleven en het opsporen van strafbare 
feiten nog steeds onderdeel uitmaakt van diens functie 

actor  procureur-generaal [(direct) toezichthouder] 
grondslag art. 32 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(94) 
handeling het verschaffen van informatie met betrekking tot de in zijn dienst werkzame 

buitengewoon opsporingsambtenaren, die de toezichthouder en de direct 
toezichthouder wensen 

actor  vakminister of de directie van een rijksorgaan 
grondslag art. 41.1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt  onder meer een afschrift van een klacht over het optreden van een 

buitengewoon opsporingsambtenaar over de uitvoering van zijn bevoegdheden 
als buitengewoon opsporingsambtenaar [art. 42.1 van het Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825)]. 

 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 41.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(96) 
handeling het verstrekken van informatie aan de minister van Justitie 
actor  vakminister of de 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 

grondslag art. 41.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt  onder meer een jaarverslag 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 26.2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) is ingediend, een akte van 
beëdiging kunnen verkrijgen 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 44.4 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze personen moeten op 1 april 1994 een diploma hebben, dat vermeld is op 

de bij dit besluit gevoegde Bijlage B. en moeten voldoen aan het bepaalde in art. 
2 van dit besluit. 

 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 44.5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825) 
periode  1994- 
produkt   
 
(100) 
handeling het verlenen van hulp aan een ambtenaar die met de opsporing van strafbare 

feiten is belast 
actor  officier van justitie (politie, Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 146 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt   
 
(101) 
handeling - het opmaken van proces-verbaal van een strafbaar feit of van een 

verrichting of bevinding tot opsporing; of 
   - het afzien van vervolging 
actor  officier van justitie (van de regio waar de gemeente zich bevindt, waar de 

gedraging waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden) 
   (- ambtenaar van politie zoals bedoeld in art. 3.1.a, 3.1.c, 3.2 van de Politiewet 

1993; 
   - 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; 

   - buitengewoon opsporingsambtenaar) 
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. 67 van de Politiewet 1993) 

bron  F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 
periode  1994- 
produkt   
 
(102) 
handeling het vorderen van de rechter-commissaris dat hij een gerechtelijk 

vooronderzoek instelt 
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actor  officier van justitie 
grondslag art. 149 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode   
produkt   
 
(103) 
handeling het uitbrengen van een verslag aan de officier van justitie en eventueel aan de 

verdachte en diens raadsman over het gerechtelijk vooronderzoek 
actor  rechter-commissaris 
grondslag art. 151 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode   
produkt   
 
(104) 
handeling het voordragen tot amvb's: 
   - waarin laboratoria worden aangewezen waaraan deskundigen verbonden 

zijn, die de officier van justitie benoemt met de opdracht 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 dat 
verricht is op verzoek van de verdachte, dat in rekening wordt gebracht aan 
de verdachte; 

   - met nadere regels over de wijze van uitvoering van art. 151a van het 
Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 151a van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  hulpofficier van justitie 
grondslag art. 153 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1958- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 154.c van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1958- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(107) 
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handeling het al dan niet aanwijzen 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  
   tot hulpofficier van justitie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 154.a, 154.c en 154.d van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode  1958- 
produkt  van a en c: Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994 (Stcrt. 53) 
N.B.  Van de buitengewoon opsporingsambtenaren zullen de hulpofficieren van 

justitie individueel aangewezen worden (toelichting bij de 
Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994). 

 
(108) 
handeling het aanwijzen van een ambtenaar van politie tot hulpofficier van justitie van het 

ressort waarbinnen zijn politieregio is gelegen 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 1.c van de Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 162.4 en 162.5 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) 
periode   
produkt   
 
(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 
actor  Platform Technologie en Opsporing 
grondslag Beschikking van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 

september 1994, nr. 454447/594/GBj, Stcrt. 198 
periode  1994- 
produkt   
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3.2.4 Handelingen op het terrein van het integraal veiligheidsbeleid72 
 
Het doel dat de regering nastreeft met (het project) integraal veiligheidsbeleid (IVB) is het 
terugdringen van de onveiligheid en van het gevoel van onveiligheid. Zij denkt dat te bereiken 
met repressie waar die nodig is, en preventie en hulpverlening, onder meer gebiedsgerichte 
samenwerking tussen politie en andere hierbij betrokken overheidsinstanties en particuliere 
organisaties. Met andere woorden "een combinatie van meer preventie op gemeentelijk 
niveau, samenwerking met maatschappelijke instellingen en strengere strafrechtelijke en 
bestuurlijke handhaving" ofwel "een concrete probleemgerichte aanpak onder regie van het 
openbaar bestuur met aandacht voor alle schakels van de veiligheidsketen: van het 
bestrijden van onveiligheid naar het voorkomen en beter beheersen". 
 De probleemgerichte aanpak richt zich vooral op de problemen van de jeugd- en 
drugscriminaliteit en de onveilige woon- en leefomgeving.73 
 De rijksoverheid zet hiertoe verschillende instrumenten in. In deze paragraaf zal niet 
ingegaan worden op de inburgering, de sociale en bestuurlijke vernieuwing,74 ingrijpende 
moderniseringen en capaciteitsuitbreidingen bij het OM, de rechterlijke macht, het 
gevangeniswezen en (jeugd-)reclassering,75 maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid die tegelijkertijd de onveiligheid moeten verminderen,76 en de uitbreiding 
van de sterkte en de investeringen in bedrijfsvoering en kwaliteit van de politie. Voor dit 
laatste beleidsinstrument, zie paragrafen 3.5 (de beheerstaken m.b.t. het Korps landelijke 
politiediensten) en 3.7. 
 Niet alleen de politie, maar ook de door gemeenten ingestelde stads- en wijkwachten 
voeren preventieve, toezichthoudende taken uit in de openbare ruimte. Zij staan onder 
toezicht van de politie. 
 
3.2.4.1 Algemene handelingen 
 
(111) 
handeling het adviseren over de voorbereiding van integraal veiligheidsbeleid 
actor  ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 

van Verkeer en Waterstaat (V&W), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW), van Algemene Zaken, van Economische Zaken, van Financiën, van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCenW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

bron  TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 7, noot 2 
periode  1992- 
produkt  Integrale Veiligheidsrapportages 1993 en 1994 (TK 1992-1993, 23 096, nrs. 1-2 

en TK 1993-1994); 
                     
     72 TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2. 

     73 Voor het beleid van de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat ook voor dit probleem een oplossing 
tracht te geven, zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over brandweer en rampenbestrijding. 

     74 Hierin speelt de rijksoverheid vooral een ondersteunende rol, in samenwerking met de VNG en het Interprovinciaal 
Overleg (IPO). Voor deze beleidsinstrumenten van inburgering, sociale en bestuurlijke vernieuwing, zie de nog uit te komen 
PIVOT-rapporten over lagere overheden. 

     75 De beleidsinstrumenten van de ingrijpende moderniseringen en capaciteitsuitbreidingen bij het OM, de rechterlijke macht, 
het gevangeniswezen en (jeugd-)reclassering behoren tot een ander beleidsterrein dan 'politie'. 

     76 De handelingen op dit terrein komen aan de orde in het nog uit komen PIVOT-rapport over sociale zekerheid. 
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   Sociaal en Cultureel Rapport 1994 1994; 
   Politiemonitor Bevolking 1993; 
   Criminaliteitsbeeld van Nederland 1980-1993 1994 
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(112) 
handeling het voorbereiden van integraal veiligheidsbeleid 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt  onder meer: 
   - TK 1993-1994, 23 401, nr. 2; 
   - Brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1994, nr. 

AD94/U1369, aan de ministers over de systematische ontwikkeling van een 
preventief beleid binnen de 'sector rijk'; 

   - Brief van de minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de minister 
van Justitie, van 17 maart 1995, nr. EA95/U553, over politie en integriteit; 

   - TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2 
   - nota 'Georganiseerde criminaliteit, dreigingsbeeld en plan van aanpak'; 
   - nota over toezicht [relatie politie-toezichthouders, uitbesteding politietaken 

(Parcon), bewapening van politiesurveillanten en relatie met private sector] 
 
(113) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen inzake 

integraal veiligheidsbeleid 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 31-32 
periode  1995-1996 
produkt  Stimuleringsregeling toezicht z.j. 
 
(114) 
handeling het besturen, coördineren, initiëren, prioriseren en inventariseren van 

onderwerpen die van belang zijn voor een eenduidige werkwijze van de 
stadswachtprojecten in Nederland 

actor  Stichting Stadswacht Nederland 
bron  TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2 
periode  1992- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Stimuleringsregeling toezicht 
bron  Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 31-32 
periode  1995- 
produkt   
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(116) 
handeling het coördineren van integraal veiligheidsbeleid 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (staatssecretaris) [plaatsvervangend (plv.) 

directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid] 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 6, 8, 35-36, 38, 40 
bron  P.M. Monné, 22 september 1995 
periode  1994-1998 
produkt  instellingsbeschikking van de projectorganisatie Integraal veiligheidsbeleid bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken; 
   afstemming tussen de ministeries van Justitie [Wetenschappelijk Onderzoeks- 

en Documentatiecentrum (WODC) en de directie Criminaliteitspreventie], het 
Centraal Bureaus voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau en 
andere instellingen, inzake monitoring t.a.v. veiligheid en leefbaarheid 

N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 
van gegevensbestanden. 

 
(117) 
handeling het al dan niet inzetten van een projectorganisatie integraal veiligheidsbeleid 
actor  vakminister 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8 
periode  1995-1998 
produkt   
 
(118) 
handeling het bevorderen van mobiliteit van ambtenaren tussen de voor integraal 

veiligheidsbeleid relevante onderdelen van de overheid 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14 en 36; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 8, 38-39 
periode  1995-1998 
produkt  onder meer: de brieven van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 

Justitie van 17 oktober 1994, nr. EA94/3289 en 461 499/694/GBJ resp. 24 
november 1994, nr. EA94/U3952, die de verhuizing regelden van medewerkers 
van het ministerie van Justitie die zich bezighouden met de op de omgeving 
gerichte criminaliteitspreventie, naar het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
1995. 

N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 
van gegevensbestanden. 

 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, en de hoofdofficier van 
justitie 

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

periode  1992- 
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produkt  onder meer: het Convenant inzake de oprichting van een politie-team ten 
behoeve van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit [IRT 
(interregionaal rechercheteam)], Regiokorps Haaglanden, 's-Gravenhage, 1 juli 
1993 

 
(120) 
handeling het instellen, wijzigen of opheffen van het Nationaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14 (noot 8); Projectplan integraal 

veiligheidsbeleid 1995, p. 8 
periode  1992-1998 
produkt   
 
(121) 
handeling het bevorderen van de totstandkoming van provinciale of regionale 

veiligheidsplatforms 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8 
periode  1995-1998 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(122) 
handeling het (laten) verrichten van onderzoek naar onveiligheid en achtergronden 

daarvan 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 10 en 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 32-36 
periode  1993-1998 
produkt  onder meer: 
   - Integrale Veiligheidsrapportages (IVR's) 1993, 1994 (TK 1992-1993, 23 096, 

nrs. 1-2 en TK 1993-1994), 1996 en 1998, inclusief het onderzoeksverslag 
gemeentelijk veiligheidsbeleid (zie handeling (124)); 

   - rapport 'Met de neus op de feiten' 1994; 
   - handreiking aan gemeenten, met name de vier grote steden, over opzet en 

organisatie van integrale handhavingsteams; 
   - overzicht van knelpunten in wet- en regelgeving die integrale handhaving 

belemmeren 
 
(123) 
handeling het toetsen van beleid van de rijksoverheid, voor zover deze op andere 

ministeries tot stand komt, aan het integraal veiligheidsbeleid 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Integrale Veiligheidsrapportage 1993; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 8, 38 
periode  1995-1998 
produkt  onder meer: 
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   toets van de opleidingen van ambtenaren van politie van het Landelijk Selectie- 
en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) op hun aandacht voor integrale veiligheid 
(zie paragraaf 3.7.6) 

 
(124) 
handeling het (laten) verrichten van onderzoek naar onveiligheid en achtergronden 

daarvan 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie (onder meer het WODC) 
grondslag TK 1993-1994, 23 401, nr. 2; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 36 
periode  1993-1998 
produkt  onder meer: 
   Politiemonitor Bevolking; 
   onderzoeksverslag gemeentelijk veiligheidsbeleid 
N.B.  Politiemonitor Bevolking is een onderzoek om meer zicht te krijgen op onder 

meer het functioneren van de politie, de kwaliteit en het zorgniveau van de 
politie en trends in het verloop van criminaliteit en onveiligheid. In 1993 is de 
Politiemonitor Bevolking voor het eerst landelijk afgenomen en zijn de gegevens 
verwerkt in een centrale databank. 

 
(125) 
handeling het vragen en ondersteunen van een gemeente om een stappenplan integrale 

veiligheid te ontwikkelen 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 10-11; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 8 
periode  1994-1998 
produkt   
 
(126) 
handeling het al dan niet sluiten van een convenant met afspraken over 

veiligheidsvraagstukken met een grote stad 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 14; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, 

p. 8 
periode  1995-1998 
produkt   
N.B.  Dit gebeurt in het kader van het GSB. Het resultaat hiervan zijn 

actieprogramma's die 'GSB-gemeenten' moeten inleveren bij de minister van 
Binnenlandse Zaken, willen zij van deze minister geld ontvangen voor de 
uitvoering van deze programma's (zie hieronder). 

 
3.2.4.2 Jongeren en veiligheid 
 
(127) 
handeling het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de 

aanpak van de jeugdcriminaliteit 
actor  Commissie jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) 
bron  TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2; Met de neus op de feiten 1994 
periode  1993-1994 
produkt  'Met de neus op de feiten' 1994 
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(128) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ministeriële regeling inzake de 

'jeugdketen' inclusief een financieel verdeelsysteem voor de GSB-gemeenten 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (en vanaf 2003: ook die van OCenW), en, voor 

zover de uitkering gericht is op justitiële instellingen, de minister van Justitie 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 
periode  1995-1998 
produkt   
 
(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) 
actor  minister van Binnenlandse Zaken, (en vanaf 2003: ook die van OCenW), en, voor 

zover de uitkering gericht is op justitiële instellingen, de minister van Justitie 
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- 
produkt   
N.B.  In 1999 wordt de brede doeluitkering 'jeugd' structureel (Projectplan integraal 

veiligheidsbeleid 1995, p. 12-13). 
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van VWS en van OCenW 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13 
periode  1995-1996 
produkt  rapport 'Leidraad allochtone jongeren' 
 
(131) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan scholen inzake 

maatregelen t.b.v. een veilige school 
actor  minister van OCenW 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 13-14 
periode  1995-1996 
produkt  rapport 'Veilige scholen' 
 
(132) 
handeling het uitbrengen van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de 

maatregelen inzake de jeugdketen 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van OCenW en van VWS 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 11 
bron  P.M. Monné, 22 september 1995 
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periode  1995 
produkt   
N.B.  Deze maatregelen zijn: 
   - actieprogramma's van de GSB-gemeenten; 
   - het verdelen van cluster IV-gelden over de steden; 
   - overige initiatieven, waaronder het invoeren van een cliëntvolgsysteem 
 
(133) 
handeling het voorbereiden van het beleid tegen drugscriminaliteit, in samenwerking met 

de VNG 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en van VWS 
grondslag TK 1994-1995, 24 225, nr. 2, p. 21-22; Projectplan integraal veiligheidsbeleid 

1995, p. 8 
periode  1995-1998 
produkt  onder meer de drugsnota 
 
3.2.4.3 Veilige leefomgeving en risicobeheersing 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8, 20-22, 24-25 
periode  1995-1997 
produkt  onder meer: 
   - wijziging Besluit beheer sociale huursector; 
   - veiligheidsparagraaf in produkten op het terrein van VER; 
   - veiligheidstoets van de HSL en veiligheidshoofdstuk in Planologische 

Kernbeslissing (PKB) 3; 
   - veiligheidstoets van VINEX-lokaties; 
   - veiligheidstoets van het stadshart van Almere; 
   - veiligheidstoets van de wijziging van de toelatingsprocedure van 

asielzoekers 
 
(135) 
handeling het verdelen van gelden voor de stimulering van wijkveiligheidsplannen van de 

GSB-gemeenten 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 8, 15; actieprogramma's van de 

GSB-gemeenten 
periode  1995-1998 
produkt   
 
(136) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een criminaliteits- en 

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

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 17 
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periode  1995-1998 
produkt   
 
(137) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Nationaal Keurmerk Veilig Wonen 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 18, 28 
periode  1995-1996 
produkt   
N.B.  Dit keurmerk schrijft het treffen van voorzieningen voor ter voorkoming van 

criminaliteit. 
 
(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 
actor  ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken (Project Technologie 

en Criminaliteitsbestrijding) 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 19-20 
periode  1995-1996 
produkt   
 
(139) 
handeling het maken van afspraken met het Verbond van Verzekeraars over premie-

differentiatie m.b.t. het brand- en inbraakrisico voor particulieren 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 20 
periode  1995-1996 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 23-24 
periode  1995-1996 
produkt   
 
(141) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een handreiking aan gemeenten 

inzake besluitvorming over concrete situaties waarin ontheffing van 
winkelsluitingstijden overwogen wordt 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 24-25 
periode  1995-1997 
produkt   
 
(142) 
handeling het maken van afspraken met provincies en gemeenten om bij de inrichting of 
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het onderhoud van het verkeerssysteem rekening te houden met de 
verkeersveiligheid 

actor  ministers van V&W (hoofdafdeling Verkeersveiligheid) en van Binnenlandse 
Zaken 

grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 28-29 
periode  1995-1996 
produkt  veiligheidseffectrapporten, handreikingen 'Duurzaam Veilig', gezamenlijk 

actieprogramma en uitvoeringsprogramma 
 
(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 

actor  ministers van V&W (hoofdafdeling Verkeersveiligheid) en van Binnenlandse 
Zaken 

grondslag Projectplan integraal veiligheidsbeleid 1995, p. 29 
periode  1995 
produkt   
 
 
3.2.5 Handelingen op het terrein van de internationale politiële samenwerking77 [zie ook 
handelingen (16), (225), (302), (312), (324), (345) en (350)] 
 
Ook internationaal wordt er beleid gemaakt over de inzet van politie voor de handhaving van 
de nationale en internationale rechtsorde. De internationale samenwerking vindt op 
verschillende niveaus plaats; in het kader van de Europese Unie, bilaterale contacten met 
Midden- en Oosteuropese landen en met België en Duitsland in de grensstreken, en 
uitzendingen van politie-officieren naar het buitenland op verzoek van de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking om een politie-apparaat op te 
bouwen in landen waar het overheidsapparaat vrijwel niet meer functioneert. Ten slotte 
vindt er op internationaal niveau overleg plaats over terrorisme tegen de burgerluchtvaart. 
Achtereenvolgens zal ik deze vormen van samenwerking bespreken. 
 
De voorlopers van het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht ofwel 
EU-Verdrag) (7 februari 1992, in werking 1 november 1993) zijn: 
- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) (18 

april 1951, in werking 25 juli 1952);78 
- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA ofwel 

Euratom) (25 maart 1957, in werking 1 januari 1958); 
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) (17 april 

1957, in werking 1 januari 1958). 

                     
     77 De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994; TK 1993-1994, 23 815, nr. 1; TK 1994-1995, 24 167, nr. 1-2; 
Brinkhorst en Barents 1990, hoofdstuk 1-4, 12. 

     78 Na de Tweede Wereldoorlog werd de Duitse kolen- en staalindustrie opnieuw opgebouwd. Hiermee zou Duitsland een 
nieuwe oorlogsindustrie kunnen opbouwen. In plaats van de opbouw van de kolen- en staalindustrie tegen te houden, wilden 
vele politici in Europa het geheel van de Frans-Duitse produktie van kolen en staal ondergeschikt maken aan de 'Hoge Autori-
teit'; verzoening in plaats van revanche. 
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Bij de goedkeuring en ratificering van deze verdragen zijn dus drie Europese 
Gemeenschappen opgericht. Het doel van de oprichting van deze Gemeenschappen was om 
op de betreffende deelgebieden te komen tot een hoge mate van - vooral economische - 
samenwerking en integratie om op die manier een gestage groei en ontwikkeling te 
bevorderen. 
 Sinds 1958 hebben deze Gemeenschappen een aantal en sinds 1968 hebben zij alle 
instellingen gemeen: 
- een Raad (van Ministers), de belangrijkste wetgever van de Gemeenschappen. Een raad 

bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. Iedere regering vaardigt één van haar 
leden af. Het voorzitterschap van de Raad wordt steeds bij toerbeurt uitgeoefend door 
één van de Lid-Staten. De voorzitter beïnvloedt het tempo en de koers van het 
besluitvormingsproces. De samenstelling van de Raad hangt af van de agenda. In 
bijvoorbeeld de Algemene Raad komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. 
Deze Raad coördineert de activiteiten van de overige Raden, zoals de Financiële Raad, 
de Interne markt Raad en de Sociale Raad; 

- de Europese Commissie, in het EGKS-verdrag "Hoge Autoriteit" genoemd. De 
commissie is het dagelijks bestuur van de Gemeenschappen. De regeringen van de Lid-
Staten benoemen de leden in onderling overleg. De leden van de Commissie moeten 
hun ambt uitoefenen in het algemeen belang van de Gemeenschappen en onafhankelijk 
van de Lid-Staten; 

- het Europees Parlement, in het EGKS-verdrag de "Gemeenschappelijke Vergadering" 
genoemd. Dit parlement wordt sinds 1976 rechtstreeks gekozen door de onderdanen 
van de Lid-Staten; 

- het Hof van Justitie. De rechtsmacht van dit hof is verplicht voor de Lid-Staten en hun 
onderdanen. 

In 1987 is bovendien de Europese Akte gesloten en in werking getreden. Dit verdrag wijzigde 
de oorspronkelijke verdragen en regelde een nieuwe instelling, de Europese Raad, en de 
Europese Politieke Samenwerking. De Europese Raad is geen instelling van de 
Gemeenschappen. In de Europese Raad komen sinds 1974 de staatshoofden en 
regeringsleiders van de Lid-Staten en de voorzitter van de Commissie minstens tweemaal 
per jaar samen, om te overleggen over de ontwikkelingen in het kader van de verdragen en 
in het kader van de politieke samenwerking. De aanleiding hiervoor was onder meer de 
impasses in de communautaire besluitvorming, als gevolg van de praktijk van de 
unanimiteitsregel in de Raad van Ministers (zie hieronder). De Europese Raad heeft geen 
formele bevoegdheden, maar kan in de praktijk deze impasses doorbreken. Daardoor 
handelt de Raad van Ministers binnen het kader en de beleidslijnen die de Europese Raad 
heeft uitgestippeld. De Europese Raad wordt slechts bijgestaan door de ministers van 
Buitenlandse Zaken en een lid van de Commissie. De rol van de minister van Buitenlandse 
Zaken in het buitenlands beleid wordt hierdoor verkleind. 
 De Europese Raad moet niet verward worden met de Raad van Europa, die op 5 mei 
1949 is opgericht. Deze organisatie is intergouvernementeel; de besluitvorming vindt op 
basis van unanimiteit tussen de deelnemende staten plaats en de raad kan zijn wil niet 
dwingend opleggen aan zijn leden. Er nemen meer landen aan deel dan aan bovengenoemde 
drie Gemeenschappen. 
 De Gemeenschappen zijn formeel geen intergouvernementele maar supranationale 
organisaties; de Commissie en het Hof van Justitie zijn onafhankelijk, de Commissie besluit 
bij gewone meerderheid van stemmen van haar leden (collegialiteitsbeginsel), en de 
Gemeenschappen vormen een eigen rechtsorde met rechten en plichten voor zowel de Lid-
Staten als hun onderdanen. 
 Het hoofddoel van de Gemeenschappen, de economische integratie, wordt verwezenlijkt 
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door het creëren van een gemeenschappelijke markt. Dit houdt in dat binnen Europa de 
volgende vier vrijheden (communautaire ofwel supranationale doeleinden) gerealiseerd 
dienen te worden:  
1 vrij verkeer van goederen; 
2 vrij verkeer van personen;79 
3 vrij verkeer van diensten; 
4 vrij verkeer van kapitaal. 
De instrumenten die de Gemeenschappen hanteren om tot een gemeenschappelijke markt 
te komen zijn: 
a het primaire gemeenschapsrecht. Dit bestaat uit de EEG-, EGKS- en EGA-Verdragen, die 

alle nationale parlementen hebben goedgekeurd. Zij kunnen alleen bij verdragswijziging 
veranderd worden; 

b het secundaire gemeenschapsrecht: besluiten die op basis van de verdragen zijn 
genomen: 

 1 verordeningen: zij hebben een algemene strekking,80 zijn verbindend in al hun 
onderdelen en zijn rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Ze mogen niet 
worden omgezet in nationaal recht. Het doel is om voor de gehele Gemeenschap 
geldende, uniforme regels te scheppen; 

 2 beschikkingen. Beschikkingen zijn besluiten in een individueel geval (een Lid-Staat 
of een particulier) op grond van een verdragsbepaling of een bepaling van secundair 
gemeenschapsrecht. Particulieren kunnen in beroep gaan tegen een tot hen 
gerichte beschikking; en 

 3 richtlijnen: zij zijn slechts bindend via de Lid-Staat, die verplicht is om de richtlijn 
om te zetten in nationaal recht. Het doel is om nationaal recht aan te passen aan 
een communautair doel. 

 Richtlijnen, beschikkingen en verordeningen hebben voorrang boven daarmee strijdig 
nationaal recht. De naleving hiervan kan via het Hof van Justitie of de nationale rechter 
worden afgedwongen. Nieuwe regelgeving van de Gemeenschappen leidt tot 
bevoegdheidsverlies voor de Lid-Staten. Een verordening of richtlijn geeft aan welke 
maatregelen de Lid-Staten moeten of mogen nemen om het beleid uit te voeren 
(medebewind). De Lid-Staten moeten zelf weten hoe zij die maatregelen nemen. 

De verordeningen en richtlijnen van de Gemeenschappen komen op diverse wijzen tot stand, 
afhankelijk van het te regelen onderwerp. De verschillen betreffen de functie van het 
Europees Parlement; mag de Raad van het standpunt van het Parlement afwijken? 
 Formeel neemt de Commissie het initiatief voor besluiten van de Raad van Ministers; de 
Raad kan slechts een besluit nemen, als er een voorstel van de Commissie voorligt. Is er een 
voorstel, dan kan de Raad alleen daarvan afwijken bij unanimiteit. De Raad kan haar 
bevoegdheid tot besluitvorming aan de Commissie delegeren. Van 1958 tot 1970 zou de 
unanimiteitsregel bij de besluitvorming van de Raad vervangen worden door de regel van de 
gekwalificeerde meerderheid. Dit is echter niet gebeurd ('Akkoord van Luxemburg'). Daarom 
stemt de Raad in de praktijk niet over voorstellen van de Commissie, maar onderhandelt 
men totdat een voor allen aanvaardbare oplossing is bereikt. Hierdoor is het evenwicht 
tussen de Raad en de Commissie verdwenen; het initiatiefrecht van de Commissie stelt 
weinig meer voor en de Commissie is verworden tot niet meer dan het secretariaat van de 
Raad. Bovendien heeft dit zijn weerslag in de inhoud van de besluiten. Besluiten vormen niet 

                     
     79 Art. 8A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) [Publicatieblad (PB) nr. C224 van 31 
augustus 1992, p. 1]. 

     80 D.w.z. dat verordeningen regels geven voor een onbepaalde reeks van personen of gevallen. 
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meer dan verwaterde compromissen of een onderdeel van een 'package deal'; een Lid-Staat 
is alleen bereid een bepaald besluit te aanvaarden als ook bevredigend een ander besluit 
wordt genomen. 
 Bij normale raadszittingen zijn de ministers steeds vergezeld van hun ambtenaren, 
adviseurs, deskundigen, e.d. ("delegatie"). Om de besluitvorming te versnellen kunnen 
daarom de raadszittingen ten eerste voorafgegaan worden door "liminaire vergadering" 
waaraan slechts de ministers met één ambtenaar per Lid-Staat en de verantwoordelijke 
commissaris deelnemen. In deze vergadering worden knelpunten besproken. Ten tweede 
kunnen ze worden geschorst voor bilateraal overleg. Ten derde worden de werkzaamheden 
van de Raad voorbereid door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers ('Comité des 
Representants Permanents' ofwel Coreper). Het Coreper bestaat uit de ambassadeurs van 
de Lid-Staten. De regeringen instrueren hun vertegenwoordigers in het Coreper. 
 De besluiten van de Raad zijn te onderscheiden in A- en B-punten. Over A-punten is al in 
het Coreper overeenstemming bereikt. A-punten zijn routinematige zaken. De B-punten 
vergen een politieke discussie. Als de Raad van Ministers er niet uitkomt, dan kunnen deze 
punten worden doorgeschoven naar de Europese Raad. Het Coreper vergadert verscheidene 
keren per week in verschillende samenstellingen. Ook de werkzaamheden van het Coreper 
worden weer voorbereid door permanente of ad hoc-werkgroepen, waaraan nationale 
ambtenaren deelnemen. Behalve dat het Coreper de werkzaamheden van de Raad 
voorbereidt, coördineert het ook de werkzaamheden van de verschillende comités en 
werkgroepen die door de Raad zijn ingesteld. Al in deze werkgroepen en het Coreper heeft 
de unanimiteitsregel van de besluitvorming in de Raad zijn weerslag, waardoor deze 
middelen soms zelfs vertragen in plaats van versnellen. 
 Behalve de besluiten van de Raad voorbereiden, heeft het Coreper ook de taak om 
opdrachten van de Raad uit te voeren, zoals het voorbereiden van het nationale beleid als 
gevolg van besluiten van de Raad. 
 De Nederlandse rijksorganen dragen bij aan de vergaderingen van de Europese Raad, 
de Raad van Ministers of de organisaties die deze laatste Raad ondersteunen (Coreper en 
diens permanente of ad hoc-werkgroepen), en spelen een rol bij de toepassing van het 
gemeenschapsrecht. 
 
Een gemeenschappelijke markt vergroot de mobiliteit van mensen. Hierdoor worden de 
rechtsordes van de verschillende Lid-Staten met elkaar verweven en organiseert 
criminaliteit zich over landsgrenzen heen. Daarom zijn maatregelen nodig op de terreinen 
van buitenlands en veiligheidsbeleid en van justitie en binnenlandse zaken. De maatregelen 
die achtereenvolgens genomen zijn, zijn samen te vatten onder: 
- het Benelux-Verdrag sinds 1962; 
- het Trevi-overleg sinds 1975 ('Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence 

International' of, op initiatief van de toenmalige directeur-generaal Fonteijn van het 
ministerie van Justitie, naar de fonteinen van Trevi tijdens het overleg van de Raad van 
Ministers in Rome in december 1975); 

- het werkprogramma van het Document van Palma uit 1986; 
- het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen [Akkoord van Schengen (Tractatenblad 1985, 102)];81 en 
- de tweede en derde pijler van de Europese Unie (EU) sinds 1993. 
 
                     
     81 Handelingen die voortvloeien uit dit akkoord, behoren voor een groot deel enerzijds tot het beleidsterrein inzake douane en 
accijnzen, anderzijds tot dat inzake toelating van vreemdelingen. Hier beperk ik me tot de handelingen inzake de politiële 
samenwerking. 
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Het Benelux-Verdrag geeft de bevoegdheid voor bepaalde vormen van grensoverschrijdend 
politie-optreden. Voor de Benelux-landen blijven deze regelingen gelden na het inwerking 
treden van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen. 
 
De bevoegdheden die het Akkoord van Schengen geeft op dit terrein, zijn aan veel meer 
beperkingen onderhevig. Het akkoord heeft tot doel de stimulering van de operationele 
coördinatie en onderlinge assistentie tussen politieorganisaties in de Lid-Staten, in het 
bijzonder in de grensregio's, ter compensatie van het wegvallen van de binnengrenzen. 
Europese middelen om deze doelen te bereiken zijn de Uitvoeringsovereenkomst van 
Schengen (19 juni 1990) en het Schengen Informatie Systeem (SIS). Dit SIS is een 
signalerings- en opsporingsregister waarmee nationale bestanden over gezochte personen 
en goederen aan elkaar gekoppeld worden. Een Nederlands middel om de doelen van 
Schengen te bereiken is de toekenning van geld aan projecten en aan personeelsuitbreiding 
ter versterking van de bestuurlijke en politiële samenwerking in grensregio's. 
 De besluitvorming gaat sneller dan in de derde pijler van de EU. Hoewel hiermee 
Schengen meer heeft bijgedragen aan de politiële samenwerking in Europa, is Schengen een 
minder duurzaam forum dan de derde pijler van de EU voor het overleg inzake deze 
samenwerking. De stuur- en werkgroepen die de besluitvorming van de Centrale 
Onderhandelingsgroep (Centrale Groep) van de Schengen Groep voorbereiden, zijn ad hoc. 
De Centrale Groep bestaat uit hoge ambtenaren uit de lidstaten en is het het hoogste 
ambtelijke orgaan van de Schengen Groep. Deze groep bereidt de vergaderingen van het 
Uitvoerend Comité voor en ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden die het Uitvoerend 
Comité heeft opgedragen. Feitelijk worden de besluiten van het Uitvoerend Comité hier 
genomen. Het Uitvoerend Comité is het hoogste (bestuurlijke) orgaan van de Schengen 
Groep en ziet erop toe dat de Uitvoeringsvereenkomst juist wordt toegepast. Het comité 
wordt gevormd door ministers en staatssecretarissen; één zetel per Lid-Staat. Schengen 
wordt beschouwd als de proeftuin van samenwerkingsregelingen die ooit voor de EU als 
geheel gaan gelden. 
 
De afkorting "EG" stond (tot 1 november 1993) voor "Europese Gemeenschappen" (meer-
voud) als samenvatting van de EEG, de EGKS en Euratom. Sinds 1 november 1993 is, als 
gevolg van het Verdrag van Maastricht, de structuur veranderd. De EEG heet voortaan "EG" 
(Europese Gemeenschap; enkelvoud). De EG, Euratom en EGKS vallen voortaan onder de 
eerste pijler van de overkoepelende EU. De tweede pijler van de EU is de GVBV (buitenlands 
en veiligheidsbeleid)-pijler en de derde pijler is de JBZ (justitie en binnenlandse zaken)-
pijler. Alleen de EG, de EGKS en Euratom hebben rechtspersoonlijkheid van 
volkenrechtelijke en privaatrechtelijke aard. De Europese Commissie, het Europees 
Parlement en het Hof van Justitie zijn de constante factor in de structuur. 
 
De JBZ-pijler vervangt het Trevi-overleg en enige andere overlegorganen waaraan de twaalf 
lidstaten deelnamen. Daarmee is het Europese overleg over de samenwerking op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken omgezet in een permanente structuur, met één 
secretariaat voor alle onderwerpen. De Raad van de JBZ-pijler is de JBZ-Raad. Dit staat voor 
de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ofwel JuBi-Raad. Van hoog tot 
laag kent de Raad de volgende ambtelijke voorportalen: 
- het Coreper (zie hiervoor). Dit kent ook nog een 'Vooroverleg Coreper'; 
- het Coördinatiecomité van hoge ambtenaren (K.4-comité). Dit comité is opgericht op 

grond van het JBZ-art. K.4 van het EU-Verdrag en dus kenmerkend voor de JBZ-pijler 
van de EU); en 
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- drie stuurgroepen, namelijk Asiel en Immigratie,82 Politiële en Douanesamenwerking en 
Justitiële Samenwerking. Elke stuurgroep ziet toe op een aantal werkgroepen. De 
werkgroepen verrichten het grootste deel van de werkzaamheden. 

De ambtelijke voorportalen bereiden de besluiten van de JBZ-Raad voor. In de praktijk zal 
het Coreper vooral optreden, als de besluitvorming in de derde pijler van de EU raakvlakken 
vertoont met de andere pijlers of institutionele aspecten kent, of als het K.4-comité er niet in 
geslaagd is om tot overeenstemming te komen. Het K.4-comité let vooral op de inhoudelijke 
aspecten van een besluit. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de 
betrokken vakminister(s) zijn bevoegd om deel te nemen aan het Vooroverleg Coreper. 
 Het K.4-comité heeft tot taak: 
- de uitvoering van door de JBZ-Raad opgedragen werkzaamheden te coördineren; 
- te adviseren aan de JBZ-Raad; 
- inhoudelijk bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de JBZ-Raad, 

dus onder meer op te treden als een stuurgroep er niet in geslaagd is om tot 
overeenstemming te komen.83 

Het K.4-comité speelt een sleutelrol in de derde pijler. 
 Stuurgroep II, Politiële en Douanesamenwerking ("Groupe Directeur II"), coördineert en 
ziet toe op de werkgroepen Terrorisme, Politiële samenwerking (operationele en technische 
aspecten), Drugs en georganiseerde criminaliteit, Douane84 en Europol (Europese 
Politiedienst). Stuurgroep III, Justitiële Samenwerking, ziet toe op twee soorten 
werkgroepen, die inzake justitiële samenwerking in strafzaken en die inzake justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken. De werkgroepen inzake justitiële samenwerking in 
strafzaken zijn voorlopig ad hoc en bestaan uit: Uitlevering, Internationale georganiseerde 
criminaliteit, Verhouding strafrecht-communautair recht en Intrekken van het rijbewijs. De 
twee werkgroepen inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken zijn: Vereenvoudiging 
en bespoediging betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke en handelszaken, en Bestudering uitbreiding toepassingsgebied EEG-
Executieverdrag. De stuurgroepen treden op als een werkgroep er niet in geslaagd is om tot 
overeenstemming te komen. 
 De bepalingen over de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
in het EU-Verdrag zijn vrij vaag en hebben een beperkte werking, met uitzondering van de 
bepalingen over de Europol. Vooral de bepalingen over de justitiële samenwerking in 
strafzaken, de douanesamenwerking en de politiële samenwerking om ernstige vormen van 
internationale criminaliteit te voorkómen,85 hebben een beperkte werking. Zij zijn 
uitgesloten van de mogelijkheid dat de intergouvernementele besluitvorming in JBZ-
verband kan plaatsmaken voor de communautaire besluitvorming in de eerste pijler van de 
EU. 
 De communautaire besluitvorming heeft in twee opzichten een ruimere werking. Ten 
eerste kunnen er zo richtlijnen, beschikkingen en verordeningen worden vastgesteld, die het 
nationale beleid van de verschillende lidstaten meer beïnvloeden dan de instrumenten van 
de JBZ-pijler, onder meer door de volledige rechtsmacht van het Hof van Justitie. Deze 
instrumenten zijn gemeenschappelijke standpunten, besluiten tot een gemeenschappelijk 

                     
     82 De handelingen met betrekking tot deze Stuurgroep behoren tot het beleidsterrein inzake toelating van vreemdelingen. 

     83 Art. K.4.1 van het EU-Verdrag. 

     84 De handelingen met betrekking tot deze werkgroep behoren ten dele tot het beleidsterrein inzake douane en accijnzen, en 
ten dele tot het beleidsterrein inzake toelating van vreemdelingen. 

     85 Art. K.1.7, K.1.8 en K.1.9 van het EU-Verdrag. 
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optreden en overeenkomsten. Het tweede verschil is de regel van de gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad van Ministers en het initiatiefrecht van de Commissie in de eerste 
pijler versus de unanimiteitsregel in de JBZ-Raad en het initiatiefrecht van elke Lid-Staat in 
de derde pijler. Dit verschil is echter verwaarloosbaar sinds het Akkoord van Luxemburg; 
ook in de eerste pijler is unanimiteit in de Raad van Ministers vereist en stelt het 
initiatiefrecht van de Commissie weinig voor (zie hiervoor), met alle nadelen vandien. 
Overigens, voor de uitvoeringsbepalingen van overeenkomsten die de JBZ-Raad aanbeveelt 
aan de lidstaten om aan te nemen overeenkomstig hun verschillende grondwettelijke 
bepalingen, is slechts een gekwalificeerde meerderheid vereist.86 
 Toch zijn genoemde bepalingen een eerste stap in de richting van de Europese, justitiële 
samenwerking in strafzaken, van de Europese, douanesamenwerking en van de Europese, 
politiële samenwerking om ernstige vormen van internationale criminaliteit te voorkómen. 
Voorlopig ligt de nadruk nog op informatie-uitwisseling met behulp van het Europees 
Informatie Systeem (EIS) en bestrijding van de illegale drugshandel met behulp van de 
Europol Drugs Eenheid [EDE ofwel EDU (Europol Drugs Unit)] in Den Haag. 
 Het EIS stelt de daartoe aangewezen autoriteiten in de Lid-Staten in staat om toegang te 
hebben tot signaleringen over personen en zaken ten behoeve van grenscontroles en andere 
politie- en douanecontroles. Het systeem is afgekeken van het SIS, hoewel het doel van het 
SIS verder gaat dan dat van het EIS (zie hiervoor). Ter zijner tijd zullen het EIS en het SIS met 
elkaar geïntegreerd worden. 
 De eerste fase van Europol is de EDE. De EDE dient op termijn vervangen te worden 
door Europol, en in die hoedanigheid informatie die afkomstig is van Lid-Staten op het 
gebied van de georganiseerde internationale criminaliteit, uit te wisselen, te analyseren en 
te coördineren. 
 
3.2.5.1 Algemene handelingen 
 
(144) 
handeling het coördineren van het nationale overleg over de internationale politiële 

samenwerking 
actor  minister van Justitie 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 84 
periode   
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
3.2.5.2 Schengen Groep 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 48; TK 1993-1994, 23 

815, nr. 1, p. 8-9 

                     
     86 Art. K.3.2 van het EU-Verdrag. 
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periode  1993- 
produkt   
N.B.  Dit gebeurde ter voorbereiding van de uitvoering van het Akkoord van Schengen 

(Tractatenblad 1985, 102). 
 
(146) 
handeling het al dan niet inzetten van grensoverschrijdende observatieteams 
actor  Landelijk Officier van Justitie (Landelijk Coördinatiepunt Grensoverschrijdende 

Observatie) 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 9 
periode   
produkt   
N.B.  Dit gebeurde ter voorbereiding van de uitvoering van het Akkoord van Schengen 

(Tractatenblad 1985, 102). 
 
(147) 
handeling het al dan niet verlenen van een opdracht tot het verrichten van onderzoek naar 

de mogelijkheden voor grensoverschrijdende politiële samenwerking 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 9-10 
periode   
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken [directeur-generaal Openbare 
Orde en Veiligheid (OOV)] 

bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 10-11 
periode   
produkt   
 
(149) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in een stuur- of werkgroep onder de 

Centrale Groep van Schengen 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49 en 86 
periode   
produkt   
 
(150) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de Centrale Onderhandelingsgroep 

(Groep) van Schengen 
actor  ministers van Justitie [directeur-generaal van Europese Zaken en Immigratie-

aangelegenheden en Korps landelijke politiediensten/DCRI (Divisie Centrale 
Recherche Informatie)] en van Binnenlandse Zaken 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 49, 86 en 91 (noot 2) 
periode   
produkt  instructies 
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(151) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in het Uitvoerend Comité van 

Schengen 
actor  minister van Buitenlandse Zaken (staatssecretaris) en van Justitie 

(staatssecretaris) 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 48 en 83 
periode   
produkt   
 
3.2.5.3 Europese Unie (EU) 
 
(152) 
handeling het afstemmen van het Nederlandse standpunt in het Schengen-overleg met 

dat in de EU 
actor  minister van Buitenlandse Zaken (staatssecretaris) 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 86 
periode   
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(153) 
handeling het coördineren van de Nederlandse deelname aan het overleg van de derde 

pijler van de EU 
actor  minister van Justitie 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 84 
periode   
produkt  notulen van interdepartementale vergaderingen 
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron   
periode  1993- 
produkt   
 
(155) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Terrorisme 
actor  ministers van Justitie (Coördinatiebureau Internationale Politiezaken en Korps 

landelijke politiediensten/DCRI), van Binnenlandse Zaken [directie Politie en de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)] en van Buitenlandse Zaken (Permanente 
Vertegenwoordiger bij de EU) 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84 en 87 
periode  1993- 
produkt   
N.B.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken/BVD voert het secretariaat van de 
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Nederlandse delegatie. 
 
(156) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Politiële 

samenwerking (operationele en technische aspecten) 
actor  ministers van Justitie (Coördinatiebureau Internationale Politiezaken en Korps 

landelijke politiediensten/DCRI), van Binnenlandse Zaken (directie Politie), van 
Buitenlandse Zaken (Permanente Vertegenwoordiger bij de EU) en eventueel 
van V&W (directie Telecom), en eventueel de bestuursraad van het LSOP 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 
periode  1993- 
produkt   
N.B.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken/Politie voert het secretariaat van de 

Nederlandse delegatie. 
 
(157) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Drugs en 

georganiseerde criminaliteit 
actor  ministers van Justitie (Coördinatiebureau Internationale Politiezaken, Korps 

landelijke politiediensten/DCRI en de drugsofficier ofwel nationale coördinator 
drugsbeleid), van Binnenlandse Zaken (directie Politie) en van Buitenlandse 
Zaken (Permanente Vertegenwoordiger bij de EU) 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 
periode  1993- 
produkt   
N.B.  Het ministerie van Justitie/Korps landelijke politiediensten/DCRI voert het 

secretariaat van de Nederlandse delegatie. 
 
(158) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de ad hoc-werkgroep Europol 
actor  ministers van Justitie (Coördinatiebureau Internationale Politiezaken en Korps 

landelijke politiediensten/DCRI), van Binnenlandse Zaken (directie Politie), van 
Financiën en van Buitenlandse Zaken (Permanente Vertegenwoordiger bij de 
EU) 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27, 84, 87 en 89 
periode  1993- 
produkt   
N.B.  - De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken voeren het 

secretariaat van de Nederlandse delegatie. 
   - Wat betreft Europol en Interpol, zie ook handeling (225). 
 
(159) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep II, Politiële en 

Douanesamenwerking 
actor  ministers van Justitie (Coördinatiebureau Internationale Politiezaken), van 

Binnenlandse Zaken [Directoraat-Generaal voor OOV (DGOOV) en de BVD], van 
Financiën (Douane) en van Buitenlandse Zaken (Permanente 
Vertegenwoordiger bij de EU) 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26, 84 en 89 
periode  1993- 
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produkt   
N.B.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken/directie Politie voert het secretariaat 

van de Nederlandse delegatie. 
 
(160) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Uitlevering 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
produkt   
 
(161) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Internationale 

georganiseerde criminaliteit 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
produkt   
 
(162) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de Verhouding strafrecht-

communautair recht 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
produkt   
 
(163) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Intrekken van het 

rijbewijs 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
produkt   
 
(165) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de werkgroep Bestudering 

uitbreiding toepassingsgebied EEG-Executieverdrag 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 27 
periode  1993- 
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produkt   
 
(166) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de Stuurgroep III, Justitiële 

Samenwerking 
actor  minister van Justitie 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26 
periode  1993- 
produkt   
N.B.  De leiding van de Nederlandse delegatie is in handen van het ministerie van 

Justitie.87 
 
(167) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in het K.4-comité 
actor  ministers van Justitie (directeur-generaal van Europese Zaken en Immigratie-

aangelegenheden, Coördinatiebureau Internationale Politiezaken en Korps 
landelijke politiediensten/DCRI), van Buitenlandse Zaken (Permanente 
Vertegenwoordiger bij de EU en de directie Algemene Zaken), van Binnenlandse 
Zaken (directie Politie) en eventueel van Financiën (Douane) 

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- 
produkt  instructies 
N.B.  De directeur-generaal van Justitie/Europese Zaken en Immigratie-

aangelegenheden voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie. 
 
(168) 
handeling het coördineren van de nationale inbreng in en het toezien op de derde pijler bij 

het Coreper 
actor  minister van Buitenlandse Zaken (Permanente Vertegenwoordiger bij de EU) 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 86 en 90 
periode  1993- 
produkt  notulen van interdepartementale vergaderingen (PV-instructie-overleg) 
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(169) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in het Coreper 
actor  ministers van Justitie (gedetacheerde bij de Permanente Vertegenwoordiging), 

van Binnenlandse Zaken (gedetacheerde bij de Permanente 
Vertegenwoordiging) en van Buitenlandse Zaken (Permanente 
Vertegenwoordiger bij de EU) 

bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 26-29, 36, 86 en 90 
periode  1993- 
produkt  instructies 
 

                     
     87 A. de Bruin, 27 september 1995.  
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(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 
actor  ministerraad [Coördinatiecommissie (CoCo)] 
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- 
produkt   
N.B.  - "A-punten" zijn routinematige zaken. 
   - De "CoCo" ofwel "CoCo EIA" is de Coördinatiecommissie voor Europese 

Integratie- en Associatieproblemen, een ambtelijk voorportaal van de Raad 
voor Europese Zaken resp. de ministerraad over de Europese Unie. 

 
(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 
actor  ministerraad (CoCo) 
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- 
produkt   
N.B.  "B-punten" vergen een politieke discussie. 
 
(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 
actor  ministerraad (CoCo) 
grondslag art. K en K.3.2 van het EU-Verdrag 
bron  De Nederlandse politie en de Europese integratie 1994, p. 90 
periode  1993- 
produkt   
 
(173) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg in de Europese Raad over de 

samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
actor  minister-president 
grondslag Europese Akte 
bron  Brinkhorst en Barents 1990 
periode  1987- 
produkt   
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3.2.5.4 Bilaterale politiesamenwerking 
 
(174) 
handeling het voorbereiden van het beleid inzake internationale niet-operationele 

politiesamenwerking met Midden- en Oost-Europa 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van Buitenlandse Zaken en voor 

Ontwikkelingssamenwerking 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 5-6 
periode  1989- 
produkt   
N.B.  De nadruk ligt hierbij op de Visegrad-landen (Polen, Tsjechië, Slowakije en 

Hongarije) en de Baltische staten. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 
periode  1992- 
produkt  onder meer een databank van potentiële kandidaten voor uitzendingen naar het 

buitenland 
 
(176) 
handeling het vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om politie-

officieren beschikbaar te stellen voor uitzending naar het buitenland 
actor  ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 
periode  1992- 
produkt   
N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - De reden om deze officieren uit te willen zenden is een politie-apparaat op 

te bouwen in landen waar het overheidsapparaat vrijwel niet meer 
functioneert. 

 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
bron  TK 1993-1994, 23 815, nr. 1, p. 6-8 
periode  1992- 
produkt   
 
3.2.5.5 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 
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actor  Veiligheidscommissie voor 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- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (215). 
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3.3 Gezag en toezicht over de politie 
 
 
3.3.1 Inleiding88 
 
De bepalingen over het gezag over de politie, over het toezicht op de taakvervulling van de 
politie door de commissaris van de Koning en de procureur-generaal bij het gerechtshof,89 
en over de aanwijzingsbevoegdheid van de commissaris van de Koning en de minister van 
Binnenlandse Zaken inzake de handhaving van de openbare orde90 zijn ongewijzigd uit de 
Politiewet (Stb. 1957, 244) overgenomen. De bepalingen over het lokale driehoeksoverleg 
tussen de lokale gezagsdragers en de chef of de commandant zijn slechts in omvang 
bekort.91 
 De minister van Justitie moet verslag uitbrengen aan de Staten-Generaal over de 
doeltreffendheid en de effecten van de bepalingen over het Korps landelijke politiediensten 
in de praktijk, opdat de Staten-Generaal kunnen beoordelen of de keuze om politietaken te 
centraliseren in het Korps landelijke politiediensten wel een juiste keuze was.92 
 
 
3.3.2 Handelingen ingevolge art. 12-20 en 71 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 13.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(180) 
handeling het leveren van bijdragen aan het lokale driehoeksoverleg 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 14 [en 15] van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Het "lokale driehoeksoverleg" is het overleg tussen de officier van justitie, 

de burgemeester, de (territoriale) onderdeelschef, en - zo nodig - de 
korpschef [, en de districtscommandant van de Koninklijke marechaussee 
voor zover de Koninklijke marechaussee een politietaak uitvoert, of de 
militaire commandant van enig ander onderdeel van de krijgsmacht voor 
zover (een militair van) dit onderdeel bijstand verleent aan de politie], over 

                     
     88 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 7-8. 

     89 Art. 12-13 en 18-19 van de Politiewet 1993. 

     90 Art. 16 en 17 van de Politiewet 1993. 

     91 Art. 14 van de Politiewet 1993. 

     92 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 
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de taakuitvoering van de politie. 
   - De "(territoriale) onderdeelschef" is het hoofd van het territoriale onderdeel 

van het regionale politiekorps binnen het grondgebied waarvan de 
gemeente valt. Zie verder paragraaf 3.4. 

   - De "districtscommandant van de Koninklijke marechaussee" is het hoofd 
van een onderdeel van de Koninklijke marechaussee.93 

 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken [Landelijk Coördinatiecentrum (LCC)] 
grondslag art. 16.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De minister van Binnenlandse Zaken kan deze bevoegdheid uitoefenen, als 

een ordeverstoring de veiligheid van de staat in gevaar brengt, of de 
betrekkingen van Nederland met andere mogendheden of zwaarwegende 
belangen van de samenleving kan schaden, of bij ernstige vrees voor het 
ontstaan van zo'n ordeverstoring (art. 16.2 van de Politiewet 1993). 

   - Voor het mogelijk gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid, zie 
handeling (680). 

 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (LCC) 
grondslag art. 17.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (LCC) 
grondslag art. 17.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

                     
     93 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 38-39. 
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politie en de Koninklijke marechaussee in hun ambtsgebied 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 20.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor de commissaris van de Koning zijn deze handeling en de volgende 

handeling procedurestappen voor het toezien dat de politie in zijn ambtsgebied 
of de Koninklijke marechaussee haar taak de openbare orde te handhaven en 
hulp te verlenen juist vervult (art. 18 van de Politiewet 1993). 

 
(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 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 20.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  procureur-generaal 
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- 
produkt   
N.B.  - Om deze taak te kunnen uitvoeren, ontvangt de procureur-generaal 

mededelingen van de burgemeester of de officier van justitie (zie de vorige 
handeling) over hetgeen van belang kan zijn met betrekking tot de politie en 
de vervulling van haar taak (art. 20.2 van de Politiewet 1993). 

   - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 
vorming van gegevensbestanden. 

 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 71 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag debat in de Tweede Kamer over de vaststelling van een nieuwe Politiewet 

(Politiewet) (22562), 16 en 17 maart 1993 
periode  1994- 
produkt  evaluatierapport 
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3.4 Regionale politiekorpsen (zie ook paragraaf 3.7) 
 
 
3.4.1 Inleiding94 
 
Het vergroten van de schaal waarop de politie haar werk verricht van gemeentelijk naar 
regionaal niveau heeft tot doel de doelmatigheid van de politie te vergroten en de 
criminaliteit doeltreffender te kunnen bestrijden. Daarmee speelt het in op de grotere 
verbanden waarin de Nederlandse samenleving, inclusief de criminaliteit, zich heeft 
ontwikkeld. Anderzijds wordt met de Politiewet 1993 ook nagestreefd op lokaal niveau uit te 
voeren "wat op een lager niveau beter kan, wat daar niet duurder is, wat de werkzaamheden 
versoepelt en bespoedigt, wat de lokale inbedding van het onderdeel verstevigt (de afstand 
tussen de politie en de burgerij mag niet te groot worden), wat de inzet van het 
politiepersoneel ten goede komt, wat (...) de eenheid van het regionale politiekorps niet 
aantast." 
 
De instelling van 25 regionale politiekorpsen werd voorafgegaan door de vergroting van de 
samenwerking tussen rijks- en gemeentepolitie, en tussen gemeentepolitiekorpsen 
onderling op regionaal niveau. Dit werd geformaliseerd door bij Staatsblad 576 van 1988 
artikel 30 van de Politiewet (Stb. 1957, 244), het "samenwerkingsartikel", aan te vullen en 
door de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674) vast te 
stellen. 
 Het regionale politiekorps is opgebouwd uit functionele en territoriale onderdelen. Een 
territoriaal ofwel lokaal onderdeel (basiseenheid of district) omvat één of meer gemeenten, 
of een deel van het grondgebied van een gemeente al dan niet met één of meer andere 
gemeenten of delen daarvan, en verricht de basispolitiezorg,95 d.w.z. het dagelijks 
politietoezicht, parketpolitietaken,96 eenvoudige recherchewerkzaamheden, 
criminaliteitspreventie, afhandeling van de verkeersproblematiek, toezicht op milieugebied 
en controle op de uitvoering van bijzondere wetten (zie hoofdstuk 1, Verantwoording).97 
Bovendien is elke politiefunctionaris in beginsel inzetbaar bij de Mobiele Eenheden (ME's). 
 Een functioneel onderdeel vervult op regionaal niveau specifieke politietaken die het 
grondgebied van de hele regio of het hele politiekorps betreffen. Functionele onderdelen 
verschillen per regio. Voorbeelden ervan zijn: 
- Recherche; 
- Technische recherche (TR); 
- Herkenningsdienst (HKD); 
- Observatieteam; 
- Regionale criminele inlichtingendienst (RCID): het inwinnen van gegevens, het 

uitwisselen en verwerken van deze gegevens opdat misdrijven worden voorkómen en 
opgespoord, die een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken, gezien hun ernst, 
frequentie of het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd (zie paragraaf 

                     
     94 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 3-5, 8-13, 40-46. 

     95 Art. 35 van de Politiewet 1993. 

     96 F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995. 

     97 Dit zijn wetten waarin vaak een eigen regeling van opsporings- en controlebevoegdheden opgenomen zijn. Die regeling 
van opsporingsbevoegdheden is soms ruimer dan de vergelijkbare strafvorderlijke (grond)regeling, zoals het onderzoeken aan 
het lichaam van een verdachte van een opiummisdrijf (art. 9.5 van de Opiumwet) (Elzinga e.a. 1995, p. 76). 
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3.7.3.3);98 
- observatie-eenheid: het observeren van criminele inlichtingendienst (CID)-subjecten (zie 

paragraaf 3.7.3.3: handelingen ingevolge de CID-regeling 1995);99 
- Arrestatieteam; 
- Bovenregionaal rechercheteam/ interregionaal rechercheteam (IRT)/ Bijstandsteam. 

Taken van bijvoorbeeld het IRT Haaglanden: het tegengaan en bestrijden van de 
bovenregionaal/(inter)nationaal georganiseerde criminaliteit, zo nodig samen met 
andere politie-teams en opsporingsdiensten (zie handeling (119)) 100; 

- Regionale meldkamer; 
- Hondenbrigade; 
- Bereden brigade; 
- Mobiele eenheid (ME): het optreden om de openbare orde te handhaven en hulp te 

verlenen, vooral bij grootschalige manifestaties en evenementen, het uitvoeren van 
evacuaties, het bewaken en beveiligen van objecten, het optreden bij crises en rampen, 
het uitvoeren van zoekacties en het aanhouden van ordeverstoorders;101 

- Verkeerspolitie; 
- Technische dienst; 
- Centrale taken; 
- Bureau financiële ondersteuning (BFO):102 
 - het zorgdragen voor bepaalde werkzaamheden waarvoor financiële deskundigheid 

nodig is (zie handeling (354)); 
 - het inwinnen van financiële gegevens om het wederrechtelijk verkregen voordeel 

vast te stellen; 
 - het ter beschikking stellen van financiële en recherche-tactische deskundigheid bij 

opsporingsonderzoeken om bewijs te verzamelen met het oog op de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel, en het adviseren van het bevoegd gezag over 
de in dit kader te stellen prioriteiten; 

 - het op verzoek ondersteunen van de RCID door financiële gegevens uit een CID-
register in te winnen en te analyseren; 

 - het bevorderen van financiële gerichtheid bij de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde; 

- (in Rotterdam:) Rivierpolitie;103 
- Politieke inlichtingendienst; 
- Jeugd- en Zedenpolitie (JZ); 
- Vreemdelingendienst (VD);104 
- Beheersdienst; en 
- Voorlichting/ Communicatie.105 

                     
     98 Art. 4.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224). 

     99 Art. 5.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224). P.F.W. Rutten, 8 augustus 1995. 

     100 Art. 1 van het Convenant inzake de oprichting van een politie-team ten behoeve van de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit, Regiokorps Haaglanden, 's-Gravenhage, 1 juli 1993. 

     101 Art. 6.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224). 

     102 Art. 11.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224). 

     103 Interne telefoongids Politie Rotterdam-Rijnmond 1994, p. 9. 

     104 De taken en handelingen van deze dienst behoren tot het beleidsterrein inzake de toelating van vreemdelingen. 
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In elke regio is een regionaal politiekorps. De regio is een rechtspersoon.106 Dit betekent 
onder meer dat het politiepersoneel in dienst is van de regio, en dat de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid voor het optreden van de politieambtenaren ligt bij de regio. De grenzen 
van de politieregio's vallen samen met de grenzen van de rechterlijke arrondissementen, op 
enkele gevallen na waar een arrondissement twee regio's omvat. 
 
De burgemeester van de provinciehoofdplaats of anders de grootste gemeente in de regio 
("centrumgemeente") beheert een regionaal politiekorps. In die functie heet hij dan ook 
"korpsbeheerder".107 Het "beheer" betreft de zorg voor de organisatie en instandhouding van 
het politieapparaat, en de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen opdat het politiekorps 
zo doeltreffend mogelijk functioneert. De organisatie betreft het opstellen van een 
aanbeveling voor de benoeming, schorsing of ontslag van de korpschef of van een 
ambtenaar van politie die deel uitmaakt van de leiding van het regionale politiekorps; het 
benoemen, schorsen of ontslaan van de overige ambtenaren van het regionale politiekorps; 
het opstellen van het organisatieontwerp, de formatie, de begroting, de jaarrekening en het 
beleidsplan voor het regionale politiekorps; en het uitvoeren van het beleidsplan. Overigens 
geeft het regionale beleidsplan het kader en de randvoorwaarden aan voor de lokale 
beleidsplannen. 
 Verder vertegenwoordigt de korpsbeheerder de regio in en buiten rechte, zit hij het 
regionale college voor, legt hij verantwoording aan het regionale college over het door hem 
gevoerde beheer, en geeft hij inlichtingen aan het regionale college.108 Dit college bestuurt 
de regio, en bestaat behalve uit de korpsbeheerder, ook uit de andere burgemeesters van de 
gemeenten in de regio en de hoofdofficier van justitie.109 Het Rijk stelt geen regels vast voor 
de werkwijze van het college, maar schrijft wel voor dat het uitgangspunt bij het opstellen 
van die regels moet zijn, dat het college kan werken en tot besluiten kan komen.110 De 
hoofdofficier van justitie heeft het instemmingsrecht bij een aantal belangrijke besluiten van 
de korpsbeheerder. Hij overlegt met de korpsbeheerder en de korpschef in het 
beheersdriehoeksoverleg.111 
 Het gezag over de politie blijft bij de burgemeester of de officier van justitie (zie 
hoofdstuk 2). Doordat de burgemeester gezag heeft en deelneemt aan het regionale college, 
hoopt men dat het lokale bestuur een zo groot mogelijke invloed heeft op  het lokale 
onderdeel van het korps. De gemeenteraad overlegt met en controleert de burgemeester. 
 De gemeenteraden in de regio moeten worden geïnformeerd over de ontwerpen van de 
belangrijke stukken van de korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie, en over de 
besluiten en de verslagen van de vergaderingen van het regionale college. Bovendien 
moeten de vergaderingen van het regionale college in beginsel openbaar zijn. Dit alles ten 
behoeve van de democratische controle op de besluitvorming door het regionale college.112 
                                                                
     105 Politie in Nederland 1994, p. 8-12. 

     106 Art. 21.3 en 21.4 van de Politiewet 1993. 

     107 Art. 23.1 en 24 van de Politiewet 1993. 

     108 Art. 22-31 van de Politiewet 1993. 

     109 Art. 22 van de Politiewet 1993. 

     110 Art. 33 van de Politiewet 1993. 

     111 Art. 27 van de Politiewet 1993. 

     112 Art. 28.2 en 34 van de Politiewet 1993. 
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 Een korpschef van het regionale politiekorps wordt benoemd, geschorst en ontslagen bij 
koninklijk besluit (KB) op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, op advies van 
de commissaris van de Koning en de procureur-generaal, en in overeenstemming met de 
minister van Justitie. Hij staat de korpsbeheerder bij in het beheer van het regionale 
politiekorps, neemt deel aan de vergaderingen van het regionale college en kan adviserend 
lid zijn van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten (zie ook paragraaf 3.5).113 
 
 
3.4.2 Handelingen ingevolge art. 21-37 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 21.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  onder meer wijzigingen bij wet (bijv. Wet op de Rechterlijke Organisatie) en bij 

amvb. 
 
(191) 
handeling het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van het regionale college 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 22.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (196) en (197). 
 
(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 
actor  procureur-generaal, commissaris van de Koning 

                     
     113 Art. 22.2, 24-25 en 40.4 van de Politiewet 1993. 



 

 

 
 
 75

grondslag art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De commissaris van de Koning fungeert hier als rijksorgaan.114 
   - Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 25.2 en 25.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (196) en (197). 
 
(195) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

voordrachten tot: 
   - benoeming, schorsing of ontslag van een korpschef; 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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 25.1 en 25.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handeling (197). 
 
(196) 
handeling het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van een korpschef 

van een regionaal politiekorps 
actor  minister van Binnenlandse Zaken [directie Politie/Personeel, Onderwijs en 

Informatievoorziening (PO&I)/Arbeidsvoorwaardenbeleid] 
grondslag art. 25.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 politiekorps115 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
                     
     114 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 41-42. 

     115 Zie handeling (664). 
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Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 25.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  art. 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
N.B.  Het doel van de bepalingen over de benoeming van de leiding van een regionaal 

politiekorps is het bieden van een groter carrièreperspectief aan de hogere 
politieambtenaren en het gemakkelijker overplaatsen of onderling uitwisselen 
van deze ambtenaren. 

 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) zie paragraaf 3.7.7.6. 
 
(199) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg met de korpsbeheerder en de 

korpschef over het beheer van het regionale politiekorps 
(beheersdriehoeksoverleg) 

actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 27.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 28.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(201) 
handeling het voorleggen aan de procureur-generaal van een verschil van mening met de 

korpsbeheerder van het organisatieontwerp, de formatie, de begroting, de 
jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale politiekorps 

actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 29.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
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(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 29.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 29.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 van het organisatieontwerp, de 
formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale 
politiekorps 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 29.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 29.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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besluit over het verschil van mening tussen de hoofdofficier van justitie en de 
korpsbeheerder van genoemde stukken 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 29.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(207) 
handeling het verstrekken van inlichtingen aan het regionale college ten behoeve van zijn 

bestuur van de regio 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 30.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(208) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de korpsbeheerder van zijn voorstel over 

de grenzen van de territoriale onderdelen 
actor  hoofdofficier van justitie 
bron  F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 
grondslag art. 35.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 32.1, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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; 
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   - het bezwaar van één of meer van de betrokken burgemeesters tegen de 
bepaling van het regionale college over de grenzen van de territoriale 
onderdelen 

actor  commissaris van de Koning 
grondslag art. 32.1, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  De commissaris van de Koning fungeert hier als rijksorgaan.116 
 
(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; 

   - 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, 

   als de commissaris van de Koning en de procureur-generaal niet tot 
overeenstemming komen over het te nemen besluit op dit bezwaar 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 32.2, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 32.2, 34.3 en 35.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 

                     
     116 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 41-42. 
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(213) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de korpsbeheerder van de aanwijzing van 

het hoofd van een territoriaal onderdeel 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 35.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 37.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
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3.5 Korps landelijke politiediensten 
 
 
3.5.1 Inleiding117 
 
Politietaken moeten landelijk worden vervuld, als:118 
- de politietaak een bijzondere organisatie vergt of een specialistisch karakter heeft; 
- de politietaak moet worden uitgevoerd met een landelijke dienst vanwege haar landelijk 

of internationaal belang; 
- de politietaak een permanente organisatorische voorziening nodig heeft vanwege haar 

permanente karakter; 
- de politietaak politiek gevoelig is of er centraal extern toezicht nodig is; 
- er een dienst of organisatie op nationaal of internationaal niveau is, waarmee nauw 

moet worden samengewerkt om de politietaak te kunnen uitvoeren; 
- deconcentratie of decentralistie van een politietaak onevenredig grote kosten of grote 

verliezen met zich meebrengt of om andere redenen problematisch is; 
- de politietaak voortdurend regio-overschrijdend moet worden uitgevoerd. 
 
Daarom kent de Nederlandse politie, behalve 25 regionale politiekorpsen, een Korps 
landelijke politiediensten. Op enkele uitzonderingen na, vervult dit korps voorlopig dezelfde 
taken als de landelijke diensten van het Korps Rijkspolitie ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 
244).119 De taken van deze voormalige landelijke politiediensten die onder de minister van 
Justitie vielen, waren: 
- Politie Verbindingsdienst (PVD): 
 - het zorgdragen voor justitie- en politiecommunicatie, het frequentiebeheer, en het 

zorgdragen voor nationale en internationale communicatiestandaards; 
 - het ontwikkelen van specifieke en tactische politietoepassingen en het uit dien 

hoofde opbouwen van kennis en het volgen van ontwikkelingen in de particuliere 
markt; 

 - het ontwikkelen, implementeren en beheren van nationale infrastructuren, en het 
toezien op het regionale en lokale beheer; 

 - het inbouwen en onderhouden van specifieke communicatiemiddelen; 
 - het in de toekomst mede verzorgen van het berichtenverkeer voor het OM; 
- Centrale Recherche Informatiedienst (CRI): 
 - het ondersteunen van de minister van Justitie, het OM, de politie, de bijzondere 

opsporingsambtenaren en de Koninklijke marechaussee bij de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde en - voor zover van toepassing - de uitvoering van de 
wettelijke voorschriften die de minister van Justitie moet uitvoeren; 

 - het verzorgen van internationale politiële contacten en van de gegevensuitwisseling 
met opsporingsinstanties in andere landen; 

- Intendance voor de Politie: 
 - het aanschaffen, opslaan en verstrekken van uniformkleding, uitrusting en 

bewapening, en het repareren en inspecteren van vuurwapens die de politie 
gebruikt; 

                     
     117 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 5-6, 13-16, 47-49. 

     118 TK 1989-1990, 21 461, nr. 12, p. 2-3. 

     119 Art. 38.1 van de Politiewet 1993. 
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 - het bewaren en afvoeren van overtollige of inbeslaggenomen en verbeurd 
verklaarde of aan het verkeer onttrokken verklaarde vuurwapens en munitie; 

- Rijkspolitie te Water: het uitoefenen van de politietaak op de grote doorgaande 
scheepvaartverbindingen en op de Noordzee; 

- Algemene Verkeersdienst (AVD): 
 - het uitoefenen van de politietaak ten aanzien van het verkeer op autosnelwegen; 
 - het bevorderen van een optimale doorstroming van het verkeer; 
 - het begeleiden van bijzondere transporten e.d.; 
 - het landelijk coördineren van de aanwezigheid van de politie op het 

autosnelwegennet en het in dat verband verstrekken van de nodige informatie 
(communicatiecentrum), bijvoorbeeld filemeldingen; 

 - het technisch ondersteunen van de politie en andere diensten m.b.t. middelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de politietaak; 

- Dienst Luchtvaart: 
 bij de Politiewet 1993 overgegaan naar de Koninklijke marechaussee:120 
 - het beveiligen van de burgerluchtvaart en van luchtvaartterreinen, mede om 

internationale overeenkomsten uit te voeren; 
 - het uitoefenen van de justitiële politietaak op de luchthavens; 
 - het verzorgen van opleidingen aan personeel van luchtvaartmaatschappijen voor de 

beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen; 
 bij de Politiewet 1993 overgegaan naar de Divisie Ondersteuning: 
 - het toezien op de naleving van de luchtvaartbepalingen in Nederland en elders in de 

wereld inzake Nederlandse vliegtuigen; 
 - het preventief en repressief toezien op luchtvaartdelicten en delicten die met 

luchtvaartuigen worden begaan; 
 - het ondersteunen van rechercheactiviteiten door luchtverkenning en 

luchtfotografie; 
 - het - samen met politiekorpsen of andere instanties - handhaven van milieutoezicht, 

opsporen van milieudelicten op het land en op zee; 
 bij de Politiewet 1993 overgegaan naar de Divisie Mobiliteit: 
 - het instellen van politiële onderzoeken bij ongevallen met vliegtuigen; 
 - het ondersteunen van verkeersgeleiding en verkeerstoezicht op de grote 

doorgaande wegen met vliegend materieel; 
- Veiligheidsdienst Koninklijk Huis (VDKH): het waarborgen van de veiligheid van de leden 

van het Koninklijk Huis ingevolge het Besluit organisatie van de Veiligheidsdienst van 
het Koninklijk Huis (Stb. 1966, 21) (dynamische beveiliging); 

- Dienst Persoonsbeveiliging (DP): het beveiligen van (buitenlandse) 
hoogwaardigheidsbekleders, zoals diplomaten, politieke ambtsdragers, e.d.; 

- Recherchedienst betalingsverkeer (RBV): 
 - het ondersteunen van de politie, bijzondere opsporingsdiensten en het openbaar 

ministerie bij de bestrijding van strafbare feiten inzake het geld- en waardeverkeer, 
zoals d.m.v. het verzamelen, analyseren en verstrekken van gegevens; 

 - het executief ondersteunen van de politie, bijzondere opsporingsdiensten en het 
openbaar ministerie; 

 - het - in overeenstemming met het OM en de politie - zelfstandig uitvoeren van 
bovenlokale opsporingsonderzoeken; 

- Parketpolitie: het betekenen en executeren van gerechtelijke stukken, het handhaven 

                     
     120 Zie de handelingen (15)-(17). 
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van de orde op de terechtzittingen en het vervoeren van gedetineerden. 
 
Gekozen is voor één Korps landelijke politiediensten in plaats van vele specialistische 
landelijke diensten, om één Nederlandse politie met één uniforme rechtspositie tot stand te 
brengen en om personeel gemakkelijk te laten uitwisselen tussen de regionale en de 
landelijke diensten. Het korps bestaat uit zes divisies, namelijk Mobiliteit, Koninklijke en 
Diplomatieke Beveiliging, Ondersteuning, IT (Informatietechnologie)-organisatie, Logistiek 
en Centrale Recherche Informatie. In deze divisies zijn voormalige diensten of afdelingen 
van de rijkspolitie op de volgende manier verenigd:121 
- IT (Informatietechnologie)-organisatie - een soort van facilitair bedrijf -, waarin 

overgegaan de afdeling Applicatiebeheer Landelijke Systemen (ABLS) van de voormalige 
Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), en het deel van de voormalige Politie 
Verbindingsdienst (PVD) dat zich bezighoudt met de radio- en datacommunicatie-
infrastructuur en met het uitvoeren van het frequentiebeheer:122 

 - het instandhouden van de communicatie- of informatiesystemen voor de uitoefening 
van de politietaak die de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken hebben 
aangewezen, en het instandhouden van de hiervoor noodzakelijke expertise; 

 - het ontwikkelen van systemen in opdracht van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken; 

 - het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de 
vaststelling van nationale of internationale standaards en procedures voor de 
informatie-uitwisseling ter zake van de uitvoering van politie- en opsporingstaken; 
en 

 - het verdelen van de door de minister van V&W aangewezen frequenties voor de 
politie; 

- Ondersteuning, waarin overgegaan een deel van de voormalige Politie Verbindingsdienst 
en een deel van de Dienst Luchtvaart: 

 - het ontwikkelen en beheren van bijzondere (recherche-)technologie voor 
ondersteuning van de Nederlandse politie; 

 - op verzoek van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken of van de 
politiekorpsen beschikbaarstellen van voorzieningen en specialistisch materieel en 
personeel [vergelijk de taken van de Bijzondere Bijstandseenheid politie (BBE-
politie) van een regionaal politiekorps (zie paragraaf 3.8.1)]; 

 - het verrichten van onderzoek naar en het adviseren over de normstelling en 
standaardisering op het gebied van technische voorzieningen; 

 - het toezien op de naleving van de luchtvaartbepalingen in Nederland en elders in de 
wereld inzake Nederlandse vliegtuigen; 

 - het preventief en repressief toezien op luchtvaartdelicten en delicten die met 
luchtvaartuigen worden begaan; 

 - het ondersteunen van rechercheactiviteiten door luchtverkenning en 
luchtfotografie; 

 - het - samen met politiekorpsen of andere instanties - handhaven van milieutoezicht, 
opsporen van milieudelicten op het land en op zee; 

- Divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI), waarin verenigd de voormalige CRI en de 
Recherchedienst betalingsverkeer (RBV): 

 - het verstrekken van recherche-informatie en recherche-expertise aan de politie, 
                     
     121 Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15. 

     122 H. Statema, 1 juni 1995; G.E.J.M. van Koppen, 12 juni 1995. 
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aan justitie - onder meer het OM123 - en aan bijzondere opsporingsdiensten; 
 - het voorzien in criminaliteitsanalyses voor verschillende doelgroepen; 
 - het coördineren en ondersteunen bij de recherche-activiteiten in het kader van de 

opsporing van strafbare feiten in binnen- en buitenland; 
 - het uitvoeren van taken van Bureau Interpol. 
 Dit doet de DCRI door: 
 - criminele inlichtingen te verzamelen en te verstrekken door het voeren van een 

nationale criminele inlichtingendienst (NCID) (zie paragraaf 3.7.3.3: handelingen 
ingevolge de CID-regeling 1995) en door gedeconcentreerd te werken in vijf 
Afdelingen Recherche Informatie (ARI's);124 

 - (persoons)gegevens te verstrekken, zoals gegevens over misdaden en criminele 
werkwijzen, vingerafdrukken [m.b.v. het programma Het Automatisch 
Vingerafdruksysteem Nederlandse Kollektie (HAVANK)] en andere sporen; 

 - (via Interpol en Europol) contacten te verzorgen met buitenlandse politie-instanties, 
(georganiseerde) misdaad te analyseren; 

 - specialistische, opsporingstechnische assistentie te verlenen; 
 - te coördineren bij de onderlinge afstemming van verschillende 

opsporingsonderzoeken; 
 - voor te lichten aan de politie en burgers over de voorkoming en opsporing van 

strafbare feiten; 
 - nieuwe methoden te ontwikkelen tot verbetering van de opsporing van strafbare 

feiten om de criminaliteit te bestrijden (in samenwerking met het gerechtelijk 
laboratorium); 

 - een landelijke registratie van gesignaleerde personen en goederen te verzorgen 
voor opsporings- en andere overheidsdiensten zoals Nederlandse consulaire posten 
in het buitenland; 

- Mobiliteit, waarin verenigd de voormalige Algemene Verkeersdienst, de Rijkspolitie te 
Water (hoofdvaarwegen en kustwateren) en een deel van de Dienst Luchtvaart: 

 - 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; 

 - het voorzien van weggebruikers van verkeersinformatie en het coördineren van het 
verkeer op nationaal niveau; 

 - het begeleiden van verkeer en het verrichten van onderzoek bij ongevallen in de 
burgerluchtvaart; 

- Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, waarin verenigd de voormalige Veiligheidsdienst 
Koninklijk Huis en de Dienst persoonsbeveiliging: het beveiligen van leden van het 
Koninklijk Huis en andere aangewezen personen, en het coördineren van 
persoonsbeveiligingsinspanningen in Nederland in opdracht van het bevoegd gezag; 

- Logistiek, waarin verenigd de voormalige Intendance van de Politie en het 
Adviescentrum Wagenparkbeheer Politie (AWP): 

 - het adviseren over en bemiddelen bij de verwerving en het beheer van kleding, 
wapens en munitie, uitrusting en voertuigen; 

 - het verrichten van onderzoek naar en het adviseren over de normstelling en 
standaardisering op dit gebied; 

 - het inspecteren en repareren van vuurwapens. 
                     
     123 Er is een aparte officier van justitie die belast is met CRI-taken (F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995). 

     124 F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995; H. Statema, 1 juni 1995. 
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Geen deel van de politieorganisatie, maar wel mede politietaken vervullend zijn de 
bijzondere ambtenaren van politie (zie paragraaf 3.6) die onder het OM vallen, het 
Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium en het Gerechtelijk Geneeskundig 
Laboratorium. Zowel deze laboratoria als het OM vallen onder de minister van Justitie. Het 
Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium doet chemisch, toxicologisch en fysisch-
biologisch onderzoek voor politie, justitie of rechterlijke macht. Het Gerechtelijk 
Geneeskundig Laboratorium verricht geneeskundig onderzoek voor strafrechtelijke zaken. 
Overigens zijn de bijzondere ambtenaren van justitie wel ambtenaren van politie en genieten 
zij een dienovereenkomstige rechtspositie.125 
 Verder verricht het Landelijk Coördinatiecentrum (LCC) taken om de openbare orde te 
handhaven onder meer om crises te beheersen. Het LCC valt onder de minister van 
Binnenlandse Zaken.126 
 
De minister van Justitie beheert het Korps landelijke politiediensten op afstand. De 
korpschef van en de Raad voor het Korps landelijke politiediensten staan de minister van 
Justitie bij in het beheer van het korps.127 Bij het beheer van het korps werkt de minister van 
Justitie nauw samen met de minister van Binnenlandse Zaken. 
 De voorzitter, de overige leden en de adviserende leden van de Raad voor het Korps 
landelijke politiediensten worden bij KB benoemd op voordracht van de minister van 
Justitie.128 Het gezag over de politie blijft bij de burgemeester of de officier van justitie (zie 
hoofdstuk 2). 
 
 
3.5.2 Handelingen ingevolge art. 38-42 van de Politiewet 1993 
 
(215) 
handeling het adviseren van de ministers van V&W en van Justitie over maatregelen die de 

veiligheid van de burgerluchtvaart verhogen 
actor  Veiligheidscommissie voor 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- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (178). 
 
(216) 
handeling het toezien op de naleving van de luchtvaartbepalingen in Nederland en elders 

in de wereld inzake Nederlandse vliegtuigen 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Ondersteuning)] 
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 
                     
     125 Mw N.J. Epker-Laverman, 29 juni 1995. 

     126 Voor de taken van het LCC, zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over brandweer en rampenbestrijding. 

     127 Art. 38.3 en 39.4 van de Politiewet 1993 en F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995. 

     128 Art. 40 van de Politiewet 1993. 
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periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(217) 
handeling het preventief en repressief toezien op luchtvaartdelicten en delicten die met 

luchtvaartuigen worden begaan 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Ondersteuning)] 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Ondersteuning)] 
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- 
produkt  onder meer: luchtfoto's 
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(219) 
handeling het - samen met politiekorpsen of andere instanties - handhaven van 

milieutoezicht, opsporen van milieudelicten op het land en op zee 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Ondersteuning)] 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Mobiliteit)] 
grondslag art. 38.1.a van de Politiewet 1993 
bron  Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 
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Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(221) 
handeling het voorzien van weggebruikers van verkeersinformatie en het coördineren van 

het verkeer op nationaal niveau 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Mobiliteit)] 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(222) 
handeling het begeleiden van verkeer en het verrichten van onderzoek bij ongevallen in de 

burgerluchtvaart 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Mobiliteit)] 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten/DCRI]129 
grondslag art. 38.1.b van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  onder meer: 
   - gegevens over misdaden en criminele werkwijzen, vingerafdrukken [m.b.v. 

het programma Het Automatisch Vingerafdruksysteem Nederlandse 
Kollektie (HAVANK)] en andere sporen; 

   - een landelijke registratie van gesignaleerde personen en goederen voor 
opsporings- en andere overheidsdiensten zoals Nederlandse consulaire 
posten in het buitenland 

 

                     
     129 H. Statema, 1 juni 1995. 
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(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 

actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten/DCRI]130 
grondslag art. 38.1.b van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(225) 
handeling het internationaal uitwisselen van informatie (via Interpol en Europol) 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten/DCRI] 
grondslag art. 38.1.b van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (158). 
 
(226) 
handeling het landelijk geven van voorlichting aan particulieren over de voorkoming en 

opsporing van strafbare feiten 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten/DCRI] 
grondslag art. 38.1.b van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Dit betreft voorlichting die gericht is op gedrags- of mentaliteitsverandering. 

Voor de voorlichting ter toelichting en verklaring van eigen beleid aan 
particulieren, zie het PIVOT-rapport over voorlichting van de rijksoverheid. 

 
(227) 
handeling het coördineren van persoonsbeveiligingsinspanningen in Nederland 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Koninklijke en 

Diplomatieke Beveiliging)] 
bron  Politie in Nederland 1994, p. 12-16; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der 

Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15 
periode  1994- 
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(228) 
handeling het waken voor de veiligheid van leden van het Koninklijk Huis en andere 

personen die het bevoegd gezag heeft aangewezen (dynamische ofwel 

                     
     130 H. Statema, 1 juni 1995. 
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persoonsbeveiliging131) 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Koninklijke en 

Diplomatieke Beveiliging)] 
grondslag art. 38.1.c van de Politiewet 1993 
bron  C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995 
periode  1994- 
produkt  o.m. wachtrapporten, dienstlijsten, draaiboeken, instructies, rapportages132 
N.B.  - Zie ook handeling (12). 
   - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 

vorming van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  officier van justitie [Korps landelijke politiediensten (divisie Logistiek)] 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(230) 
handeling het voordragen tot amvb's met de nadere aanduiding van de werkzaamheden 

van het Korps landelijke politiediensten 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 38.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(231) 
handeling het beheren van het Korps landelijke politiediensten 
actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 38.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Mandaatbesluit Korps landelijke politiediensten van 8 juni 1994, nr. 

436878/594/HY 
N.B.  Uit deze beheerstaak van de minister van Justitie ten aanzien van het Korps 

landelijke politiediensten komen handelingen (359), (370) en (372)-(379) voort. 
 
(232) 
handeling het vaststellen of wijzigen van de organisatie, de formatie, de begroting, de 

jaarrekening en het beleidsplan voor het Korps landelijke politiediensten 
actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 39.2 van de Politiewet 1993 
                     
     131 Elzinga e.a. 1995, p. 57. 

     132 Zie ook het nog uit te komen PIVOT-rapport over brandweer en rampenbestrijding. 
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periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 39.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 39.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(235) 
handeling het verstrekken van inlichtingen die de Raad voor het Korps landelijke 

politiediensten nodig heeft voor een goede taakvervulling 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 39.5 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 39.6 van de Politiewet 1993 
bron  F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  De handeling moet worden geherformuleerd, afhankelijk van de reden van 

ontvangst. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 40.3 en 40.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
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produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 40.3 en 40.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit benoeming leden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

(Stb. 1994, 229) 
 
(239) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de werkwijze van de Raad 

voor het Korps landelijke politiediensten 
actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 40.5 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(240) 
handeling het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van een lid van het 

secretariaat van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 40.6 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 40.7 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 41.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(243) 
handeling het al dan niet goedkeuren van de organisatie, de formatie, de begroting, de 

jaarrekening en het beleidsplan voor het Korps landelijke politiediensten 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 41.1 van de Politiewet 1993 
bron  F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (232). 
 
(244) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over comptabele 

regels die op het Korps landelijke politiediensten van toepassing zijn 
actor  minister van Financiën 
grondslag art. 41.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(245) 
handeling het voordragen tot amvb's met comptabele regels die op het Korps landelijke 

politiediensten van toepassing zijn 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 41.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 42.1 van de Politiewet 1993 
bron  F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (248) en (249), en zie ook handeling (668). Hierop volgt geen 

zelfde soort handeling als handeling (236). 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 42.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(248) 
handeling het voordragen tot benoeming, schorsing of ontslag bij KB van de korpschef van 
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het Korps landelijke politiediensten 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 42.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(249) 
handeling het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van een andere ambtenaar 

van het Korps landelijke politiediensten dan de korpschef 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 42.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (670). 
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3.6 Bijzondere ambtenaren van politie [zie ook handelingen (359), (372)-(373) en (731)-(733)] 
 
 
3.6.1 Inleiding133 
 
De "bijzondere ambtenaren van politie" zijn: 
- de politiefunctionarissen die voorheen deel uitmaakten van de rijksrecherche; 
- de commissarissen van rijkspolitie, 
over wie de procureurs-generaal bij de gerechtshoven beschikken. 
Dit zijn overigens niet de buitengewoon opsporingsambtenaren (zie hoofdstuk 2). 
 De bijzondere ambtenaren van politie hebben in beginsel de taak om: 
- onderzoeken te verrichten binnen het politie-apparaat en het ambtelijke apparaat, om 

oriënterende onderzoeken te verrichten naar gedrag van natuurlijke of rechtspersonen 
die openbaar beschuldigd worden, om - vaak in vervolg op voorgaande onderzoeken - 
onderzoeken van strafrechtelijke of disciplinaire aard te verrichten en om onderzoeken 
van administratieve aard te verrichten; 

- te adviseren over beleid. 
De minister van Justitie heeft de taak deze taakomschrijving nader in te vullen. 
 Omdat de bijzondere ambtenaren van politie zo objectief mogelijk onderzoek moeten 
verrichten binnen het politie-apparaat, maken ze geen deel uit van één van de 26 
politiekorpsen. Ze zijn aangesteld bij de parketten van de vijf procureurs-generaal van de 
gerechtshoven en vallen dus onder het OM. Het gaat hier om bijna 60 bijzondere 
politieambtenaren. 
 Waarschijnlijk worden ze in de toekomst centraal ondergebracht bij één directeur. Hun 
taken zullen waarschijnlijk veranderen van controle- en inspectietaken in zwaarder 
onderzoek en advisering inzake de integriteit van het overheidsfunctioneren.134 
 
 
3.6.2 Handelingen ingevolge art. 43 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 43.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(251) 
handeling het aanwijzen van de taken die de procureur-generaal met behulp van 

bijzondere ambtenaren van politie, moet uitvoeren 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 43.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
                     
     133 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, toelichting op art. 3, 4 en 43. 

     134 Elzinga e.a. 1995, p. 54-55. 
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produkt  Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1994, 64) 
 
(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 
actor  procureur-generaal 
grondslag art. 1 van de Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1994, 

64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(253) 
handeling het benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan van de bijzondere ambtenaren 

van politie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 43.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   



 

 

 
 
 96

3.7 Beheersbevoegdheden op rijksniveau (zie ook paragraaf 3.4) 
 
 
3.7.1 Inleiding135 
 
Dit hoofdstuk van de Politiewet 1993 regelt het beheer op afstand van de regionale 
politiekorpsen door de minister van Binnenlandse Zaken, en de aanwijzingsbevoegdheid van 
de minister van Justitie. 
 Het beheer op afstand heeft als doel in te kunnen spelen op de regionale situatie van de 
afzonderlijke regionale politiekorpsen, ter vermindering van de omvang van de criminaliteit 
op bovenlokaal en lokaal niveau, en ter vergroting van de doelmatigheid van de politie. 
 Dit beheer op afstand betreft de financiering van, de regelgeving inzake het beheer van 
en de samenwerking tussen de regionale politiekorpsen. De regels over het beheer van de 
regionale politiekorpsen betreffen regels over het comptabele bestel (zie paragraaf 3.7.4), 
het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid (zie paragraaf 3.7.7), de huisvesting, de 
inrichting en de uitrusting (zie paragraaf 3.7.3.3) van deze korpsen. 
 De "inrichting" van een regionaal politiekorps betreft onder meer de functionele 
onderdelen van het korps (zie paragraaf 3.4.1). De "uitrusting" betreft onder meer de 
systemen voor telecommunicatie en de geautomatiseerde verwerking van gegevens, de 
bewapening en de kleding. 
 Daar waar de regionale politiekorpsen optreden ter strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde of voor de vervulling van taken ten dienste van de justitie, of samenwerken met 
het Korps landelijke politiediensten, is ook de minister van Justitie betrokken bij het beheer 
op afstand. 
 Als de regionale politiekorpsen samenwerken met de Koninklijke marechaussee, is ook 
de minister van Defensie betrokken bij het beheer op afstand. De samenwerking tussen de 
reguliere politie en de Koninklijke marechaussee kan bijvoorbeeld plaatsvinden: 
- om een totaalbeeld te krijgen over de criminaliteit en om versnippering van 

criminaliteitsgegevens te voorkomen, mede voor een adequate integrale 
misdaadanalyse; 

- voor een bepaald, gespecialiseerd aspect van de politietaak; 
- om misdaad te voorkomen en voor de technische recherche (permanente 

samenwerking); 
- bij milieudelicten e.d. (voor langere tijd een bundeling van krachten, bijvoorbeeld een 

speciaal team).136 
Ging het bij art. 10 van de Politiewet 1993 om incidentele samenwerking, bij de artikelen in 
dit hoofdstuk van de Politiewet 1993 over samenwerking, art. 46-48, gaat het om structurele 
samenwerking.137  
 De aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justitie houdt in dat hij - na overleg met 
de minister van Binnenlandse Zaken - in incidentele gevallen aanwijzingen kan geven aan de 
regionale korpsbeheerders over de inzet van personeel, en materiële en financiële middelen 
ten behoeve van de rechtshandhaving. Bij "incidentele gevallen" is te denken aan 
buitengewoon ernstige inbreuken op de rechtsorde die een onmiddellijke voorziening eisen. 
Structureel daarentegen, is de bemoeienis van de hoofdofficier van justitie met het beheer 

                     
     135 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 6, 16-19. 

     136 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 50. 

     137 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 
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van de regionale politiekorpsen (zie paragraaf 3.4). 
 
 
3.7.2 Handelingen op het terrein van de financiering van de regionale politiekorpsen 
 
Het doel van de financiering van de regionale politiekorpsen is dat deze regionale 
politiekorpsen hun taken kunnen verrichten. Daarbij streeft de regering na de afzonderlijke 
budgetten voor facetten van de politiezorg en het politiebeleid (bijzondere bijdragen) zoveel 
mogelijk te reduceren en onderdeel te doen uitmaken van de algemene bijdrage aan de 
regio's in het kader van het streven naar het beheer op afstand. Uitgangspunt is dat de 
regering geen bestedingsvoorwaarden stelt aan deze algemene bijdrage. De hoogte van de 
algemene bijdrage per regio wordt in beginsel bepaald door een rekeneenheid - de 
zogenaamde "budgetverdeeleenheid" (BVE) - maal een vast bedrag - het zogenaamde 
"normbedrag".138 
 "Dat neemt echter niet weg dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie de 
eindverantwoordelijkheid blijven dragen voor een kwalitatief en kwantitatief goede 
politiezorg. Zij zullen dan ook op de handhaving hiervan door de volksvertegenwoordiging 
kunnen worden aangesproken. Een overheidsbemoeienis op rijksniveau blijft derhalve - en 
marge - bestaan". Allereerst moeten de korpsen informatie verstrekken aan de ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Justitie over hun beleidsplan - met onder meer omvang en 
samenstelling -, begroting, meerjarenraming en jaarrekening. Behalve met toezicht en 
aanwijzingen kan de regering ook sturen met bijzondere en aanvullende bijdragen. 
Bijzondere bijdragen zijn te onderscheiden in structurele bijdragen, zoals de FLO 
(functioneel leeftijdsontslag)139-uitkering, en incidentele ofwel tijdelijke subsidies, 
bijvoorbeeld voor grensoverschrijdende samenwerking (observatie), voor innovaties of voor 
de handhaving van de milieuregelgeving.140 Een aanvullende bijdrage dient om te voorkómen 
dat het niveau van politiezorg door een politieregio niet meer adequaat is wegens financiële 
nood. Voor de regelgeving inzake de toekenning van een aanvullende bijdrage heeft artikel 
12 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 gediend.141 
 
3.7.2.1 Handelingen ingevolge art. 44, 45.1, 45.4 en 70 van de Politiewet 1993 
 
(254) 
handeling het voorbereiden van de bepaling bij KB tot welk tijdstip het Besluit vergoeding 

reorganisatiekosten politie (Stb. 1992, 216) in werking blijft 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  In 1994 was dit besluit weliswaar nog niet ingetrokken, maar materieel was het 

toen al vervangen door het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 
263).142 

                     
     138 Art. 1.1.c, 1.1.d en 2.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263). 

     139 Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. 

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

     141 Stb. 1994, 263, Nota van toelichting. 

     142 P.F.W. Rutten, 17 maart 1995. 
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(255) 
handeling het al dan niet beschikbaarstellen van een (aanvullende) bijdrage aan een regio 

voor de kosten van de politie 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 44.1 of 44.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De "kosten" zijn de "lasten van de regio voor personele en materiële 

middelen en investeringen, reserveringen en desinvesteringen daaronder 
begrepen" [art. 1.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 
1994, 263); J.P. Boersen, 12 mei 1995]. 

   - Wat betreft de aanvullende bijdrage, zie ook handeling (263). 
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Financiën 
grondslag art. 44.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 44.3, 45.1 en 45.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
 
3.7.2.2 Handelingen ingevolge art. 45.4 van de Politiewet 1993 en ingevolge het Besluit 
financiën regionale politiekorpsen 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 2.2 of 2.6 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(259) 
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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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 3.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De minister van Justitie hoeft alleen overeen te stemmen voor zover een 

bijzondere bijdrage betrekking heeft op de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde dan wel op de vervulling van justitietaken. 

   - Zie de volgende handeling. 
 
(261) 
handeling het al dan niet verlenen van een bijzondere bijdrage aan een regio 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 4.1 of 4.4 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 4.1 of 4.5 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
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periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 5.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Bedoeld verslag is dat bij de jaarrekening over het voorafgaande begrotingsjaar. 

Dit verslag moet voorzien zijn van een verklaring, een rapport en een verslag 
van een accountant als bedoeld in art. 393.1 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarin verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de 
rijksbijdragen en overige baten over het voorafgaande begrotingsjaar [art. 5.1 
van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263)]. 

 
(265) 
handeling het jaarlijks definitief vaststellen van de omvang van de rijksbijdragen aan een 

politieregio over het voorafgaande begrotingsjaar, het al dan niet terugvorderen 
van een verleende rijksbijdrage, of het al dan niet opschorten van de betaling 
van één of meer voorschotten aan deze regio 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 7.1, 7.2 en 7.3 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 

263) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 8.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(267) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze 

waarop korpsbeheerders van een regionaal politiekorps: 
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   - 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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 8.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.2 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handeling (270). 
 
(269) 
handeling het beslissen dat de begroting van het eerstvolgende begrotingsjaar en de 

wijzigingen van deze begroting van een regionaal politiekorps geen goedkeuring 
nodig hebben 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 203.1 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96)143 
bron  P.F.W. Rutten, 17 maart 1995 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Het toezicht om tot het besluit te komen dat een begroting geen goedkeuring 

nodig heeft, heet "repressief toezicht"; dat een begroting wel goedkeuring nodig 
heeft, heeft "preventief toezicht" (zie de volgende handeling).144 

 

                     
     143 Voor art. 203-211 en 260-264 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96), zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over lagere 
overheden. 

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



 

 

 
 
 102

(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 eventueel het bepalen dat de korpsbeheerder zijn, door de 
minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen, besluiten moet toezenden aan 
deze minister 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 203.1, 211 en 260 van de Gemeentewet (Stb. 
1992, 96) 

bron  P.F.W. Rutten, 17 maart 1995 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(272) 
handeling het al dan niet toestemmen met een korpsbeheerder tot het doen van uitgaven, 

eventueel verbonden aan voorschriften 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 208.1 en eventueel 208.4 van de 
Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 

periode  1994- 
produkt   
 
(273) 
handeling het bepalen voor welke posten en tot welk bedrag een korpsbeheerder geen 

toestemming nodig heeft tot het doen van uitgaven 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 

politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 208.5 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.4 van de Politiewet 1993; art. 9.1 van het Besluit financiën regionale 
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politiekorpsen (Stb. 1994, 263); art. 210.3 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 11.1 en 11.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 

263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 11.1 en 11.2 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 

263) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 12.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 12.1 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 263) 
periode  1994- 
produkt   
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3.7.3 Handelingen op het terrein van het beheer van de regionale politiekorpsen [zie ook 
handelingen (51)-(59) over ingeslotenen] 
 
Handelingen (51)-(59) vloeien voort uit hoofdstuk 6 van het Besluit beheer regionale 
politiekorpsen (Stb. 1994, 224). Dit hoofdstuk gaat over ingeslotenen. Uit hoofdstuk 8, over 
de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de regionale politiekorpsen, 
vloeien geen handelingen van rijksorganen voort.145 Voor andere handelingen ingevolge dit 
besluit, zie paragraaf 3.7.3.3. 
 De handelingen inzake politieregisters en criminele inlichtingdiensten (CID's) hangen 
nauw met elkaar samen. De handelingen ingevolge de CID-regeling 1995 vullen die 
ingevolge de Wet en het Besluit politieregisters aan wat betreft de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.146 De handelingen uit deze drie besluiten gelden overigens niet 
alleen voor regionale politiekorpsen, maar ook voor het Korps landelijke politiediensten en 
de Koninklijke marechaussee. 
 
3.7.3.1 Handelingen ingevolge de Wet politieregisters147 
Een "politieregister" is een persoonsregistratie die aangelegd is voor de uitvoering van de 
politietaak.148 Hieronder worden dus níet de personeels- en salarisregistraties, 
persoonsregistraties voor de uitvoering van bijzondere wetten en persoonsregistraties van 
de bijzondere opsporingsdiensten zoals de Economische Controle Dienst, verstaan. 
Bijzondere opsporingsdiensten horen niet tot de reguliere politie. Deze vormen van 
persoonsregistratie vallen onder de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665). 
Politieregisters daarentegen, zijn bijvoorbeeld die van de herkennings- en criminele 
inlichtingendiensten (zie paragraaf 3.7.3.3).149 
 De definitie van een "persoonsregistratie" is afgeleid uit art. 1 van deze Wet 
persoonsregistraties (Stb. 1988, 665). Deze "persoonsregistratie" is "een samenhangende 
verzameling van gegevens over verschillende personen, die langs geautomatiseerde weg 
wordt gevoerd of systematisch is aangelegd voor een doeltreffende raadpleging van die 
gegevens". De "Registratiekamer" "ziet toe op de werking van persoonsregistraties 
overeenkomstig het bij en krachtens de Wet persoonsregistraties bepaalde en in het belang 
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen". 
 De vaststelling van de Wet persoonsregistraties in 1988 is de aanleiding geweest om de 
politieregisters wettelijk te gaan regelen. Al in het einde van de jaren vijftig was deze 
regeling aangekondigd.150 De Wet persoonsregistraties op zich was enerzijds onvoldoende 
om de persoonlijke levenssfeer te beschermen als gegevens van die persoon in 
politieregisters voorkomen. Personen hebben hun gegevens die bij de politie berusten, 
doorgaans niet vrijwillig geleverd, als zij zelf die gegevens al verstrekt hebben. Daarbij gaat 
het meestal om nogal gevoelige gegevens. Anderzijds dient de politie te kunnen beschikken 
over toereikende middelen om de rechtsorde te kunnen handhaven. Eén van die middelen is 
                     
     145 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 17; Stb. 1994, 224, Nota van toelichting. 

     146 Toelichting op de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74). 

     147 Wet politieregisters 1991, p. XI-XII, 18-19. 

     148 Art. 1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414). 

     149 Wet politieregisters 1991, p. 5. 

     150 Over de ontwikkeling tot de voordracht tot de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414), zie verder het nog uit te komen 
PIVOT-rapport over politie, 1945-1993. 
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de verwerking en communicatie van persoonsgegevens. De Wet politieregisters (Stb. 1990, 
414) heeft als doel dit wankel evenwicht bewaren. 
 Eén van de middelen om de persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een uitputtende 
opsomming van de toegestane verstrekkingen.151 Dit is een precisering van de 
geheimhoudingsplicht van de ambtenaar. Alleen een wet in formele zin kan deze 
geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld door de plicht om te getuigen ingevolge het 
Wetboek van Strafvordering of de Wet Nationale Ombudsman. 
 In de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) wordt vaak verwezen naar de Wet 
persoonsregistraties (Stb. 1988, 665).152 De Wet persoonsregistraties komt aan de orde in 
een nog uit te komen PIVOT-rapport bij het ministerie van Justitie. 
 
(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 

actor  minister van Defensie 
grondslag art. 1.f.6� van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1990- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(280) 
handeling het aanwijzen van het gezag over het beheer van een register bij twee of meer 

politiekorpsen en de Koninklijke marechaussee 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 1.f.6� van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1990- 
produkt   
 
(281) 
handeling het treffen van de nodige voorzieningen voor de juistheid en de volledigheid van 

de persoonsgegevens die in een politieregister zijn opgenomen 
actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/DCRI): 

minister van Justitie; 
   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 

Defensie; 
   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 

landelijke politiediensten (/DCRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 
goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 
Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 4.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 

                     
     151 Art. 14-16 en 18 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414). 

     152 Voor art. 8 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) zie art. 9 en 10 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665). 
Voor art. 22.2 van de Wet politieregisters, zie art. 31 van de Wet persoonsregistraties. Voor art. 23.2 van de Wet politieregisters, 
zie art. 34.2-34.8 van de Wet persoonsregistraties. Voor art. 27 van de Wet politieregisters, zie art. 37.3 en 44-46 van de Wet 
persoonsregistraties. Voor art. 28 van de Wet politieregisters, zie art. 45 van de Wet persoonsregistraties.  
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periode  1991- 
produkt   
N.B.  Genoemde actoren handelen in dit artikel als de beheerder van het betreffende 

politieregister. 
 
(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 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 5.3, 6.2 of 21.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  - Zie handeling (285). 
   - "Koppeling" is het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, 

waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch 
met elkaar kunnen worden vergeleken [art. 1.d van de Wet politieregisters 
(Stb. 1990, 414)], om nieuwe informatie te verkrijgen over een in beginsel 
onbepaalde groep van personen. Dit houdt dus niet in het uit verschillende 
persoonsregistraties verzamelen van gegevens over één bepaalde persoon. 
Ook betekent het niet het verband leggen tussen verschillende 
gegevensbestanden dat persoonsgegevens uit het ene bestand geverifieerd 
kunnen worden aan de hand van gegevens uit het andere bestand.153 

 
(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) 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 12.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (285). 
 
(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 
de uitvoering van de politietaak waarvoor de officier van justitie 
verantwoordelijk is, met de beheerder van dit politieregister 

                     
     153 Wet politieregisters 1991, p. 6. 
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actor  officier van justitie 
grondslag art. 9.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(285) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van (een model van) een reglement voor 

een politieregister 
actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/CRI): 

minister van Justitie; 
   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 

Defensie; 
   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 

landelijke politiediensten (/CRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 
goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 
Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 9.1 (of 12.1) van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Dit reglement moet onder meer de vernietiging van verwijderde gegevens 

regelen [art. 10.2.d van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414)]. 
 
(286) 
handeling het ontvangen van de mededeling van de beheerder van de aanleg van een 

politieregister van tijdelijke aard 
actor  Registratiekamer 
grondslag art. 13.3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  De aanleg van een politieregister van tijdelijke aard heeft tot doel de politie in 

staat te stellen onmiddellijk te reageren zonder eerst aan alle formaliteiten 
voor de vaststelling van een reglement te hoeven hebben voldaan.154 

 
(287) 
handeling het adviseren of het ontvangen van de mededeling van de minister van Justitie 

over het geven van toestemming tot een koppeling 
actor  Registratiekamer 
grondslag art. 6.4 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(288) 
handeling het al dan niet geven van toestemming tot een koppeling 

                     
     154 Wet politieregisters 1991, p. 17. 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.4 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  De minister van Justitie geeft deze toestemming in afwijking van art. 6.2 en 6.3 

van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414), als dit noodzakelijk is voor de 
opsporing van een misdrijf waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. 

 
(289) 
handeling het treffen van de nodige voorzieningen van technische en organisatorische 

aard ter beveiliging van een politieregister tegen verlies of aantasting van de 
gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan 

actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/CRI): 
minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 
Defensie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 
landelijke politiediensten (/CRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 
goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 
Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 7.2 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
 
(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 

actor  officier van justitie of de minister van Justitie 
grondslag art. 14.d van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - Zo'n opsporingsambtenaar is bijvoorbeeld een jachtopziener, tevens 

onbezoldigd opsporingsambtenaar, die in dienst is van een particulier of van 
een privaatrechtelijke instelling.155 

 
(291) 
handeling het verstrekken van gegevens of antecedenten uit een politieregister 
actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/CRI): 

minister van Justitie; 
   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 

Defensie; 
   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 

landelijke politiediensten (/CRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 

                     
     155 Wet politieregisters 1991, p. 21. 
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goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 
   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 

Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 14-16 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Het "verstrekken van gegevens uit een politieregister" is het bekend maken of 

ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover dat (grotendeels) 
steunt op gegevens die in dat register zijn opgenomen, of die door verwerking 
daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. Een 
"antecedent" is een bij amvb te omschrijven persoonsgegeven over de 
toepassing van het strafrecht of de strafvordering [art. 1.e en 1.h van de Wet 
politieregisters (Stb. 1990, 414)]. Dit wordt gespecificeerd in art. 2 van het 
Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56). 

 
(292) 
handeling het al dan niet toestemmen of geven van de opdracht tot de verstrekking van 

daartoe omschreven gegevens uit een politieregister 
actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 18.5 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 18.5 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de vorige handeling. 
 
(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 onder 
hem ressorterend politieregister zijn opgenomen, waar deze gegevens vandaan 
komen en aan wie deze zijn verstrekt 

actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/CRI): 
minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 
Defensie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 
landelijke politiediensten (/CRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 
goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 
Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 20 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
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periode  1994- 
produkt   
 
(295) 
handeling het doen van een aanbeveling aan de beheerder tot de verbetering, aanvulling of 

verwijdering van persoonsgegevens in een politieregister 
actor  Registratiekamer 
grondslag art. 24 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(296) 
handeling het al dan niet opnemen, verbeteren, aanvullen of verwijderen van 

persoonsgegevens in een politieregister 
actor  - als het een politieregister is bij het Korps landelijke politiediensten (/CRI): 

minister van Justitie; 
   - als het een politieregister is bij de Koninklijke marechaussee: minister van 

Defensie; 
   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en het Korps 

landelijke politiediensten (/CRI) belast is met de feitelijke zorg voor het 
goed functioneren van dat register: minister van Justitie; 

   - als het een politieregister is bij twee of meer politiekorpsen en de 
Koninklijke marechaussee: het door de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aanwezen gezag over het beheer van dit register 

grondslag art. 22.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
 
(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 
actor  rechter aan een arrondissementsrechtbank 
grondslag art. 23.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1991- 
produkt   
 
(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) 
actor  Registratiekamer 
grondslag art. 3 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1990- 
produkt  advies van 30 november 1990, nr. WGAG/1990/2 over het Besluit politieregisters 

(Stb. 1991, 56) 
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(299) 
handeling het voordragen tot amvb's ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot politieregisters 
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actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie 
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- 
produkt  Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
 
(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) 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 5.1 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1991- 
produkt   
 
(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) 
actor  vakministers 
grondslag art. 6.2-13.6, 13.8-17.4 en 18.4-20 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1991- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 13.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (324) en zie ook paragraaf 3.2.5. 
 
(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 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 17.6 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1991- 
produkt  advies van 31 januari 1992, nr. 91/2.A.2510, over de Regeling vrijstelling 

protocolplicht (Stcrt. 1991, 158) 
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(304) 
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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 

actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 17.6 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1991- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 17.6 en 17.7 van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56) 
periode  1991- 
produkt  Regeling vrijstelling protocolplicht (Stcrt. 1991, 158) 
 
(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 

actor  Registratiekamer 
grondslag art. 26.1 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1990- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(307) 
handeling het verstrekken van inlichtingen over bij zijn korps of wapen aangelegde andere 

verzameling van persoonsgegevens dan een politieregister aan de 
Registratiekamer 

actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) en van 
Defensie (commandant van de Koninklijke marechaussee) 

grondslag art. 28 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) 
periode  1994- 
produkt   
 
3.7.3.2 Handelingen ingevolge art. 45.1 (en 47.1) van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  Registratiekamer 
grondslag Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) 
periode   
produkt  advies van 26 oktober 1993, nr. 93.A.10, over het Besluit beheer regionale 
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politiekorpsen (Stb. 1994, 224); 
   advies van 29 december 1994, nr. 94.A.07.01, over de CID-regeling (Stcrt. 1995, 

74) 
N.B.  Voor het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224): zie de 

volgende handeling; 
   voor de CID-regeling (Stcrt. 1995, 74): zie handeling (315). 
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie Politie) en, voor zover voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van 
justitietaken, de minister van Justitie 

grondslag art. 45.1 (en 47.1) van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
 
3.7.3.3 Handelingen ingevolge art. 46 en 48 van de Politiewet 1993 en ingevolge het Besluit 
beheer regionale politiekorpsen 
Dit besluit geeft de hoofdlijnen aan van die onderwerpen waarvoor een regeling nodig is die 
gelijk is voor alle regio's, wil de Nederlandse politie doelmatiger functioneren. De 
hoofdlijnen worden soms uitgewerkt bij ministeriële regeling. Die regelingen komen in deze 
paragraaf aan de orde bij het artikel van het besluit waaruit ze voortvloeien. 
 
I Informatievoorziening 
 
(310) 
handeling het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de 

politiële informatievoorziening 
actor  Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (BPI) (Commissie 

Hermans) 
grondslag Besluit Voorlopig Beleidsadviescollege politiële informatievoorziening (Stb. 

1992, 597) 
periode  1991-1994 
produkt  - Advies politiële informatievoorziening 1994; 
   - Advies over de Structuurschets voor de politiële informatievoorziening (TK 

1992-1993 22801, nr. 11); 
   - Advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over de 

inrichting van een organisatie voor Informatie Technologie voor de politie 
N.B.  Dit voert verder dan alleen de regionale politiekorpsen. 
 
(311) 
handeling het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de bestrijding van 

het misbruik van 06-11 
actor  Begeleidingscommissie misbruik 06-11 
grondslag Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1993, nr. 

EA93/1466, Stcrt. 125 
periode  1993-1995 
produkt   
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N.B.  Ook dit voert verder dan alleen de regionale politiekorpsen. De reden om de 
handeling hier te plaatsen is dat het aansluit op de vorige handeling. 

 
(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 verstrekt156 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 2.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  art. 4 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  - Deze "doeleinden" zijn de vervulling van primaire taken door een regionaal 

politiekorps, in tegenstelling tot handelingen (381)-(384) waar 
gegevensregistratie dient voor de vervulling van secundaire taken. 

   - De "personen en instanties" zijn op nationale schaal het OM, het Centraal 
Juridisch Incassobureau (CJIB), de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de 
Verkeersongevallenregistratie (VOR), de Bijzondere Opsporingsdiensten 
(BOD) zoals de Algemene Inspectiedienst (AID). Op internationale schaal zijn 
dit Schengen, Interpol, Europol en andere landen.157 Zie ook paragraaf 3.2.5. 

 
(313) 
handeling het beoordelen van de taakuitvoering van het bureau financiële ondersteuning 

(BFO) in relatie tot het financiële voordeel dat uiteindelijk bij rechterlijke 
uitspraak wordt ontnomen 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 4 van en de toelichting op de Regeling Bureaus financiële ondersteuning 

(Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Het inzicht in het geschatte te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel en 

in het voordeel dat daadwerkelijk bij rechterlijke uitspraak wordt ontnomen, 
wordt verkregen, mede dankzij het halfjaarlijkse verslag over het Bureau 
financiële ondersteuning van een regionaal politiekorps. 

 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 2.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
                     
     156 Zie handeling (355). 

     157 H. Statema, 1 juni 1995. 
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(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 

actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie 
grondslag art. 2 en 4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224); art. 

46 en 48 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  onder meer de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
 
(316) 
handeling het aanwijzen van een officier van justitie tot CID-officier van een 

arrondissement 
actor  hoofdofficier van justitie 
grondslag art. 1.l van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  CID-officier 
grondslag art. 2.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Bedoeld zijn de CID's bij het Korps landelijke politiediensten, de Koninklijke 

marechaussee en de functionele onderdelen bij de regionale politiekorpsen [art. 
1.a van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 
(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 

actor  CID-officier (CID) 
grondslag art. 4.1.b.1�, 4.1.c, 7.1 of 9.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  CID-register 
N.B.  Een "CID-subject" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verdachte 

betrokken is, of vermoedelijk als verdachte betrokken zal worden, bij een 
misdrijf met het oog waarop een CID-register is aangelegd [art. 1.c 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 
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actor  CID-officier (CID) 
grondslag art. 4.1.b.2�, 4.1.c en 17.1 of 18 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  'grijze veld'-register 
N.B.  Een "'grijze veld'-subject" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 

verdachte betrokken is, of vermoedelijk als verdachte betrokken zal worden, bij 
een misdrijf en waarvan nog niet vaststaat of hij als CID-subject kan worden 
aangemerkt. Om vast te stellen of hij kan worden aangemerkt als CID-subject in 
samenhang met andere gegevens, houden CID's een 'grijze veld'-register [art. 
1.d 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 
actor  CID-officier (CID) 
grondslag art. 4.1.b.3� of 4.1.b.4� van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(321) 
handeling het verstrekken van gegevens aan een andere CID of aan de nationale criminele 

inlichtingendienst (NCID) 
actor  CID-officier (CID) 
grondslag art. 5 en 6.3 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  onder meer de in bijlagen I en II opgenomen modelformulieren 
N.B.  De "NCID" is een organisatieonderdeel van de DCRI van het Korps landelijke 

politiediensten [art. 1.b van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)] (zie paragraaf 
3.5.1). 

 
(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 

actor  CID-officier (CID van het onderdeel waar de betreffende ambtenaar van politie 
of van de Koninklijke marechaussee werkt) 

grondslag art. 11.1 en 12.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(323) 
handeling het aanwijzen van een officier van justitie tot nationale CID-officier 
actor  college-vergadering van procureurs-generaal 
grondslag art. 1.m van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(324) 
handeling het verstrekken van gegevens aan een buitenlandse politie-instantie die daarop 
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bij of krachtens de Wet politieregisters aanspraak kan maken 
actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) of, in 

overeenstemming met afspraken gemaakt met politie-autoriteiten in het 
buitenland, de CID-officier (CID) 

grondslag art. 11.1 en 13.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook paragraaf 3.2.5. 
 
(325) 
handeling het registreren en bewerken van gegevens over CID-subjecten 
actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) 
grondslag art. 6.1.a en 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  nationaal CID-register 
 
(326) 
handeling het registreren van gegevens over 'grijze veld'-subjecten 
actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) 
grondslag art. 6.1.b van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  nationaal 'grijze veld'-register 
 
(327) 
handeling het registreren en bewerken van de personalia of bedrijfsgegevens van de bij de 

CID's geregistreerde CID-subjecten 
actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) 
grondslag art. 6.1.c en 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt  CID-subjectenindex (CIDSI) 
 
(328) 
handeling het registreren van CID-acties of de codes van de personalia van informanten 
actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) 
grondslag art. 6.1.d of 6.1.e van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  nationale CID-officier (Korps landelijke politiediensten/DCRI/NCID) 
grondslag art. 6.2 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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toegang heeft tot het CID-register, of het schriftelijk belasten van een persoon 
met het uitvoeren van technische werkzaamheden aan het CID-register 

actor  minister van Justitie [registerbeheerder van de CID van het Korps landelijke 
politiediensten(/DCRI)] of van Defensie (registerbeheerder van de CID van de 
Koninklijke marechaussee) 

grondslag art. 10.1 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  De "registerbeheerder" beheert het CID-register en het 'grijze veld'-register 

onder verantwoordelijkheid van de beheerder bedoeld in art. 1.f van de Wet 
politieregisters (Stb. 1990, 414) [art. 1.k van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74)]. 

 
(331) 
handeling het zorgdragen dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van CID-

informatie 
actor  minister van Justitie [registerbeheerder van de CID van het Korps landelijke 

politiediensten(/DCRI)] of van Defensie (registerbeheerder van de CID van de 
Koninklijke marechaussee) 

grondslag art. 22 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 24 van de CID-regeling 1995 (Stcrt. 74) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 2.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
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(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
(336) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

de wijze waarop de (niet-draadgebonden) telecommunicatievoorzieningen 
moeten worden gebruikt 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 3.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(337) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze 

waarop de (niet-draadgebonden) telecommunicatievoorzieningen moeten 
worden gebruikt 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
II Organisatie 
 
(338) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

organisatie van een observatie-eenheid van één of meer regionale 
politiekorpsen 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 5.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 (voor de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde of voor de vervulling van taken ten dienste van de justitie) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover voor de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van justitietaken, de 
minister van Justitie 

grondslag art. 6.2 (en 6.3) van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
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produkt  Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Voor handelingen ingevolge deze regeling, zie handelingen (340) en (362)-(365). 
 
(340) 
handeling het uitvoeren van art. -20 en 23- van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 

64) 
actor  vakministers 
grondslag art. -20 en 23- van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(341) 
handeling het al dan niet toestemmen met één of meer regionale politiekorpsen om hun 

aanhoudings- en ondersteuningseenheid zorg te laten dragen voor bepaalde 
werkzaamheden 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 8.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Een aanhoudings- en ondersteuningseenheid moet, behalve zorgdragen voor 

bepaalde werkzaamheden, ook: 
   a planmatige aanhoudingen verrichten; 
   b politie-infiltranten bewaken en beveiligen; 
   c assisteren bij het bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, 

verdachten of gedetineerden; en 
   d assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten, 
   als gebruik van vuurwapengeweld tegen de politie of anderen dreigt [art. 8.1 van 

het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224)]. 
 
(342) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

organisatie van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 8.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Voor een handeling ingevolge deze regeling, zie handeling (361). 
 
(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 

actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 9.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor de omschrijving van een "BBE-politie", zie paragraaf 3.8.1. 
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(344) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

organisatie en paraatheid van een BBE-politie van een regionaal politiekorps158 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 9.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
N.B.  Voor handelingen ingevolge deze regeling, zie handelingen (360), (681)-(693) en 

(712)-(725). 
 
(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 rampenidentificatieteam (RIT) politie 

actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 10.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Een RIT politie heeft tot taak: 
   a het verlenen van assistentie aan een politiekorps bij berging en identificatie 

van slachtoffers bij rampen, of als het technische bijzonder moeilijk is 
slachtoffers te identificeren; 

   b assistentie te verlenen op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken 
bij identificatie van slachtoffers bij calamiteiten buiten Nederland waarbij 
Nederlandse belangen in het geding zijn (zie ook paragraaf 3.2.5); 

   c assistentie te verlenen op verzoek van de minister van Defensie bij 
identificatie van Nederlandse militairen buiten Nederland 

    [art. 10.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224)]. 
   Het RIT bestaat uit een teamleider, een stafgroep, een sector berging, een 

sector technische identificatie, een sector tactische identificatie en een sector 
registratie en documentatie. Afhankelijk van de omvang en de aard van de 
operatie waarvoor het RIT wordt ingezet, kan het team worden versterkt met 
ambtenaren van politie van regionale politiekorpsen of van het Korps landelijke 
politiediensten, of met militairen van de Koninklijke marechaussee, of met 
externe deskundigen [art. 1 en 2 van, en toelichting op de Regeling 
rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64)]. 

 
(346) 
handeling het aanwijzen van ambtenaren van politie als leden van de stafgroep en van de 

sectoren van een RIT politie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 1.1 en 5 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(347) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

                     
     158 Zie handeling (711). 
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organisatie, beschikbaarheid en paraatheid van een RIT politie 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 10.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 
 
(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 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 3.1 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(349) 
handeling het vragen aan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten om inzet 

van het RIT politie 
actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 

marechaussee) 
grondslag art. 3.1 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (352). 
 
(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 

actor  minister van Buitenlandse Zaken 
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- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (352) en zie ook paragraaf 3.2.5. 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
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(352) 
handeling het al dan niet inzetten van het RIT politie 
actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 3.4 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  Begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning 
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 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handeling (355). 
 
(354) 
handeling het aanwijzen van werkzaamheden waarvoor financiële deskundigheid nodig is, 

waarmee een BFO van één of meer regionale politiekorpsen belast is 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 11.1.e van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
(355) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

organisatie van een bureau financiële ondersteuning van één of meer regionale 
politiekorpsen 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 11.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Voor handelingen uit deze regeling, zie handelingen (313), (366) en de volgende 

handeling. 
 
(356) 
handeling het al dan niet toestemmen tot een afwijking van de samenstelling van een 

Bureau financiële ondersteuning 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 3.3 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(357) 
handeling het aanwijzen van eenheden met ambtenaren van politie van één of meer 
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regionale politiekorpsen, om zorg te dragen voor het waken voor de veiligheid 
van personen die het bevoegd gezag daartoe heeft aangewezen 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 11a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
III Bekwaamheid 
 
(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 is159 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie (Stcrt. 1994, 64); 
   art. 9 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70); 
   art. 5 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64); 
   art. 5 van de Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid 

(Stcrt. 1994, 64); 
   art. 21 en 22 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64); 
   art. 3.1 en 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 

64) 
 
(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) 

actor  vakministers 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(360) 
handeling het aanwijzen van de vervolgopleiding voor precisieschutter Bijzondere 

                     
     159 Voor wat betreft het produkt: 
- art. 9 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70), zie handeling (344); 
- art. 5 van de Regeling rampenidentificatieteam politie (Stcrt. 1994, 64), zie handeling (347); 
- art. 5 van de Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid (Stcrt. 1994, 64), zie handeling (342); 
- art. 21 en 22 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64), zie handeling (339); 
- art. 3.1 en 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64), zie handeling (355). 
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Bijstandseenheid 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze opleiding moet de ambtenaar van politie die ter beschikking wordt 

gehouden voor een BBE-politie, hebben gehaald. 
 
(361) 
handeling het aanwijzen van de vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel 

uitmaakt van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid, moet hebben 
gehaald 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 5.1 van de Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid 

(Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De eisen voor het slagen voor deze opleiding zijn gebaseerd op art. 66.1.b 

van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) of, na 
inwerkingtreding van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780), op art. 3.1.a van de 
LSOP-wet (Stb. 1994, 780). 

   - Zie handeling (342). 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 21.1.b van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - Voor de taken van een aanhoudingseenheid, zie handeling (341). 
 
(363) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van geschiktheidseisen waaraan een 

ambtenaar van politie moet voldoen om lid te worden van de ME 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 21.1.b van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 21.3 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
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N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(365) 
handeling het aanwijzen van de vervolgopleiding die de ambtenaar van politie die deel 

uitmaakt van de ME, moet hebben gehaald 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 21.3 van de Regeling mobiele eenheid (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 3.2 van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze vervolgopleidingen zijn de BFO-vervolgopleidingen aan het LSOP 

[Toelichting op de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 1994, 64)]. 
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 12.1 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
IV Uitrusting 
 
(368) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over het 

politielegitimatiebewijs en over het gebruik van het politielogo 
actor  a minister van Binnenlandse Zaken; 
   b minister van Justitie 
grondslag art. 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  a - Regeling politielegitimatiebewijs (Stcrt. 1994, 64); 
    - Regeling politielogo (Stcrt. 1994, 64) 
   b - Regeling politielegitimatiebewijs van de minister van Justitie van 23 

februari 1994, nr. 426991/594/NE; 
    - Regeling vaststelling gebruik politielogo door het Korps landelijke 

politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 
 
(369) 
handeling het uitvoeren van de Regeling politielegitimatiebewijs van de minister van 

Justitie van 23 februari 1994, nr. 426991/594/NE 
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actor  minister van Justitie 
grondslag Regeling politielegitimatiebewijs van de minister van Justitie van 23 februari 

1994, nr. 426991/594/NE 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(370) 
Vervallen. 
 
(371) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

uitrusting van regionale politiekorpsen 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
grondslag art. 14 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt  Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 64); 
   Regeling meetmiddelen politie (Stcrt. 1994, 64); 
   Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64); 
   Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64); 
   Regeling vaststelling landelijke politieperskaart (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  - Voor handelingen ingevolge de Regeling meetmiddelen politie (Stcrt. 1994, 

64), zie handelingen (374)-(375). 
   - Voor handelingen ingevolge de Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 

1994, 64), zie handelingen (378)-(379). 
   - Voor handelingen ingevolge de Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 

64), zie handelingen (376)-(377). 
 
(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 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
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- 
produkt   
N.B.  Genoemde "ambtenaar van politie" is in deze regeling de (vrijwillige) ambtenaar 

die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak (art. 3.1.a en 3.1.c van de 
Politiewet 1993), of degene die benoemd is tot adspirant voor de duur dat hij 
praktijkstage loopt [art. 1.a van de Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 64)]. 

 
(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 
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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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(374) 
handeling het aanwijzen van andere meetmiddelen van de politie dan 

snelheidscontrolemeters, remvertragingsmeters en wiellastmeters 
actor  a ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie; 
   b minister van Justitie 
grondslag a art. 1.d 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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  Nederlands Meetinstituut NMi N.V. 
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- 
produkt   
N.B.  Voor zover het Nederlands Meetinstituut NMi N.V. bovenstaande handeling 

verricht, is het een overheidsorgaan (zie Bijlage 1). 
 
(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) 

actor  vakministers 
grondslag Regeling politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 64); 
   art. 1 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 
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landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(377) 
handeling het benoemen van een commissie waarvan de leden de politiespeurhond 

'menselijke geur' en de (kandidaat)geleider moeten (her)keuren of examineren 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
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- 
produkt  Regeling aanwijzing leden keuringscommissies politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 

64) 
 
(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) 

actor  vakministers 
grondslag Regeling politiesurveillancehonden (Stcrt. 1994, 64); 
   art. 2 van de Regeling politiespeurhonden en politiesurveillancehonden Korps 

landelijke politiediensten (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(379) 
handeling het aanwijzen van een commissie waarvan de leden de combinatie van geleider 

en (politiesurveillance)hond moeten (her)keuren 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
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- 
produkt  Regeling aanwijzing leden keuringscommissies politiespeurhonden (Stcrt. 1994, 

64) 
 
(380) 
Vervallen. 
 
V Ingeslotenen 
 
Zie handelingen (51)-(59). 
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VI Informatie over het beheer 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
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) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 (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)] 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover over de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde of over de verrichting van justitietaken, de 
minister van Justitie 

grondslag art. 17.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
(383) 
handeling het verrichten van onderzoek naar misdaadcijfers 
actor  minister van Justitie (Korps landelijke politiediensten/DCRI) 
grondslag art. 17.3 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
bron  H. Statema, 1 juni 1995 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Dit doet de minister van Justitie onder meer met behulp van gegevens van 

een korpsbeheerder van een regionaal politiekorps over de omvang, de 
samenstelling, de werkdruk en de taakuitvoering van dit politiekorps over 
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of over de verrichting van 
taken ten dienste van de justitie. 

   - De korpsbeheerder verstrekt deze gegevens tevens rechtstreeks aan de 
officier van justitie om zijn gezag over de politie te kunnen uitoefenen (art. 
13.1 van de Politiewet 1993). 
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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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 17.4 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224) 
periode  1994- 
produkt   
 
3.7.3.4 Handelingen ingevolge art. 45.2-3 (en 47.2) van de Politiewet 1993 
 
(385) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

de maximale formatie van de leiding van de regionale politiekorpsen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 45.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(386) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van de maximale formatie van de leiding 

van de regionale politiekorpsen 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 45.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover wat betreft de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde of de verrichting van justitietaken, de minister 
van Justitie 

grondslag art. 45.3 (en 47.2) van de Politiewet 1993 [Stb. 1993, 724 (; Stb. 1993, 725)] 
periode  1994- 
produkt   
 
 
3.7.4 Handelingen op het terrein van het comptabele bestel van de regionale 
politiekorpsen 
 
Regels over het "comptabele bestel" van de regionale politiekorpsen bestaan uit regels over 
de begroting en jaarrekening, de administratie en de controle, en de termijnen waarbinnen 
bepaalde stukken moeten zijn opgesteld. 
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3.7.4.1 Handelingen ingevolge art. 45 (en 47.1) van de Politiewet 1993 
 
(388) 
handeling het voordragen tot amvb's over het (toezicht op het financiële) beheer van de 

regionale politiekorpsen (voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
of voor de vervulling van taken ten dienste van de justitie) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover voor de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde of voor de vervulling van justitietaken, de 
minister van Justitie 

grondslag art. 45 (en 47.1) van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 264) 
 
3.7.4.2 Handelingen ingevolge het Besluit comptabele regelgeving regionale 
politiekorpsen 
 
(389) 
handeling het uitvoeren van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen 

(Stb. 1994, 264) 
actor  vakministers 
grondslag Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 264) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  ministers van Binnenlandse Zaken, van OCenW, van Defensie (directie 
Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee), van V&W, van LNV en van 
SZW 

grondslag Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(391) 
handeling het voordragen tot amvb's over de aanpassing van amvb's aan de Politiewet 

1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 
actor  minister van Justitie 
grondslag Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 725) 
periode  1994- 
produkt  Aanpassingsbesluit Politiewet 1993 (Stb. 1994, 265) 
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3.7.5 Handelingen op het terrein van de samenwerking, de bewapening en de kleding [art. 
46 (, 47.2), 48 en 49 van de Politiewet 1993] 
 
(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)160 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en, voor zover wat betreft de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde of de verrichting van justitietaken, de minister 
van Justitie 

grondslag art. 46 (en 47.2) van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 48.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (396). 
 
(394) 
handeling het adviseren van de minister van Justitie over ministeriële regelingen over de 

samenwerking tussen het Korps landelijke politiediensten en de Koninklijke 
marechaussee 

actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
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- 
produkt  onder meer: advies van 10 mei 1994 
N.B.  Zie handeling (396). 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 48.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 

                     
     160 Zie ook handeling (315). 
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produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 marechaussee161 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 48 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven (Stcrt. 1994, 152) 
 
(397) 
handeling het uitvoeren van de Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische 

misdrijven (Stcrt. 1994, 152) 
actor  vakministers 
grondslag Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven (Stcrt. 1994, 152) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(398) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

bewapening van de politie 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 49.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Bewapeningsregeling politie (Stcrt. 1994, 64) 
 
(399) 
handeling het uitvoeren van de Bewapeningsregeling politie (Stcrt. 1994, 64) 
actor  vakministers 
grondslag Bewapeningsregeling politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(400) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

de kleding van de politie van het Korps landelijke politiediensten 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 49.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 

                     
     161 Zie ook handeling (315). 
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produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(401) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

kleding van de politie 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 49.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 
 
(402) 
handeling het uitvoeren van de Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 
actor  vakministers 
grondslag Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
 
3.7.6 Handelingen op het terrein van werving, selectie en onderwijs (art. 49a van de 
Politiewet 1993)162 
 
Opleiding en scholing zijn belangrijke middelen om de kwaliteit van de politie te garanderen. 
Daarom volgen alle politiefunctionarissen één van de drie basisopleidingen, voordat zij in 
dienst treden. Deze opleidingen zijn de opleiding tot surveillant, de primaire opleiding 
medewerker basispolitiezorg (POMB)163 of de opleiding tot politie-officier.164 Daarnaast zijn 
er verschillende vervolgopleidingen, zoals aan het Politie Instituut voor openbare Orde en 
Veiligheid (PIOV), aan het Politie Verkeers Instituut (PVI) en aan de Rechercheschool. 
 Onder verantwoordelijkheid van de regionale korpsbeheerder zorgt elk korps voor de 
eigen werving en selectie. Bij de werving kan het gebruik maken van het landelijke 
voorlichtingsmateriaal van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP). Ook 
voor de selectie kan het korps gebruik maken van de adviezen van het LSOP over de 
geschiktheid van kandidaten. Daarbij kan het LSOP de adviezen gebruiken van een externe 
adviesdienst en de bedrijfsgezondheidsdienst RBB [wordt "een arbeidsomstandigheden 
(ARBO)-dienst"]. 
 De sollicitant moet wel aan primaire aanstellingseisen, zoals vooropleiding, 
minimumleeftijd en geestelijke en lichamelijke gezondheid, voldoen. De ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken stellen deze primaire aanstellingseisen vast. 
 Gekozen is voor het regelen van deze zaken in een aparte wet, de LSOP-wet (Stb. 1994, 
780), in plaats van hen te integreren in de Politiewet 1993. Redenen daarvoor zijn: 
                     
     162 De handelingen op het deelterrein opleiding voor de Koninklijke marechaussee en andere onderdelen van de krijgsmacht 
die bijstand verlenen aan de politie, komen aan de orde op pagina's 102-108 van het PIVOT-rapport over militair personeel, 
'Geef acht' (1994). 

     163 Beide basisopleidingen worden verzorgd door de vijf Politie Opleidingscentra (POC-s) in Heerlen, Amsterdam, Lochem, 
Leusden en Harlingen. 

     164 Verzorgd door de Nederlandse Politie Academie (NPA) in Apeldoorn. 
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- de heel eigen structuur van de werving, de selectie en het onderwijs voor de politie; 
- de specifieke organisatie van het LSOP, dat met de uitvoering van de werving, selectie 

en onderwijs belast is; 
- het LSOP voert ook taken voor anderen dan politieambtenaren uit. 
De LSOP-wet (Stb. 1994, 780) herhaalt bijna letterlijk de bepalingen in Hoofdstuk VII van de 
Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320), op de artikelen 5.4 en 9 van de LSOP-
wet na. Dit hoofdstuk was opgezet om de uitvoering van de werving, selectie en onderwijs 
van het politiepersoneel te integreren in één organisatie, dus in één verkeersschool, één 
opleidingsschool voor mobiele eenheden en één selectiecentrum.165 
 Art. 5.4 schept de mogelijkheid dat de bestuursraad een dagelijks bestuur instelt, 
waaraan de bestuursraad taken en bevoegdheden van deze raad kan delegeren in het 
reglement dat bedoeld is in art. 8 van de LSOP-wet. De dagelijkse leiding van het LSOP blijft 
berusten bij de directie van het LSOP. 
 Ook bij het LSOP worden secundaire taken uitgevoerd, zoals personeelsbeleid. Als een 
ambtenaar bij het LSOP bij KB wordt benoemd en ontslagen, dan is de bestuursraad van het 
LSOP het bevoegde gezag over hem waar het het personeelsbeleid betreft. In de overige 
gevallen is de directie van het LSOP het bevoegde gezag bij secundaire-taakuitvoering. 
 Art. 9 trekt de uniforme rechtspositie van ambtenaren van politie door naar de 
ambtenaren in dienst van het LSOP (zie hoofdstuk 2) en geeft de bestuursraad de 
bevoegdheid de directeuren van de instellingen te benoemen, te schorsen en te ontslaan, 
voor zover dit geen kroonbesluit vergt. Dit laatste is het geval bij functies die betrokken 
worden bij het landelijk Management en Development (MD)-beleid, dat voor de leiding van de 
politiekorpsen wordt opgezet. 
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/Personeelsmanagement/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

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 
produkt  Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg Landelijk selectie- en 

opleidingsinstituut politie (Stb. 1992, 319) 
 
(404) 
handeling het uitvoeren van het Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg 

Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie (Stb. 1992, 319) 
actor  vakministers 
grondslag Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg Landelijk selectie- en 

opleidingsinstituut politie (Stb. 1992, 319) 
periode  1990- 

                     
     165 Van der Meer e.a. 1992, p. 160. 
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produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(405) 
handeling het voordragen tot wetten over de landelijke werving, de selectie en het 

onderwijs van politiepersoneel 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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 
produkt  LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
 
(406) 
handeling het aanwijzen van een andere categorie van personen dan ambtenaren van 

politie, waarvoor het LSOP opleidingen moet verzorgen 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (407)-(412). 
 
(407) 
handeling het aanwijzen van een basisopleiding van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.1.a van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
 
(408) 
handeling het landelijk werven en selecteren voor de (ingevolge de LSOP-wet: 

basis)opleidingen van ambtenaren van politie of andere categorieën van 
personen 

actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
grondslag art. 70.5 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 
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   art. 5.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1992- 
produkt   
N.B.  Zie ook handelingen (410), (414) en (442). 
 
(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 

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

Stb. 1993, 725) 
periode  1994-1995 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(411) 
handeling het aanwijzen van een vervolgopleiding van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
N.B.  Bij vervolgopleidingen moet gedacht worden aan specialistische opleidingen, 

zoals de opleidingen voor de leiding en de leden van de ME en de leden van de 
arrestatieteams, en de specialistische rechercheopleidingen.166 

 
(412) 
handeling het verzorgen van de opleidingen van ambtenaren van politie of andere 

categorieën van personen 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(413) 
handeling het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van Justitie of van 

Binnenlandse Zaken over de: 

                     
     166 TK 1993-1994, 23 446, nr. 3, p. 4. 
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   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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken of van Justitie 
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- 
produkt   
N.B.  Zie: 
   a handeling (416) of (444); 
   b handeling (415) of (444). 
 
(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 

actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
N.B.  Zie: 
   a handeling (416) of (444); 
   b de volgende handeling of handeling (444). 
 
(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 
actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.1.b van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
N.B.  - Zie handeling (417). 
   - Genoemde categorie van personen bestaat bijvoorbeeld uit leden van het 

OM en de buitengewone opsporingsambtenaren die bedoeld zijn in art. 142 
van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14; gewijzigd Stb. 1993, 
724).167 

                     
     167 TK 1993-1994, 23 446, nr. 3, p. 4. 
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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 

actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) 
periode  1992-1995 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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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- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(420) 
handeling het voordragen tot benoeming of ontslag bij KB van een lid van de bestuursraad 

van het LSOP 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(421) 
handeling het instellen, wijzigen of opheffen van een dagelijks bestuur van het LSOP 
actor  bestuursraad van het LSOP 
grondslag art. 5.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
 
(422) 
handeling het instellen, wijzigen of opheffen van een begeleidingscommissie van een 

opleiding 
actor  bestuursraad van het LSOP 
grondslag art. 72 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); 
   art. 7 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1992- 
produkt   
N.B.  Zo'n begeleidingscommissie wordt ingesteld voor de landelijke 

wervingsactiviteiten en de selectie voor, en het onderwijs van een opleiding [art. 
72 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320); art. 7 van de 
LSOP-wet (Stb. 1994, 780)]. 

 
(423) 
handeling het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over het reglement over het 

bestuur en de inrichting van het LSOP 
actor  directie 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- 
produkt   
 
(424) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement over het bestuur en de 

inrichting van het LSOP 
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actor  bestuursraad 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- 
produkt  27 augustus 1992: LSOP-Bestuursreglement 
 
(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 

actor  begeleidingscommissie van de betreffende opleiding 
grondslag art. 74.3 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320) 
periode  1992-1995 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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] 

actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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] 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(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 van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.2 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
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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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
grondslag art. 9.3 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
 
(430) 
handeling het benoemen of ontslaan van een ambtenaar in dienst van het LSOP 
actor  directie 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- 
produkt   
 
(431) 
handeling het vragen aan: 
   a de burgemeester of de minister van Justitie om plaatsing; 
   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 
actor  directie van 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- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
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- 
produkt   
 
(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; 
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   - 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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/Personeelsmanagement/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

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) 
N.B.  De onderwerpen van deze amvb's worden genoemd in art. 125.1 van de 

Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).168 
 
(434) 
handeling het uitvoeren van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 
actor  vakministers 
grondslag Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 
periode  1992-1995 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  bestuursraad of de directie van het LSOP 
grondslag art. 13.1 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 
periode  a 1992-1994 
   b 1994-1995 
produkt   
 
(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 
actor  bestuursraad of de directie van het LSOP 
grondslag art. 118 van het Ambtenarenreglement LSOP (Stb. 1992, 322) 
periode  1992-1995 

                     
     168 De handelingen ingevolge het algemene personeels- en arbeidsvoorwaarwaardenbeleid voor ambtenaren, komen aan de 
orde in de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
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produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/Personeelsmanagement/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

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) 
 
(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 

actor  ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/Personeelsmanagement/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 3.3 en 4.2 van het Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 
periode  1992-1995 
produkt  Regeling vaststelling systeem functiewaardering politie voor het LSOP en 

regeling van toepassing verklaring van de Regeling bezwarenprocedure 
functiewaardering politie (Stcrt. 1995, 83) 

 
(439) 
handeling het uitvoeren van het Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 
actor  vakministers 
grondslag Bezoldigingsbesluit LSOP (Stb. 1992, 323) 
periode  1992-1995 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 



 

 

 
 
 146

 
(440) 
handeling het uitvoeren van het Besluit overleg en medezeggenschap LSOP (Stb. 1992, 

324) 
actor  vakministers 
grondslag Besluit overleg en medezeggenschap LSOP (Stb. 1992, 324) 
periode  1992-1995 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 9.6 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780) 
periode  1995- 
produkt   
N.B.  Voor de handeling ingevolge art. 50.1 van de Politiewet 1993, die betrekking 

heeft op de ambtenaren die in dienst zijn bij het LSOP, zie handeling (462). 
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
 
(443) 
handeling het vaststellen of wijzigen van 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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(444) 
handeling het vaststellen of wijzigen van de duur en de eindtermen van de opleidingen die 

bedoeld zijn in art.: 
   a 68.1 van de Politiewet (Stb. 1957, 244); 
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   b 3.1.b van de LSOP-wet 
actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(445) 
handeling het adviseren van de bestuursraad over het werkplan voor een opleiding die het 

LSOP verzorgt 
actor  begeleidingscommissie van de betreffende opleiding 
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- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
 
(447) 
handeling het vaststellen of wijzigen van een overzicht van het gevoerde en het te voeren 

beleid van het LSOP 
actor  bestuursraad 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- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
N.B.  Zie handeling (450). 
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(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 

actor  minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 66.4 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 320; gewijzigd 

Stb. 1993, 725) 
periode  1994-1995 
produkt   
N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - Deze bepaling ontbreekt in de LSOP-wet, omdat bij het inwerkingtreding 

van die wet alle opleidingsinstituten zijn overgedragen aan het LSOP.169 
 
(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 
actor  bestuursraad 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- 
produkt   
N.B.  Deze handeling vloeit voort uit de taak van het beheer van het selectiecentrum 

en de instellingen voor: 
   a de basisopleidingen en andere instellingen dan die voor de basisopleidingen 

[art. 66.3, 66.4 en 76.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244; gewijzigd Stb. 1992, 
320; gewijzigd Stb. 1993, 725)]; 

   b de opleidingen die de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
hebben aangewezen [art. 3.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780)] 

    van ambtenaren van politie of andere categorieën van personen. 
 
(451) 
handeling het al dan niet goedkeuren van de begroting en de rekening en verantwoording 

van het LSOP 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
N.B.  Zie de vorige handeling. 
 
(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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

                     
     169 TK 1993-1994, 23 446, nr. 3, p. 5. 
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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- 
produkt  onder meer een formulier ter beoordeling van het werkplan en het produkt van 

de vorige handeling 
 
(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 

actor  bestuursraad van het LSOP 
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- 
produkt   
 
(454) 
handeling het zenden van een evaluatie van de landelijke wervingsactiviteiten, de selectie 

en het onderwijs voor de politie aan de Staten-Generaal 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt   
 
(455) 
handeling het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over hoe de 

studieproblemen van allochtone studenten op de Nederlandse Politie Academie 
(NPA) op te lossen 

actor  Commissie studieverloop allochtone studenten NPA 
grondslag Stcrt. 1995, 9 
periode  1995 
produkt   
 
 
3.7.7 Handelingen op het terrein van personeels- en arbeidsvoorwaarwaardenbeleid (art. 
50.1 en 70.3 van de Politiewet 1993)170 
 
3.7.7.1 Inleiding171 
Behalve de regionale politiekorpsen, stelt de Politiewet 1993 één soort ambtenaren van de 
Nederlandse politie in met één uniforme rechtspositie, georganiseerd in 26 politiekorpsen 
en in de bijzondere ambtenaren van de politie. Wel blijft het maken van een onderscheid 
mogelijk door bijvoorbeeld rekening te houden met de aard van de werkzaamheden die 
bepaalde categorieën politiepersoneel verrichten. 

                     
     170 De handelingen op het terrein van het personeels- en arbeidsvoorwaarwaardenbeleid voor de Koninklijke marechaussee en 
andere onderdelen van de krijgsmacht die bijstand verlenen aan de politie, komen aan de orde in het PIVOT-rapport 'Geef acht' 
(1994). 

     171 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 7. 
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 Het van rechtswege "schorsen" is het rechtmatig ontnemen van zijn vrijheid, "tenzij de 
vrijheidsontneming het gevolg is van een maatregel, anders dan op grond van de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, genomen in het belang van de 
volksgezondheid".172 
 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de zorg voor het de hoofdlijnen van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor het hele Nederlandse politiepersoneel,173 onder meer met 
als doel de onderlinge uitwisselbaarheid en plaatsing van hogere politiefunctionarissen te 
stimuleren. Dit doet hij in overeenstemming met de Commissie voor georganiseerd overleg 
in politieambtenarenzaken (CGOP), en voor wat de regelgeving betreft, in overeenstemming 
met de ministerraad, en eventueel de Raad van State. 
 Het "bevoegd gezag" betekent in het geval van secundaire-taakuitoefening niet de 
burgemeester of de officier van justitie, maar de volgende beheerder (zie hoofdstuk 2): 
- de korpsbeheerder, over de adspirant, de ambtenaar die aangesteld is om de politietaak 

uit te voeren of om technische, administratieve of andere taken uit te voeren voor de 
politie, die werkt bij een regionaal politiekorps; of 

- de minister van Justitie, over de adspirant, de ambtenaar die aangesteld is om de 
politietaak uit te voeren of om technische, administratieve of andere taken uit te voeren 
voor de politie, die werkt bij het Korps landelijke politiediensten, of over de bijzondere 
ambtenaar van politie. 

Zij zijn verantwoordelijk voor een goede toepassing van de arbeidsvoorwaarden en voor een 
goed personeelsbeleid. Hierover kunnen zij overleggen met de politiebonden. 
 Zoals gesteld in hoofdstuk 2, zal ik in de handelingenlijst in plaats van "bevoegd gezag" 
"minister van Justitie" vermelden, aangezien alleen de minister van Justitie een rijksorgaan 
is. 
 De verschillende werkgevers binnen de overheid, dus ook de korpsbeheerders, zijn 
verenigd in het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO). Dit verbond behartigt onder 
meer de belangen van de werkgevers bij de Ministerraad.174 
 Een "ambtenaar" is op dit beleidsterrein: 
- een adspirant; 
- een ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 
- een ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve of 

andere taken voor de politie; of 
- een bijzondere ambtenaar van politie, over wie de procureur-generaal kan beschikken 

voor taken die de minister van Justitie kan aanwijzen. 
Een "adspirant" is door het bevoegd gezag aangesteld tot adspirant en is toegelaten tot de 
basisopleiding.175 
 
Zie verder TK 1988-1989, 21 013. 
 

                     
     172 Art. 83 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214). 

     173 Art. 50 van de Politiewet 1993. 

     174 Politie in Nederland 1994, p. 24. 

     175 Art. 1.1.b en 1.1.f van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) en art. 1.1.b en 1.1.f van het Besluit 
bezoldiging politie (Stb. 1994, 215). 
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3.7.7.2 Handelingen ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 244) 
 
(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 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) en van Justitie 
grondslag art. 6.2 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) 
periode  1958-1995 
produkt   
N.B.  Formeel is dit artikel in 1994 ingetrokken, maar het bleef materieel gelden tot 

de inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie (Stb. 1995, 
236) in 1995.176 

 
3.7.7.3 Handelingen ingevolge het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel 
Dit besluit hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken voorbereid ingevolge 
art. 15 van de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674). Deze 
wet is materieel ingetrokken in 1994. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 3.1, 3.3, 3.4 en 5.2 van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie 

politiebestel (Stb. 1992, 440) 
periode  1992- 
produkt  Regeling indeling politieambtenaren Korps rijkspolitie bij de politieregio Utrecht 

(Stcrt. 1994, 242) 
 
(458) 
handeling het uitvoeren van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel 

(Stb. 1992, 440) 
actor  vakministers 
grondslag Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) 
periode  1992- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(459) 
handeling - het afwikkelen van het onderzoek evaluatie reorganisatie politie (IVA); 

                     
     176 H.W.J. Helsen, 27 maart 1995. 
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   - 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 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
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 
produkt  onder meer: evaluatierapport, huisstijlhandboek politie, financieel verslag, 

beschikkingen inzake goedkeuring van een personeelsplan 
 
3.7.7.4 Algemene handelingen op het terrein van personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid 
 
(460) 
handeling het voorbereiden van de bepaling bij KB tot welk tijdstip het Besluit sociaal 

beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) in werking blijft 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 70.3 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) 
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 
produkt   
 
(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; 
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   - 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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

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- 
produkt  Besluit algemene rechtspositie politie (BARP) (Stb. 1994, 214); 
   Besluit bezoldiging politie (BBP) (Stb. 1994, 215); 
   Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (BOM) (Stb. 216); 
   Besluit vergoeding dienstreizen politie (BVDP) (Stb. 1994, 217); 
   Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (BVVP) (Stb. 1994, 218); 
   Besluit geneeskundige verzorging politie (GVP) 1994 (Stb. 338) 
N.B.  De onderwerpen van deze amvb's worden genoemd in art. 125.1 van de 

Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).177 
 
3.7.7.5 Handelingen ingevolge het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP) [zie ook 
handelingen (657)-(659)]. 
 
I Algemene bepaling 
 
(463) 
handeling het al dan niet gelijkstellen van een niet-gehuwde ambtenaar die een 

samenlevingscontract gesloten heeft met een levenspartner, aan een gehuwde 
ambtenaar 

actor  minister van Justitie 
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- 
produkt   
 

                     
     177 De handelingen ingevolge het algemene personeels- en arbeidsvoorwaarwaardenbeleid voor ambtenaren, komen aan de 
orde in de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 



 

 

 
 
 154

II Aanstelling 
 
(464) 
handeling het al dan niet aanstellen (of verlengen van de aanstelling) van een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 2 (of 3.2.b of 4.1.a) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 

214) 
periode  1994- 
produkt  akte van (verlenging van de) aanstelling 
 
(465) 
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 politie178 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 7.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  art. 2 van de Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 63) 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 7.1.c en 7.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 63) 
 
(467) 
handeling het uitvoeren van art. 3- van de Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 

63) 
actor  vakministers 
grondslag art. 3- van de Regeling aanstellingseisen politie (Stcrt. 1995, 63) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 7.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 

                     
     178 Zie handeling (466). 
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periode  1994- 
produkt   
 
(469) 
handeling het stellen van eisen die specifiek gerelateerd zijn aan de functie binnen het 

Korps landelijke politiediensten, waaraan men moet voldoen, wil men daar 
worden aangesteld als ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van 
technische, administratieve of andere taken voor de politie 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 7.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(470) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een 

veiligheidsonderzoek voor aanstelling in een vertrouwensfunctie ingevolge art. 
50.2 van de Politiewet 1993 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 8.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Een "vertrouwensfunctie" is "een functie die de mogelijkheid biedt de 

veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat te schaden" (art. 
125e.1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530). Op deze functie is art. 
125e.2-125e.4 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).179 

   - Zie ook handelingen (656)-(659). 
   - Voor art. 50.2 van de Politiewet 1993, zie handeling (656). 
 
III Diensttijden 
 
(471) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een dienstrooster voor een bepaalde 

periode voor ambtenaren 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 12.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(472) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een dagrooster voor ambtenaren 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 12.5 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 

                     
     179 De handelingen ingevolge dit artikel komen aan de orde in de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
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(473) 
handeling het bepalen van het maximum aantal uren voor dienst op zondag en tussen 

22.00 en 7.00 uur voor ambtenaren 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 12.6.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Onder "zondag" wordt mede verstaan Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, 

Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, de dag waarop de 
verjaardag van de Koning wordt gevierd, en de wekelijkse rustdag, als die voor 
een ambtenaar wegens zijn kerkgenootschap op een andere dag dan de zondag 
valt en als hij dit wenst [art. 12.8 en 12.9 van het Besluit algemene rechtspositie 
politie (Stb. 1994, 214)]. 

 
(474) 
handeling het al dan niet afwijken van bepaalde voorwaarden aan het dienstrooster of aan 

de diensttijden van een ambtenaar die in deeltijd werkt 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 12.7 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(475) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen ter uitvoering 

van art. 12 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 12.10 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(476) 
handeling het bepalen van het aantal extra roostervrije ATV-dagen waarop een ambtenaar 

aanspraak heeft in elk kalenderjaar 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 13 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
IV Vakantie 
 
(477) 
handeling het al dan niet verlenen van vakantie per kalenderjaar met behoud van 

bezoldiging aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 15 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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(478) 
handeling het al dan niet toekennen van een vergoeding aan een ambtenaar voor 

geldelijke schade ten gevolge van de intrekking van zijn vakantie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 25.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(479) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over vakantie 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 27 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(480) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regels ter uitvoering van 

het bepaalde over vakantie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 28 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
V Verlof 
 
(481) 
handeling het al dan niet verlenen van verlof aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 30.1 en 30.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
VI Buitengewoon verlof 
 
(482) 
handeling het al dan niet verlenen van buitengewoon verlof aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 32 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 34.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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N.B.  De ambtenaar geniet dit buitengewoon verlof voor het bijwonen van 
vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke colleges en voor het 
verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor deze colleges [art. 
125c van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530)]. 

 
(484) 
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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 34.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(485) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

verlening van buitengewoon verlof 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 39.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(486) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van procedurele regels over de aanvraag 

of verlening van buitengewoon verlof van korte duur 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 40 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(487) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de wijze waarop 

ouderschapsverlof wordt aangevraagd 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 41.9 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 47.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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VII Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en voorzieningen in verband met ziekte en 
zwangerschap 
 
(489) 
handeling het samenwerken met de bedrijfsgeneeskundige dienst om een ambtenaar 

bedrijfsgeneeskundig te begeleiden 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 49.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(490) 
handeling het bedrijfsgeneeskundig begeleiden van een ambtenaar 
actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 49.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(491) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

bedrijfsgeneeskundige begeleiding van een ambtenaar door de 
bedrijfsgeneeskundige dienst 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 49.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(492) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

onderwerping van een ambtenaar aan een periodiek bedrijfsgeneeskundig 
onderzoek 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 50.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(493) 
handeling het adviseren van het bevoegd gezag om een ambtenaar buiten dienst te stellen 

wegens ziekte 
actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 50.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(494) 
handeling het al dan niet buiten dienst stellen van een ambtenaar wegens ziekte 
actor  minister van Justitie 
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grondslag art. 50.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor de gevolgen van deze buitendienststelling, zie onder meer handelingen 

(496)-(508) en (602)-(606). 
 
(495) 
handeling het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van 

Justitie om het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (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 Algemene 
burgerlijke pensioenwet (ABP-wet) (Stb. 1966, 6)180 

actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(496) 
handeling het vragen aan het bestuur van het ABP om 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) 

actor  als de ambtenaar bij KB is benoemd en werkt bij een regionaal politiekorps: 
minister van Binnenlandse Zaken (korpsbeheerder); of 

   als de ambtenaar werkt bij het Korps landelijke politiediensten of een 
bijzondere ambtenaar van politie is: minister van Justitie 

grondslag art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 

actor  bestuur van het ABP 
grondslag art. 50.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 

                     
     180 De handelingen ingevolge art. P6, P7 en P8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966. 6) komen aan de orde 
in het nog uit te komen PIVOT-rapport over pensioenverstrekking aan ambtenaren. 
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(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 

actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 51.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(499) 
handeling het aanwijzen van een commissie van drie geneeskundigen 
actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  commissie van geneeskundigen 
grondslag art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(501) 
handeling het bijdragen aan het overleg met de bedrijfsgeneeskundige dienst om een 

ambtenaar al dan niet aan een bedrijfsgeneeskundig onderzoek te onderwerpen 
actor  minister van Justitie, als hij niet de actor is van handeling (503) 
grondslag art. 52.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(502) 
handeling het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken of van het bevoegd gezag 

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 

actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie 
grondslag art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
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periode  1994- 
produkt   
 
(504) 
handeling het beslissen dat een ambtenaar al dan niet blijvend ongeschikt is voor de 

vervulling van zijn functie 
actor  bestuur van het ABP 
grondslag art. 52.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 53 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(506) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de uitvoering van art. 53 

van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 53 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor art. 53, zie de vorige handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 54.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie verder art. 44.2 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.181 
 
(508) 
handeling het al dan niet verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof aan een 

vrouwelijke ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 55.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   

                     
     181 De handelingen ingevolge dit artikel komen aan de orde in de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
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(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 56.1 en 57.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 56.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 56.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  Kledingregeling voor de politie (Stcrt. 1994, 64) 
N.B.  Voor de handelingen ingevolge deze regeling, zie handeling (402). 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 56.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 56.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
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periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 57.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 57.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 58.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(517) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de toekenning van 

studiefaciliteiten voor al dan niet functiegerichte opleidingen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 58.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
VIII Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
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grondslag art. 60 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 61 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 62.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor art. 62.1, zie handelingen (521)-(528). 
 
(521) 
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 ministerie 
van Binnenlandse Zaken 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 62.1.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(522) 
handeling het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(526) 
handeling het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan een regionaal politiekorps of 

aan het Korps landelijke politiediensten 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 Landelijk 
selectie- en opleidingsinstituut politie (LSOP) 

actor  bestuursraad van het LSOP 
grondslag art. 62.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(528) 
handeling het al dan niet detacheren van een ambtenaar aan het LSOP 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 63.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor art. 27 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215), zie handeling 

(597). 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 64.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 65 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(532) 
handeling het verbieden van een ambtenaar zodanig te werken voor derden dat hij meer 

dan redelijk hulpvaardig is 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 66.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 67.1 en 67.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 67.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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(535) 
handeling het al dan niet geven van de opdracht aan een ambtenaar om de door de dienst 

geleden schade (gedeeltelijk) te vergoeden 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 68.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 69.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Rijk (minister van Financiën) 
grondslag art. 69.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 70.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(539) 
handeling het adviseren van het bevoegd gezag om al dan niet toe te stemmen dat een 

ambtenaar die in contact staat of heeft gestaan met een persoon die een ziekte 
heeft die moet worden aangegeven, zijn dienst verricht of toegang heeft tot 
dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen 

actor  hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
grondslag art. 70.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(540) 
handeling het al dan niet toestemmen dat een ambtenaar die in contact staat of heeft 

gestaan met een persoon die een ziekte heeft die moet worden aangegeven, zijn 
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dienst verricht of toegang heeft tot dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 70.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(541) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het houden van een 

functioneringsgesprek met een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(542) 
handeling het houden van een functioneringsgesprek met een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(543) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het vaststellen van een 

beoordeling over een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(544) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beoordeling over een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(545) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over het vaststellen van 

toekomstverwachtingen over een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Een "toekomstverwachting" is "een systematische bezinning op de behoeften en 

potentiële capaciteiten van de ambtenaar, bekeken in het kader van de 
mogelijkheden binnen het desbetreffende korps, welke bezinning uitmondt in 
concrete afspraken alsmede het daarop tijdig actie ondernemen" [art. 71.4 van 
het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214)]. 

 
(546) 
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handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van toekomstverwachtingen over een 
ambtenaar 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 71.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 71.6 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(548) 
handeling het al dan niet geven van de gelegenheid aan een vrouwelijke ambtenaar om 

haar borstkind te voeden 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 72 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(549) 
handeling het al dan niet ontzeggen aan een ambtenaar van de toegang tot de 

dienstlokalen, -gebouwen, -terreinen of het verblijf daarin of -op 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 73.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(550) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van maatregelen van orde voor het verblijf 

van een ambtenaar in de dienstlokalen, -gebouwen, of op -terreinen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 73.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(551) 
handeling het al dan niet verstrekken van een beloning aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 74 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(552) 
handeling het al dan niet verstrekken van een huldeblijk aan een ambtenaar bij zijn 

ambtsjubileum 
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actor  minister van Justitie 
grondslag art. 75.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(553) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

diensttijd die voor de vaststelling van de ambtsjubilea in aanmerking komt 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 75.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea (Stcrt. 1994, 82) 
 
(554) 
Vervallen. 
 
(555) 
handeling het al dan niet toekennen van een gratificatie aan een ambtenaar die 60 jaar is 

geworden 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 75.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
IX Straffen 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  "Plichtsverzuim" is "het overtreden van een voorschrift" of "het doen of nalaten 

van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen" [art. 76.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 
214)]. 

 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 76.1 en 77.5 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
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(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) 
actor  Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren 
grondslag art. 80.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
X Schorsing en ontslag 
 
(564) 
handeling het al dan niet opleggen van (een verlenging van) een schorsing van een 

ambtenaar in zijn ambt 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 84.2 (of 84.3) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling: alleen die ingevolge art. 95.1 van het Besluit 

algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214). 
 
(566) 
handeling het al dan niet verlenen van (eervol) ontslag aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
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- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 95.3.c van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(568) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen waarin een 

leeftijdsgrens wordt verbonden aan een door het bevoegd gezag aangewezen 
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functie, die een ambtenaar die aangesteld is voor de uitvoering van technische, 
administratieve of andere taken ten dienste van de politie, vervult 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 88.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische functies (Stcrt. 

1994, 82) 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 1 van de Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische 

functies (Stcrt. 1994, 82) 
periode  1994- 
produkt   
 
(570) 
handeling het al dan niet opschorten (of verlengen van de opschorting) van het verlenen 

van eervol ontslag aan een ambtenaar 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 88.2 (of 88.3) van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(571) 
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 een regionaal politiekorps 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
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grondslag art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 88.4 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 aan de eisen van bekwaamheid en geschiktheid 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 89.1 en 89.2 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren 
grondslag art. 93.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 
actor  ministers van Binnenlandse Zaken en/of van Justitie 
grondslag art. 93.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Zie de volgende handeling. 
   - In het geval de minister van Justitie het bevoegd gezag is (zie de volgende 

handeling), verricht alleen de minister van Binnenlandse Zaken deze 
handeling. 

 
(578) 
handeling het al dan niet (voorbereiden van het bij KB) verlenen van eervol ontslag aan 
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een ambtenaar die in een vertrouwensfunctie is aangesteld182 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 125e.4 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 95.1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 95.3.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 95.3.a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 

                     
     182 Zie de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
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grondslag art. 95.3.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 95.3.b van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 95.3.d van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 96 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt  Regeling vertrekpremie surveillant van politie (Stcrt. 1995, 38) 
 
3.7.7.6 Handelingen ingevolge het Besluit bezoldiging politie (BBP) [zie ook handeling 
(463)] 
 
I Algemeen 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
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grondslag art. 2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt  Regeling maandgeld en salaris adspirant van politie (Stcrt. 1994, 198) 
 
(588) 
Vervallen. 
 
II Salaris 
 
(589) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over een 

systeem van functiewaardering voor de bepaling van de salarisschaal 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 6.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt  Regeling vaststelling systeem functiewaardering Nederlandse politie (Stcrt. 

1994, 134) 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.7 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 7.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt  Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Stcrt. 1994, 157) 
 
(592) 
handeling het uitvoeren van de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie 
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(Stcrt. 1994, 157) 
actor  vakministers 
grondslag Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Stcrt. 1994, 157) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.7 of 7.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
III Gratificatie 
 
IV Inconveniëntentoelage 
 
(594) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

berekeningswijze van de toelage van een ambtenaar 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 15.6 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
V Overige toelagen 
 
(595) 
handeling het bepalen van het maximaal aantal uren per jaar dat het bevoegd gezag piket 

kan opdragen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 18.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  "Piket" is het zich, in opdracht van het daartoe bevoegde gezag, bereikbaar en 

beschikbaar houden om dienst te gaan verrichten als men opgeroepen wordt 
[art. 18.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215)]. 

 
(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 functiewaardering zou leiden tot een salarisschaal met een hoger 
maximumsalaris, piket, werving of behoud, of tegemoetkoming in de 
representatiekosten 
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actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 21.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  "Waarneming" is het, op aanwijzing van het bevoegd gezag, tijdelijk verrichten 

van een samenstel van werkzaamheden dat een andere functie vormt dan die 
van een ambtenaar zelf [art. 17.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 
215)]. 

 
VI Vakantie-uitkering 
 
VII Uitkering om redenen van werving of behoud 
 
VIII Vergoedingen in verband met extra diensten 
 
(597) 
handeling het bepalen van het maximaal aantal uren per jaar dat het bevoegd gezag 

overwerk kan opdragen 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 27.3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  "Overwerk" is dienst in opdracht van het daartoe bevoegde gezag buiten de 

diensttijden van het dienstrooster van een ambtenaar, voorzover daardoor de 
per dienstdag vastgestelde totale diensttijd wordt overschreden [art. 27.2 van 
het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215)]. 

 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 28 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor de vergoedingen voor maaltijden in verband met een dienstreis, zie 

handeling (628). 
 
IX Bijzondere situaties 
 
(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 31.1 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
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periode  a april 1994 
   b mei 1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 34.3.b en 37 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(601) 
handeling het bepalen welke dienst als herhalingsoefeing wordt beschouwd 
actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 

marechaussee) 
grondslag art. 35.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
X Voorzieningen in verband met ziekte 
 
(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) 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 38 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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actor  bedrijfsgeneeskundige 
grondslag art. 39.5 en 41.2.f van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(604) 
handeling het al dan niet toestemmen met een ambtenaar die ziek is, om (in een bepaalde 

mate) zijn werk te hervatten 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 39.5 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(605) 
handeling het geven van voorschriften aan een ambtenaar ter bevordering van zijn 

genezing 
actor  geneeskundige 
grondslag art. 41.2.c van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(606) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij afwezigheid wegens 

ziekte 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 41.3 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(607) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen ter uitvoering 

van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de gewezen 
ambtenaar183 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 43.2 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
XI Overige bepalingen 
 

                     
     183 De handelingen ingevolge het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering behoren tot het beleidsterrein sociale 
zekerheid. 
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XII Overgangs- en slotbepalingen 
 
(608) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van bijzondere ministeriële regelingen 

voor gevallen waarin het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) onvoldoende 
voorziet 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 48 van het Besluit bezoldiging politie (Stb. 1994, 215) 
periode  1994- 
produkt   
 
(609) 
handeling het uitvoeren van de Regeling spaarloon politie (Stcrt. 1994, 113) en van de 

Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie (Stcrt. 1994, 111) 
actor  vakministers 
grondslag Regeling spaarloon politie (Stcrt. 1994, 113); 
   Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie (Stcrt. 1994, 111) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
3.7.7.7 Handelingen ingevolge het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (BOM) 
 
(610) 
handeling het voorbereiden van het besluit inzake schorsing van de toelating van een 

vereniging van ambtenaren tot het Georganiseerd overleg in 
politieambtenarenzaken (GOP) of inzake het al dan niet toelaten van een andere 
vereniging van ambtenaren tot dit GOP 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 2.2.e of 2.4 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 

216) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze "andere vereniging van ambtenaren" is een andere vereniging dan de 

ACOP (NPB), de CCOOP (Algemeen Christelijke Politiebond ofwel ACP), het 
Ambtenarencentrum (AC) (Algemene Nederlandse Politievereniging ofwel 
ANPV), de CMHF (Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren 
ofwel VMHP), die bij KB tot het overleg toegelaten is en die ook representatief 
zou zijn en die aangesloten is bij een Centrale van verenigingen van ambtenaren 
waarvan de betreffende vereniging de vertegenwoordiger is en tegen de 
toelating waarvan het algemeen belang zich niet zou verzetten [art. 2.2.e en 2.4 
van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216)]. 

 
(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 
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grond van de bestaande budgetten van de korpsen zijn voor tussen de minister 
van Binnenlandse Zaken en de politievakorganisaties te maken afspraken 

actor  Bestuurlijk Beraad Politie (BB) 
grondslag convenant tussen de minister van Binnenlandse Zaken en het KBB van 1 januari 

1993; vervangen door een convenant tussen de minister van Binnenlandse 
Zaken en het KBB 

bron  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. L20; M.Th.M. 
Tangel, 24 augustus 1995 

periode  1993- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (CGOP) 
grondslag art. 3.1 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  CGOP 
grondslag art. 3.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(614) 
handeling het al dan niet tenuitvoerbrengen van voorstellen tot invoering of wijziging van 

een regeling met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 3.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 4.1 en 4.3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 

216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(616) 
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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 CGOA over nieuwe 
beleidsvoornemens voor politiepersoneelsaangelegenheden 

actor  GOP 
grondslag art. 3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(617) 
handeling het uitvoeren van art. 4.4-20 en 22- van het Besluit overleg en 

medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
actor  vakministers 
grondslag art. 4.4-20 en 23- van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 

(Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het Korps 
landelijke politiediensten (Commissie Korps landelijke politiediensten) 

grondslag art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
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produkt   
 
(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 

actor  Commissie Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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) 

actor  Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken ten behoeve 
van de bijzondere ambtenaren van politie (Commissie bijzondere ambtenaren 
van politie) 

grondslag art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (GOP) overeenstemming is 
bereikt 

actor  Commissie bijzondere ambtenaren van politie 
grondslag art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie bijzondere ambtenaren van politie 
grondslag art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie bijzondere ambtenaren van politie 
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grondslag art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216) 
periode  1994- 
produkt   
 
3.7.7.8 Handelingen ingevolge het Besluit vergoeding dienstreizen politie (BVDP) 
 
(626) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over 

dienstreizen van de politie binnen Nederland 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 4-6 en 8-12 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 
periode  1994- 
produkt  Reisregeling binnenland politie (Stcrt. 1994, 251) 
 
(627) 
handeling het uitvoeren van art. 5- van de Reisregeling binnenland politie (Stcrt. 1994, 251) 
actor  vakministers 
grondslag art. 5- van de Reisregeling binnenland politie (Stcrt. 1994, 251) 
periode  1995- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
III Vergoedingen wegens verblijfkosten 
 
(628) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

vergoeding van verblijfkosten in verband met een dienstreis 
actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 

Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 
grondslag art. 9.1 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  "Verblijfkosten" zijn kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven [art. 9.1 

van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217)]. 
 
(629) 
handeling het uitvoeren van art. -3 en 13- van het Besluit vergoeding dienstreizen politie 

(Stb. 1994, 217) 
actor  vakministers 
grondslag art. -3 en 13- van het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Stb. 1994, 217) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
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3.7.7.9 Handelingen ingevolge het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (BVVP) 
 
(630) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de vergoeding van 

verplaatsingskosten voor de politie 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt  Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie (Stcrt. 1994, 103) 
 
(630.1) 
handeling het uitvoeren van de Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie (Stcrt. 

1994, 103) 
actor  minister van Justitie 
grondslag Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie (Stcrt. 1994, 103) 
periode  1994- 
produkt   
 
(630.2) 
handeling het uitvoeren van het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Stb. 1994, 

218) 
actor  vakministers 
grondslag Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Stb. 1994, 218) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
3.7.7.10 Handelingen ingevolge het Besluit geneeskundige verzorging politie (GVP) 1994 
[zie ook handeling (463)] 
 
(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 

actor  Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst 
geneeskundige verzorging politie (DGVP) (Commissie van Beheer van de DGVP) 

grondslag art. 2.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De ambtenaar of arbeidscontractant die bedoeld is in art. 2.1.a en 2.1.b, is 

degene wiens rechtspositie is geregeld op grond van art. 50.1 van de 
Politiewet 1993 of degene die hier te lande in bezoldigde burgerlijke dienst 
werkzaam is bij het LSOP of de DGVP [art. 2.1.a en 2.1.b van het Besluit GVP 
1994 (Stb. 338)]. 

   - Zie de volgende handeling. 
 
(632) 
handeling het bepalen dat andere ambtenaren of arbeidscontractanten dan die, bedoeld in 
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art. 2.1.a en 2.1.b, als actief dienende deelnemers worden aangemerkt 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 2.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 6.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 6.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(635) 
handeling het al dan niet opschorten van het deelnemerschap van degene, bedoeld in art. 

2.1.a en 2.1.b 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 6.2 en 6.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(636) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van regels over de toekenning aan of ten 

behoeve van deelnemers van vergoedingen van of tegemoetkomingen in door 
hen gemaakte ziektekosten 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 7.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt  wijziging van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62) 

(Stcrt. 1995, 15) 
 
(637) 
handeling het uitvoeren van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62; 

gewijzigd Stcrt. 1995, 15) 
actor  vakministers 
grondslag Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62; gewijzigd Stcrt. 1995, 
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15) 
periode  1995- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(638) 
handeling het al dan niet toekennen van vergoedingen van of tegemoetkomingen in door 

een deelnemer gemaakte ziektekosten 
actor  Rijk 
grondslag art. 7.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt  wijziging van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 (Stcrt. 62) 

(Stcrt. 1995, 15) 
 
(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 

actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 9.1 of 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.1 of 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(641) 
handeling het voorzien in de betaling aan de DGVP van het resterende deel van de bijdrage 

voor een gepensioneerde deelnemer 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
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grondslag art. 9.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.3 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt  onder meer: Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1995 (Stcrt. 13) 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.7 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 9.8 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 afgedragen184 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 9.8 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt  onder meer: art. 2 van de Premieregeling geneeskundige verzorging politie 

1995 (Stcrt. 13) 
 
(647) 

                     
     184 Zie handeling (643). 
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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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 10.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 11.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(649) 
handeling het aanwijzen van een plv. voorzitter van de commissie uit de overige leden 
actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 11.2 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(650) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

werkzaamheden van de Commissie van Beheer van de DGVP 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 11.5 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(651) 
handeling - het leidinggeven en beheren van de DGVP; 
   - het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de 

geneeskundige verzorging van politie 
actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 11.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook de volgende handeling. 
 
(652) 
handeling het zenden van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening DGVP aan de 

minister van Binnenlandse Zaken 
actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 11.1 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
bron  H.W.J. Helsen, 17 augustus 1995 
periode  1994- 
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produkt   
N.B.  Zie ook de volgende handeling. 
 
(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; en 
   - de adviseurs voor de Commissie van Beheer van de DGVP en voor deze 

administrateur 
actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
grondslag art. 11.4 en 12 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt  Zie de volgende handeling. 
 
(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 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 11.4 en 12 van het Besluit GVP 1994 (Stb. 338) 
periode  1994- 
produkt   
 
(655) 
handeling het beslissen in bezwaar tegen de DGVP 
actor  Commissie van Beheer van de DGVP 
bron  H.W.J. Helsen, 27 maart 1995 
periode  1994- 
produkt   
 
 
3.7.8 Handelingen ingevolge art. 50.2 en 51-53 van de Politiewet 1993 
 
(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) 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 50.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (470). 
 
(657) 
Vervallen. 
 
(658) 
handeling het adviseren van het bevoegd gezag over de beslissing in bezwaar tegen de 
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bedenkingen die, op grond van een veiligheidsonderzoek, zijn gerezen tegen 
vervulling van een vertrouwensfunctie bij de politie, door degene die daarin wil 
worden aangesteld 

actor  Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren 
grondslag art. 8.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(659) 
handeling het beslissen 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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 8.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 214) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (470). 
 
(660) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

de rangen van de politie 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 51 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(661) 
handeling het voordragen tot amvb's over de rangen van de politie 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 51 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Besluit rangen politie (Stb. 1994, 792) 
 
(662) 
Vervallen. 
 
(663) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over 

welke andere ambtenaren van politie dan de ambtenaren van de regionale 
politiekorpsen en dan de leden van de Raad voor het Korps landelijke 
politiediensten worden benoemd, bevorderd, geschorst of ontslagen bij KB 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 52 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(664) 
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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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 52 van de Politiewet 1993 (Stb. 725) 
periode  1994- 
produkt  Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
N.B.  Voor handelingen die voortvloeien uit dit produkt, zie handeling (198) en 

handelingen (665)-(670). 
 
(665) 
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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 3.1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 3.1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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leiding van het Korps landelijke politiediensten maar geen korpschef is 
actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Zie handeling (670). 
   - Deze handeling is niet dezelfde als handeling (246). 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken (directie 
Politie/PO&I/Arbeidsvoorwaardenbeleid) 

grondslag art. 2 en 3.2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 2 en 3.2 van het Besluit Kroonbenoemingen politie (Stb. 1994, 675) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie ook handeling (249). 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 53.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 53.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
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(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 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 53.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(674) 
handeling het geven van aanwijzingen aan een korpsbeheerder van het beheer 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 53.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
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3.8 Het verlenen van bijstand 
 
 
3.8.1 Inleiding185 
 
Art. 10 van de Politiewet 1993 bepaalt dat ambtenaren die belast zijn met een politietaak, 
incidenteel moeten samenwerken. Artikelen 46-48 van de Politiewet 1993 geven regels over 
de structurele samenwerking tussen deze ambtenaren. Er is sprake van samenwerking als 
beiden een probleem hebben en voor de oplossing daarvan elkaar nodig hebben. 
Daarentegen vraagt de één de ander om bijstand als de eerste een probleem heeft en voor 
de oplossing daarvan de ander nodig heeft.186 
 De bijstandsregeling in de Politiewet 1993 betreft een vorm van geïnstitutionaliseerde 
samenwerking tussen politiekorpsen en eventueel de Koninklijke marechaussee of andere 
krijgsmachtonderdelen maar dan toegesneden op bepaalde, ernstige incidenten. Bijstand 
kan zowel personeel als materieel zijn. Uitgangspunt van de regeling is dat de politiekorpsen 
zelf het eerst aangewezen zijn bijstand over en weer te verlenen. Vergeleken met de 
Politiewet (Stb. 1957, 244) zal minder vaak bijstand buiten het eigen politiekorps nodig zijn, 
omdat de regionale korpsen groter zijn dan de vroegere korpsen. Regeling van deze 
intraregionale bijstand is een zaak van de regio. 
 De Koninklijke marechaussee verleent ten eerste 'normale'187 ofwel 'harde'188 bijstand 
aan de reguliere politie, als "de mankracht van de politie met inachtneming van de binnen de 
politieorganisatie te stellen prioriteiten niet toereikend is, terwijl het noodzakelijk is zeer 
snel over voldoende bijstandspotentieel te beschikken en de Koninklijke marechaussee 
daarvoor, gelet op haar specifieke deskundigheid en/of bewapening en uitrusting, het meest 
in aanmerking komt".189 
 Ten tweede kan de Koninklijke marechaussee bijstand verlenen als onderdeel van een 
bijzondere bijstandseenheid defensie (BBE-defensie).190 Deze BBE-defensie wordt ingezet 
om bijstand te verlenen "aan de Nederlandse politie bij de daadwerkelijke bestrijding van 
zeer ernstige misdrijven waarbij sprake is van direct levensbedreigende omstandigheden." 
Dit wil zeggen dat zij gegijzelde of ontvoerde personen beschermen en bevrijden, voorkómen 
dat daders het doel dat zij beogen met dit soort acties, bereiken, en die daders aanhouden. 
 Er zijn twee soorten BBE-defensie: "de bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht en de 
bijzondere bijstandseenheid mariniers (...) De bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht 
bestaat uit militairen van de Koninklijke marechaussee en van andere onderdelen van de 
krijgsmacht".191 Andere onderdelen van de krijgsmacht worden ingeroepen als de bijstand 
van de Koninklijke marechaussee onvoldoende resultaat oplevert. De minister van 
Binnenlandse Zaken kan de hulp van krijgsmachteenheden vorderen voor de handhaving van 
de openbare orde en de minister van Justitie kan de hulp van krijgsmachteenheden vorderen 
voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 
                     
     185 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 51-52. 

     186 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 

     187 Elzinga e.a. 1995, p. 60. 

     188 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 

     189 Art. 58 van de Politiewet 1993. 

     190 Art. 60 van de Politiewet 1993. 

     191 Art. 1 en 2.1 van en toelichting op de Instellingsregeling bijzondere bijstandseenheden Defensie (Stcrt. 1994, 70). 
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 De BBE-defensie of een onderdeel daarvan is een vorm van een "bijzondere 
bijstandseenheid". De andere vorm van een BBE is de BBE-politie of een onderdeel 
daarvan.192 Een "BBE-politie" wordt ingezet om bijstand te verlenen aan de daadwerkelijke 
bestrijding van zeer ernstige misdrijven waarbij sprake is van direct levensbedreigende 
omstandigheden en waarvan de leden zijn geoefend in het gebruik van een vuurwapen 
waarmee zij lange-afstandsprecisievuur kunnen geven.193 
 
 
3.8.2 Handelingen ingevolge art. 54-60 van de Politiewet 1993 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 54.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 54.4 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  De handeling moet worden geherformuleerd, afhankelijk van de reden van 

ontvangst 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 54.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Justitie 
                     
     192 Art. 1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70). 

     193 Art. 9.2 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 224). 
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grondslag art. 54.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de vorige handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 54.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 55 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Voor art. 16.2, zie handeling (181). 
 
(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 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 56.1 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 56.2 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(683) 
handeling het ontvangen van de mededeling van de procureur-generaal over zijn besluit 
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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 

actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 56.4 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - De handeling moet worden geherformuleerd, afhankelijk van de reden van 

ontvangst. 
   - Zie de vorige handeling. 
 
(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 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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 56.3 van de Politiewet 1993, of art. 6 en de toelichting op de Regeling 

bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken procureurs-generaal 
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- 
produkt   
N.B.  - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 

vorming van gegevensbestanden. 
   - Zie de vorige handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 56.3 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 
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bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
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- 
produkt   
N.B.  - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 

vorming van gegevensbestanden. 
   - Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 57.1 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 57.1 van de Politiewet 1993, of art. 6 en de toelichting op de Regeling 

bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
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ten dienste van de justitie 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 57.2 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 57.2 van de Politiewet 1993 of toelichting op de Regeling bijzondere 

bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 57.2 van de Politiewet 1993, of art. 6 en de toelichting op de Regeling 

bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken procureurs-generaal 
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- 
produkt   
N.B.  - Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en 

vorming van gegevensbestanden. 
   - Zie de vorige handeling. 
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(694) 
handeling het al dan niet verlenen van 'normale'194 ofwel 'harde'195 bijstand in bijzondere 

gevallen 
actor  minister van Defensie (commandant van de Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 58.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Hieronder wordt ook verstaan het verlenen van assistentie aan de politie bij de 

bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit (art. 6.1.d van de Politiewet 
1993). 

 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 58.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (697) en (698). 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 58.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling en handeling (698). 
 
(697) 
handeling het bepalen of en, zo ja, hoe de Koninklijke marechaussee bijstand moet 

verlenen voor de handhaving van de openbare orde 
actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 58.2 en 58.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
                     
     194 Elzinga e.a. 1995, p. 60. 

     195 C.N.J. Neisingh en P.C.M. Louwe, 13 september 1995. 
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produkt     
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 58.2 en 58.3 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee (Stcrt. 1994, 70) 
 
(699) 
handeling het al dan niet overeenstemmen met de minister van Justitie over de aanwijzing 

van: 
   a niet meer dan drie; 
   b meer dan drie 
   andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar (onder)officieren 

om bijstand te verlenen aan de politie voor de opsporing van strafbare feiten 
actor  minister van Defensie (commandant van de Koninklijke marechaussee) 
grondslag a art. 1 en 2.1; 
   b art. 2.3 
   van de Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(700) 
handeling het aanwijzen van: 
   a niet meer dan drie; 
   b meer dan drie 
   andere militairen van de Koninklijke marechaussee dan haar (onder)officieren 

om bijstand te verlenen aan de politie voor de opsporing van strafbare feiten 
actor  minister van Justitie (procureur-generaal) 
grondslag a art. 1 en 2.1; 
   b art. 2.3 
   van de Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(701) 
handeling het al dan niet verlenen van bijstand 
actor  minister van Defensie (bevelhebber van een ander onderdeel van de 

krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee)196 
grondslag art. 59.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 

                     
     196 Het nog uit te komen PIVOT-rapport over operatiën. 
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(702) 
handeling het leveren van bijdragen aan het 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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag  
periode  1994- 
produkt   
N.B.  - Deze handeling hebben wij geformuleerd naar analogie van art. 58.2 van de 

Politiewet 1993. 
   - Zie handelingen (704)-(707), en het nog uit te komen PIVOT-rapport over 

operatiën. 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 59.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie handelingen (704)-(707), en het nog uit te komen PIVOT-rapport over 

operatiën. 
 
(704) 
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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 59.1 en 59.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Het deel van de handeling "het bepalen of" hebben wij geformuleerd naar 

analogie van art. 58.2 van de Politiewet 1993. 
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(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 

actor  minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 59.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(706) 
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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 59.1 en 59.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Het deel van de handeling "het bepalen of" hebben wij geformuleerd naar 

analogie van art. 58.2 van de Politiewet 1993. 
 
(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 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 59.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(708) 
handeling het instellen, wijzigen of opheffen van een BBE-defensie 
actor  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (directie 

Juridische Zaken en de Koninklijke marechaussee) 
grondslag art. 60.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Instellingsregeling bijzondere bijstandseenheden Defensie (Stcrt. 1994, 70) 
 
(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 
actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 

marechaussee) 
grondslag art. 60.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende twee handelingen. 
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(710) 
handeling het bepalen op welke wijze de BBE's-defensie worden ingezet 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 60.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(711) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de wijze 

waarop de BBE's-defensie worden ingezet 
actor  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
grondslag art. 60.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
 
 
3.8.3 Handelingen ingevolge de Regeling bijzondere bijstandseenheden [zie ook 
handelingen (360), (681)-(693)] 
 
(712) 
handeling het al dan niet ter beschikking stellen van militairen voor de BBE-defensie 
actor  minister van Defensie (commandant van de Koninklijke marechaussee of 

bevelhebber van een ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke 
marechaussee)197 

grondslag art. 11.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(713) 
handeling het vragen aan de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps om de 

procureur-generaal te vragen om bijstand van de BBE-defensie 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 2.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 2.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(715) 

                     
     197 Het nog uit te komen PIVOT-rapport over operatiën. 
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handeling het adviseren van de minister van Justitie over een verzoek om bijstand van een 
BBE 

actor  procureur-generaal 
grondslag art. 2.3 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(716) 
handeling het beslissen over een verzoek om bijstand van een BBE 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 3 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(717) 
Vervallen. 
 
(718) 
handeling het alarmeren van BBE's 
actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 4.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(719) 
handeling het al dan niet ter beschikking stellen van een door hem aangewezen 

coördinator van het bevoegd gezag 
actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 4.3 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Een "coördinator" is een ambtenaar van politie die belast is met: 
   - het adviseren en informeren van het bevoegd gezag over aangelegenheden 

die betrekking hebben op de inzet van de BBE's, zoals bijvoorbeeld de 
plannen die zijn opgesteld ter beëindiging van de situatie; 

   - het afstemmen van de bijzondere bijstandseenhedenorganisatie op andere 
politiële maatregelen 

   [toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70)]. 
 
(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 

actor  Minister-President, minister van Algemene Zaken, ministers van Binnenlandse 
Zaken, van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) en eventueel andere betrokken ministers 

grondslag art. 5.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
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N.B.  Zie handeling (722). 
 
(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 

actor  Minister-President, minister van Algemene Zaken, de minister van Justitie, van 
Binnenlandse Zaken, van Defensie en eventueel andere betrokken ministers 

grondslag toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(722) 
handeling het al dan niet goedkeuren van de plannen van het ter plaatse bevoegd gezag tot 

daadwerkelijke eenheidsgewijze inzet van BBE's 
actor  minister van Justitie 
grondslag art. 5.1 van en toelichting op de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 

1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 6.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(724) 
handeling het geven van aanwijzingen, verzoeken en opdrachten die de algemeen 

commandant moet uitvoeren 
actor  officier van justitie 
grondslag art. 6.2 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
 
(725) 
handeling het aanwijzen van een operationeel commandant, die onder direct bevel van de 

algemeen commandant staat en die de feitelijke leiding heeft over alle bij de 
operatie betrokken BBE's 

actor  officier van justitie 
grondslag art. 7.1 van de Regeling bijzondere bijstandseenheden (Stcrt. 1994, 70) 
periode  1994- 
produkt   
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3.9 Behandeling van klachten 
 
 
3.9.1 Inleiding198 
 
Deze bepalingen zijn nieuw. Zij zijn opgesteld om de burger de gelegenheid te geven om te 
klagen over vermeende misdragingen van politieambtenaren - executieve èn administratieve 
en technische politieambtenaren - of militairen van de Koninklijke marechaussee. 
Hoofdregel is dat de burger een klacht indient bij de burgemeester van de gemeente waar 
de gedraging waarover hij klaagt, heeft plaatsgevonden. 
 Het regionale college moet de bepalingen uitwerken voor klachten over het optreden 
van ambtenaren van politie van het regionale politiekorps. Als de politie-ambtenaar over wie 
geklaagd wordt, deel uitmaakt van het plaatselijke (territoriale) onderdeel van het regionale 
politiekorps waarin de gemeente gelegen is, is de burgemeester van de betreffende 
gemeente belast met het onderzoek. In de overige gevallen van een klacht over een politie-
ambtenaar uit de regio, is de korpsbeheerder van het regionale politiekorps belast met het 
onderzoek. De korpsbeheerder moet de klacht afdoen en zich daarbij laten adviseren door 
een klachtencommissie. De handelingen van de rijksorganen uit de overige bepalingen 
volgen hieronder. 
 Deze klachtenregeling sluit niet uit dat de burger een andere functionaris, zoals een 
politie-ambtenaar, benadert. In dat geval moet binnen de politieorganisatie voor een 
behoorlijke doorverwijzing worden gezorgd. 
 Pas als de burger zijn bezwaar tegen de gedraging heeft kenbaar gemaakt aan de 
organisatie waarbinnen de gedraging plaatsvond en zo deze de gelegenheid heeft gegeven 
om op dit bezwaar te reageren, is een verzoek om onderzoek ontvankelijk bij de Nationale 
ombudsman (kenbaarheidsvereiste). 
 
 
3.9.2 Handelingen ingevolge art. 61-66 van de Politiewet 1993 
 
(726) 
handeling het voorstellen aan de Raad voor het Korps landelijke politiediensten van regels 

over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het 
optreden van ambtenaren van politie van het Korps landelijke politiediensten 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
grondslag art. 62.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 

                     
     198 TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 7, 19-21. 
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produkt  Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten (Stcrt. 1994, 88) 
 
(728) 
handeling het uitvoeren van de Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten (Stcrt. 

1994, 88) 
actor  vakministers 
grondslag Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten (Stcrt. 1994, 88) 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Deze taak moet vertaald worden in handelingen bij de bewerking en vorming 

van gegevensbestanden. 
 
(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 

actor  commissie voor de politieklachten (klachtencommissie) 
grondslag art. 62.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Justitie (korpschef van het Korps landelijke politiediensten) 
grondslag art. 62.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(731) 
handeling het vaststellen, wijzigen of intrekken van ministeriële regelingen over de 

behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van 
bijzondere ambtenaren van politie, als bedoeld in art. 43 van de Politiewet 1993 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt  Klachtenregeling bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1995, 106) 
 
(732) 
handeling het adviseren van de korpsbeheerder van bijzondere ambtenaren van politie 

over de afdoening van klachten over het optreden van deze ambtenaren 
actor  klachtencommissie 
grondslag art. 62.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(733) 
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handeling het beslissen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten 
over het optreden van bijzondere ambtenaren van politie 

actor  minister van Justitie 
grondslag art. 62.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 63.1 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  klachtencommissie 
grondslag art. 63.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
N.B.  Zie de volgende handeling. 
 
(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 

actor  minister van Defensie (directie Juridische Zaken en de Koninklijke 
marechaussee) 

grondslag art. 63.2 van de Politiewet 1993 
periode  1994- 
produkt   
 
(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 

actor  hoofdofficier van justitie van de regio waar de gemeente zich bevindt, waar de 
gedraging waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden 

grondslag art. 64.5 van de Politiewet 1993 
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bron  F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995 
periode  1994- 
produkt   
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Bijlage 1: Actoren op het beleidsterrein politie 
 
 
 
1 Overheidsorganen 
 
 
1.1 Taak om ad hoc te adviseren over de politie 
 
Commissie jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) 
ingesteld   1993 bij Beschikking van de minister van Justitie van 7 oktober 1993, 

nr. 394919/93/JR, Nederlandse Staatscourant (Stcrt.) 199 
einddatum   1994 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - ad hoc 
 
voorzitter   burgemeester van Katwijk (G.W. van Montfrans-Hartman) 
andere leden   11, namelijk een bestuurslid van het FNV, een hoogleraar van de 

Universiteit Utrecht, het hoofd van de directie 
Justitie/Jeugdbescherming en Reclassering, het hoofd van de directie 
Justitie/Criminaliteitspreventie, de directeur van VNO/Sociale Zaken, de 
commissaris van de Gemeentepolitie Amsterdam, de voorzitter van de 
Raad voor het Jeugdbeleid, het hoofd van het Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), een kinderrechter van 
de rechtbank van Amsterdam, het plaatsvervangend (plv.) hoofd van de 
directie Justitie/Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen en de 
advocaat-generaal van het Gerechtshof 's-Gravenhage 

secretaris   hoofd van de afdeling Justitie/Jeugdbescherming en 
Reclassering/Beleidsontwikkeling (J.G.W. van der Flier) (geen lid) 

plv. secretaris  een medewerker van het WODC (E.C. Spaans) (geen lid) 
secretariaat   ministerie van Justitie 
 
taak    het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie 

over: 
     - de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van 

de jeugdcriminaliteit in de komende jaren; 
     - de meest effectieve en efficiënte aanpak van de jeugdcriminaliteit, 

met in achtneming van de bestaande ontwikkelingen op het gebied 
van preventie, afdoening en reclassering; 

     - de kosten die samenhangen met de voorgestelde 
beleidsmaatregelen 

 
opmerkingen  Het advies is geformuleerd in het rapport 'Met de neus op de feiten' 

1994. Zie verder paragraaf 3.2.4. 
 
bronnen    Tweede Kamer (TK) 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 6, 7 (noot 3), Met 

de neus op de feiten 1994, p. 49. 
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Platform Technologie en Opsporing 
ingesteld   Beschikking van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 

22 september 1994, nr. 454447/594/GBj, Stcrt. 198 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   hoofd van de directie Justitie/Politie (H.P. Wooldrik) 
andere leden   13, namelijk vertegenwoordigers van de ministeries van 

Binnenlandse Zaken/Politie (1), van Justitie/Korps landelijke 
politiediensten (1) en /Politie (2; plv. secretarissen), en een 
raadadviseur ministerie van Justitie/Wetgeving Publiekrecht en 
/Technology Assessment, een rechter-commissaris bij de 
arrondissementsrechtbank te Arnhem, een officier van justitie te 
Alkmaar, een commissaris van politie (tevens plv. korpschef) van de 
politieregio Limburg-Zuid, de directeur van het Gerechtelijk 
Laboratorium, de directeur van afdeling V van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD), een hoofdofficier van Justitie te 's-
Hertogenbosch [tevens voorzitter van de centrale commissie infiltratie 
van het Openbaar Ministerie (OM)], de korpschef van politieregio 
Twente [tevens voorzitter van de Adviescommissie Criminaliteit van de 
Raad van Hoofdcommissarissen (RHC)] 

secretaris   projectleider bij de directie Justitie/Politie (A. Teerds) (lid) 
plv. secretaris  beleidsmedewerker bij de directie Justitie/Politie (G. Hofsteenge) (lid) 
secretariaat   ministerie van Justitie 
 
taak    - het signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein 

van techniek en opsporing en het daarbij bezien hoe de 
opsporingsbelangen kunnen worden veiliggesteld; 

     - het inventariseren van de wensen van het OM en de politie inzake 
de mogelijkheden technische hulpmiddelen in de opsporingsfase; 

     - het adviseren van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
over de te nemen besluiten inzake de opsporing met behulp van 
technische hulpmiddelen; 

     - het uitbrengen van verslag aan de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken 

 
werkgroep   In te stellen door het platform. 
 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.2.3. 
 
bronnen    Stcrt. 1994, 198. 
 
Klankbordgroep reorganisatie politie 
ingesteld   Beschikking van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

van 8 juni 1990, nr. PRP (project reorganisatie politie)/90/U26 
einddatum   1994 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - ad hoc 
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voorzitter   burgemeester van Eindhoven (J.A. van Kemenade) 
andere leden   13, namelijk vertegenwoordigers van het OM (3, te weten twee 

hoofdofficieren van justitie, een procureur-generaal), vier 
burgemeesters, een commandant van een district van het Korps 
Rijkspolitie, een commissaris van de Koningin, drie korpschefs van 
gemeentepolitie en een plv. algemeen inspecteur van het Korps 
Rijkspolitie 

secretariaat   secretarissen ter beschikking gesteld resp. uitgeleend door de 
ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, in overleg met de 
voorzitter 

 
taak    het adviseren van de minister Justitie en van Binnenlandse Zaken, en 

de Stuurgroep reorganisatie politie over de reorganisatie van de 
Nederlandse politie; 

     het signaleren van knelpunten in het organisatie-ontwikkelingsproces 
en het - waar mogelijk - aandragen van oplossingen daarvoor 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.1. 
 
bronnen    Beschikking van de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken van 8 juni 1990, nr. PRP/90/U26 (bijlage bij TK 1989-1990, 21 461, 
nr. 12); J.P. Boersen, 12 mei 1995. 

 
Beleidsadviescollege voor de politiële informatievoorziening (BPI) (Commissie Hermans) 
ingesteld   in 1991, bij het Besluit Voorlopig Beleidsadviescollege politiële 

informatievoorziening [Staatsblad (Stb.) 1992, 597] 
einddatum   1994 
 
aard instelling  - ambtelijk, interdepartementaal 
     - ad hoc 
 
voorzitter   commissaris van de koningin in Friesland (L.M.L.H.A. Hermans) 
andere leden   7, namelijk benoemd door de ministers van Binnenlandse Zaken en 

van Justitie; vertegenwoordigers van de kring van de Nederlandse 
burgemeesters (2) op voordracht van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), van het OM (2) op voordracht van de vergadering van 
Procureurs-Generaal, van de Nederlandse politie (3) op voordracht van 
het Coördinerend Politie Beraad (CPB) 

secretarissen   vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken/Politie/Politioneel 
Informatiebeleid [later Informatievoorzieningsbeleid (IB)] (1) en van 
Justitie/Politie/Organisatie en Informatievoorziening (1); geen lid 

 
taak    het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie 

over: 
     1 actualisering van de structuurschets voor de politiële 

informatievoorziening; 
     2 het niveau van afstemming voor informatie-uitwisseling tussen 

politie-organisaties onderling en politie-organisaties en derden; 
     3 de toekomst van de telecommunicatie; 
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     4 beveiligingsmaatregelen en privacybescherming; en 
     5 de financiering van automatisering en verbindingen; 
     sinds 1993 ook het adviseren over: 
     6 het stroomlijnen van de informatieverstrekking vanuit de politie; 
     7 het tegengaan van vervuiling van geautomiseerde bestanden 
 
werkgroepen  - Actualisering structuurschets: het ontwerpen van een versie van de 

structuurschets waarin concreter wordt aangegeven welke taken 
op centraal en decentraal niveau moeten worden behartigd en hoe 
dit bestuurlijk organisatorisch kan worden vormgegeven, en waarin 
de positie van het OM en van de bijzondere opsporingsdiensten 
wordt betrokken. Leden: 7, van wie de voorzitter de korpschef van 
het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant (lid 
Beleidsadviescollege) is; 

     - Afstemmingsniveaus: het adviseren over het gewenste niveau van 
afstemming tussen de politieorganisaties onderling en tussen de 
politie en haar omgeving ter waarborging van een valide en 
ongestoorde uitwisseling van informatie, en het aangeven van 
maatregelen die genomen moeten worden om op de korte en de 
langere termijn de afstemming tussen de informatiehuishoudingen 
van de verschillende uitwisselingspartners op het gewenste niveau 
te brengen. Leden: 4, van wie de voorzitter advocaat-generaal te 
Amsterdam is (lid Beleidsadviescollege , namelijk 
vertegenwoordiger van het OM); 

     - Toekomst telecommunicatie: het adviseren over welke minimale 
standaardisatie-afspraken moeten worden vastgelegd die 
richtinggeven aan de inpassing van de nieuwe technieken in de 
regionaal te ontwikkelen telecommunicatienetwerken bij de politie. 
Leden: 4, van wie de voorzitter burgemeester van Vlissingen (lid 
Beleidsadviescollege) is; 

     - Beveiligingskader/privacy: het opstellen van een samenhangend 
beveiligingsbeleid - met technische, organisatorische en personele 
maatregelen - en het doen van aanbevelingen om dit beleid 
gestalte te geven. Leden: 4, van wie de voorzitter hoofdofficier van 
justitie te Leeuwarden (lid Beleidsadviescollege) is; 

     - Financiering automatisering en verbindingen: het adviseren over de 
hoogte van het politiebudget dat vanaf 1995 nodig is voor 
investeringen en exploitatie in informatietechnologie, en het 
duidelijk maken van de consequenties voor de brede doeluitkering. 
Leden: 3, van wie de voorzitter burgemeester van Nijmegen (lid 
Beleidsadviescollege) is; 

     - Bestuurlijke politie-informatie: het adviseren over hoe de 
informatie-uitwisseling tussen politie en justitie, en met het 
bestuur, kan worden ingevuld. Leden: 7, van wie de voorzitter 
directeur van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond (lid 
Beleidsadviescollege) is; 

     - Bestandsvervuiling: het adviseren over structurele maatregelen om 
de gegevensbestanden van de bovenregionale registers op een 
adequate wijze tijdig van de juiste informatie te voorzien, op 
voorwaarde dat de informatie in deze registers betrouwbaar en 
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actueel is. Leden: 12, van wie de voorzitter plv. korpschef van het 
regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland (lid 
Beleidsadviescollege) is. 

     N.B.: voor alle werkgroepen geldt dat zij twee secretarissen hebben; 
één vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken/Openbare Orde en Veiligheid/Informatiebeleid en één 
vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie/ 
Criminaliteitspreventie/ Informatievoorziening. Voor beiden geldt dat zij 
secretaris zijn van de Begeleidingscommissie misbruik 06-11. 

 
opmerkingen  Het archief van het college bevindt zich bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Zie verder paragraaf 3.7.3.3. 
 
bronnen    Besluit Voorlopig Beleidsadviescollege politiële 

informatievoorziening (Stb. 1992, 597); Advies politiële 
informatievoorziening 1994; Advies over de Structuurschets voor de 
politiële informatievoorziening (TK 1992-1993 22801, nr. 11); Advies aan 
de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over de inrichting 
van een organisatie voor Informatie Technologie voor de politie 199. 

 
Commissie studieverloop allochtone studenten NPA (Nederlandse Politie Academie) 
ingesteld   21 januari 1995 bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken 

van 4 januari 1995, nr. EA94/U4217, Stcrt. 1995, 9 
einddatum   1995 
voorganger   Commissie-Boekraad 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, inter-departementaal 
     - ad hoc 
 
voorzitter   medewerker parket procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem 

(R. Jerphanion) 
andere leden   5, namelijk een juridisch adviseur bij de Stichting Sociaal Fonds 

voor de Bouwnijverheid te Amsterdam, een hoogleraar 
godsgeleerdheid-specialisatie Islam, de voorzitter ondernemingsraad 
Nedcar, een beleidsmedewerker/onderzoeker bij de Landelijke 
Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers, en een voormalig 
hoofdinspecteur geestelijke volksgezondheid 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(F.G.J.W.D. Kummer) (geen lid) 

secretariaat   ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
taak    - het individueel vaststellen en beoordelen van de problemen van de 

desbetreffende allochtone studenten; 
     - het doen van voorstellen om de gesignaleerde problemen op te 

lossen, gericht op voortzetting en afronding van de studie; 
     - het doen van voorstellen inzake nieuwe loopbaankansen voor de 

desbetreffende allochtone studenten, bij gebrek aan een redelijk 
perspectief op een succesvolle voortzetting en afronding van de 
studie; 

     - het uitbrengen van verslag aan de minister van Binnenlandse 
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Zaken of aan de directeur Binnenlandse Zaken/Politie over het 
onderzoek 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.6. 
 
bronnen    Stcrt. 1995, 9; F.J. Otto, 4 april 1995; F.G.J.W.D. Kummer, 8 juni 

1995. 
 
Begeleidingscommissie misbruik 06-11 
ingesteld   Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1993, nr. 

EA93/1466, Stcrt. 125 
einddatum   1995 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - ad hoc 
 
voorzitter   plv. directeur Binnenlandse Zaken/Politie (Th.C. de Graaf) 
andere leden   9, namelijk vertegenwoordigers van de ministeries van 

Justitie/Politie (1), van Verkeer en Waterstaat (V&W)/Telecommunicatie 
en Post (1), van Binnenlandse Zaken/Communicatie (1), Binnenlandse 
Zaken/Politie (1) en Binnenlandse Zaken/Openbare Orde en 
Veiligheid/Informatiebeleid (1), van het Korps landelijke 
politiediensten/Telecommunicatie Politie (1), van de gemeentepolitie 
Amsterdam (1), en van Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) 
Telecom BV (2) 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken/Openbare Orde en Veiligheid/Informatiebeleid (M.H.J. Gooskens) 
(lid) 

secretariaat   ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
taak    het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over: 
     - de technische, juridische en publicitaire aspecten van het project 

ter bestrijding van het misbruik van 06-11 te Amsterdam; 
     - de landelijke aanpak van de bestrijding van het misbruik van 06-11 

aan de hand van een evaluatie van het bovengenoemde project 
 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.3.3. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. J19; Instellingsbesluit van de minister van Binnenlandse Zaken 
(Stcrt. 1993, 125). 

 
 
 
1.2 Overige overheidsorganen 
 
 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Zie hoofdstuk 2. 
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Minister van Justitie (Korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten) 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Minister van Defensie (Korpsbeheerder van de Koninklijke marechaussee of van enig 
ander onderdeel van de krijgsmacht) 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Vakministers [ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), van Verkeer en Waterstaat (V&W), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (OCenW), van VWS, van Buitenlandse Zaken, voor 
Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën] 
Zie paragrafen 3.2.4, 3.2.5, 3.7.2.1, 3.7.4.2 en 3.8.3, en onder Kroon. 
 
Rijk 
Zie paragrafen 3.7.7.5 en 3.7.7.10. 
 
Kroon ofwel regering 
Deze bestaat uit de Koning en de ministers, van wie de ministers verantwoordelijk zijn. De 
Koning en één of meer ministers of staatssecretarissen ondertekenen alle wetten en 
KB's.199 De Kroon speelt een rol op alle beleidsterreinen. Vandaar dat zij in een apart RIO 
aan de orde komt. 
 
Ministerraad 
De ministers vormen te zamen de ministerraad. Deze raad beraadslaagt en besluit over het 
algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.200 Zie verder 'Coördinatie 
op hoog niveau' 1992. 
 In dit rapport komt de ministerraad met name aan de orde vanwege zijn ambtelijk 
voorportaal over de Europese Unie, de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en 
Associatieproblemen (CoCo). Zie verder paragraaf 3.2.5. 
 
Minister-president, minister van Algemene Zaken 
De minister-president is voorzitter van de ministerraad.201 Zie verder paragrafen 3.2.5 en 
3.8.3, en 'Coördinatie op hoog niveau' 1992. 
 
Directie van een rijksorgaan 
Deze speelt een rol op het beleidsterrein, als zij de werkgever is van een buitengewoon 
opsporingsambtenaar en als deze ambtenaar optreedt om bestuurlijk te handhaven, 
waaronder controleert. In dit geval is deze directie het bevoegd gezag over deze ambtenaar. 
Zie verder hoofdstuk 2 en paragraaf 3.2.3. 
 
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 

                     
     199 Art. 42 en 47 van de Grondwet (Stb. 1987, 458). 

     200 Art. 45 van de Grondwet (Stb. 1987, 458). 

     201 Art. 45.2 van de Grondwet (Stb. 1987, 458). 



 

 

 
 
 225

Dit gezag is beheerder van dit register en daarom actor op het deelbeleidsterrein van de 
politieregisters. Zie verder paragraaf 3.7.3.1. 
 
Officier van justitie/ (Nationale) CID-officier/ Officier van justitie te Arnhem belast met 
militaire zaken/ Landelijk Officier van Justitie 
Hij maakt deel uit van het Openbaar Ministerie, te zamen met de procureurs-generaal, 
plaatsvervangende officieren van justitie en verkeersschouten. 
 Het OM is de zogenaamde "staande magistratuur". De minister van Justitie is politiek 
verantwoordelijk voor het handelen van het OM, zonder dat die leidt tot "ongebreidelde 
ministeriële bemoeienis".202 Het OM is belast met: 
- het handhaven van de wetten; 
- het vervolgen van alle strafbare feiten; en 
- het doen uitvoeren van alle strafvonnissen. 
Bovendien heeft het OM een aantal civielrechtelijke bevoegdheden.203 
 Officieren van justitie zien toe op de opsporing van strafbare feiten door de politie en 
treden op als openbare aanklager in één van de 19 arrondissementen in Nederland, bij een 
rechtbank of kantongerecht. Dit doen zij samen met plaatsvervangende officieren van justitie 
en met verkeersschouten. Zie verder hoofdstuk 2. 
 
Hulpofficier van justitie 
Een "hulpofficier van Justitie" is op de plaats waar en binnen de grenzen waarbinnen zij tot 
opsporing bevoegd zijn: 
a de ambtenaar van politie die door de minister van Justitie is aangewezen en die 

aangesteld is voor de uitvoering van de politietaak, of de bijzondere ambtenaar van 
politie; 

b de officier van de Koninklijke marechaussee; 
c de onderofficier van de Koninklijke marechaussee die de minister van Justitie heeft 

aangewezen, in overeenstemming met de minister van Defensie; 
d de buitengewoon opsporingsambtenaar die de minister van Justitie heeft aangewezen 

[art. 154 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14; gewijzigd Stb. 1993, 725)]. 
Zie verder paragrafen 3.2.2 en 3.2.3. 
 
Hoofdofficier van justitie 
Hij is het hoofd van het OM aan een arrondissementsrechtbank, met andere woorden hoofd 
van één van de 19 arrondissementsparketten in Nederland. De hoofdofficier van justitie 
wordt benoemd en ontslagen door de Kroon. 
 Als in een arrondissement twee politieregio's liggen, dan bepaalt de minister van 
Justitie voor welke regio de hoofdofficier van justitie en voor welke regio de fungerend 
hoofdofficier van justitie de bevoegdheden bekleedt ingevolge de Politiewet. 
 
Procureur-generaal 
Hij oefent het OM uit aan een gerechtshof (vijf in totaal in Nederland) of bij de Hoge Raad. De 
procureur-generaal is daar het hoofd van het OM; zijn plaatsvervanger is de advocaat-
generaal. 
 De procureur-generaal bij de Hoge Raad wordt voor het leven benoemd, in tegenstelling 
tot de andere leden van het OM. Daarom wordt hij geacht onafhankelijk te zijn. Dit is nodig, 
                     
     202 Elzinga e.a. 1995, p. 192-193; F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995. 

     203 F.W.M. van Straelen, 5 oktober 1995. 
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omdat hij toeziet op de individuele leden van de rechtssprekende macht, en als enige 
bevoegd is tot het instellen van een strafrechtelijke vervolging van een minister. Hij is belast 
met het adviseren van - het uitbrengen van de 'conclusie' aan - de Hoge Raad op alle 
terreinen waarop de raad rechtspreekt.204 
 
College-vergadering van procureurs-generaal 
De vijf procureurs-generaal aan de gerechtshoven te zamen. Samen vormen zij de leiding 
van het vervolgend OM. 
 
Rechter aan een arrondissementsrechtbank 
Zie paragraaf 3.7.3.1. 
 
Rechter-commissaris 
Zie paragraaf 3.2.3. 
 
Burgemeester 
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.4.1 en zie ook de nog uit te komen PIVOT-rapporten over lagere 
overheden. 
 
Korpsbeheerder van het regionale korps 
Zie hoofdstuk 2 en paragraaf 3.4.1. 
 
Gemeenteraad 
Zie paragraaf 3.4.1 en de nog uit te komen PIVOT-rapporten over de lagere overheden. 
 
Commissaris van de Koning 
Commissaris van de Koning in de provincie waarin de regio (geheel) is gelegen. Hij wordt 
benoemd, geschorst en ontslagen bij KB. Hij zit voor in de vergaderingen van provinciale en 
gedeputeerde staten, en is lid van gedeputeerde staten, hij ziet toe op de provinciale griffie 
en de andere provinciale diensten en bedrijven. Als hij van oordeel is dat een besluit van 
provinciale of gedeputeerde staten in strijd met de wet of het algemeen belang is, dan kan 
hij dat besluit via de minister ter schorsing of vernietiging voordragen aan de Kroon [art. 52, 
58-59 en 261 van de Provinciewet (Stb. 1962, 17)]. Zie verder hoofdstuk 2, paragraaf 3.4.1 en 
de nog uit te komen PIVOT-rapporten over de lagere overheden en voor zijn rijkstaak inzake 
de civiele verdediging en (dreigende) rampen (Instructie) hoofdstuk 2. 
 
Regionale college 
ingesteld   art. 22 van de Politiewet 1993 (Stb. 724) 
voorganger    
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   korpsbeheerder van het regionaal politiekorps 
plv. voorzitter  benoemd en ontslagen door het regionale college, in overeenstemming 

met de korpsbeheerder 
andere leden   andere burgemeesters van de gemeenten in de regio en de 

                     
     204 Tak 1994, p. 203-207; Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) (Stb. 1972, 463). 
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hoofdofficier van justitie 
 
taak    het besturen van een regio, dat wil zeggen: 
     - het vaststellen van de organisatie, formatie, begroting en 

jaarrekening, en het beleidsplan voor het regionale politiekorps; 
     - het toezien op het beheer van de korpsbeheerder van het regionale 

politiekorps; 
     - het vragen aan de korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie of 

de korpschef om inlichtingen 
 
opmerkingen  Zie verder paragrafen 3.4.1 en 3.9.1. 
 
bronnen    art. 22-23 en 30-31 van de Politiewet 1993 (Stb. 724). 
 
Raad voor het Korps landelijke politiediensten 
ingesteld   Stb. 1994, 229; art. 40 van de Politiewet 1993 (Stb. 724) 
 
aard instelling  - ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   een onafhankelijk persoon, benoemd en ontslagen bij KB op voordracht 

van de minister van Justitie, in overeenstemming met de minister van 
Binnenlandse Zaken (R.J. de Wit, tevens oud-commissaris van de 
Koning in de provincie Noord-Holland) 

andere leden   ten hoogste 8, namelijk vertegenwoordigers van het binnenlands 
bestuur (3, te weten de commissaris van de Koning in de provincie 
Zeeland, burgemeesters van Zaanstad en van Venlo) en van het OM (3, 
te weten de procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-
Hertogenbosch, de hoofdofficier van justitie te 's-Gravenhage en de 
fungerend hoofdofficier van justitie in de regio Hollands-Midden) 

secretariaat   in voorzien door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
 
taak    - het vaststellen, wijzigen of intrekken van de organisatie, de 

formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het 
Korps landelijke politiediensten; 

     - 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; 

     - 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 

 
commissies   Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI) (Raad DCRI): 

het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
en van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten over de 
strategische aspecten van de samenwerking tussen de DCRI en alle 
andere personen en instanties die bij de strafrechtelijke handhaving 
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van de rechtsorde betrokken zijn. Leden: een procureur-generaal bij 
een gerechtshof (voorzitter), een (fungerend) hoofdofficier van justitie, 
een vertegenwoordiger van het openbaar bestuur (korpsbeheerder van 
een regionaal politiekorps/ burgemeester), ambtenaren van politie die 
bij verschillende regionale politiekorpsen werken (3), een 
vertegenwoordiger van de buitengewoon opsporingsambtenaren en een 
militair van de Koninklijke marechaussee 

 
opmerkingen  Van de adviserende leden worden er drie benoemd uit de korpschefs 

van de regionale politiekorpsen en één uit de kring van de Koninklijke 
marechaussee. 

      Zie verder paragrafen 3.4.1, 3.5, 3.7.5, 3.7.8 en 3.9. 
 
bronnen    art. 39 en 40 van de Politiewet 1993 (Stb. 724); Besluit houdende de 

benoeming van de leden van de Raad voor het Korps landelijke 
politiediensten (Stb. 1994, 229); TK 1991-1992, 22 562, nr. 3, p. 48-49; 
Instellingsbeschikking Raad voor de divisie Centrale Recherche 
Informatie van de minister van Justitie van 7 maart 1994, nr. 
428282/594/FK; F.H.J. Strijthagen, 29 augustus 1995. 

 
Ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Buitengewoon opsporingsambtenaar 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Militair van de Koninklijke marechaussee voor zover hij een politietaak uitvoert 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee 
dat bijstand verleent aan de politie 
Zie hoofdstuk 2. 
 
Adviesraad Koninklijke marechaussee 
ingesteld   bij beschikking van de minister van Defensie van 3 januari 1992, nr. 

C91/351/91024688 
 
aard instelling  - ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Defensie 
andere leden   4 (5), namelijk de directeur Defensie/Juridische Zaken, de 

directeur-generaal Justitie/Politie en Criminaliteitsbestrijding, de 
directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare Orde en Veiligheid 
en de commandant van de Koninklijke marechaussee [, en ad hoc de 
directeur Justitie/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)] 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie/Juridische Zaken 
(R.A. Thuis) 

secretariaat   ministerie van Defensie/Juridische Zaken en Koninklijke marechaussee 
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taak    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 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.1. 
 
bronnen    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. 

 
Registratiekamer 
ingesteld   art. 37 van de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd, geschorst en ontslagen bij KB op voordracht van de minister 

van Justitie (P.J. Hustinx) 
plv. voorzitter  2, namelijk benoemd - uit de leden -, geschorst en ontslagen bij KB op 

voordracht van de minister van Justitie 
andere leden   2 en buitengewone leden, van wie de buitengewone leden 

verschillende sectoren van de maatschappij vertegenwoordigen. Zij 
worden benoemd, geschorst en ontslagen bij KB op voordracht van de 
minister van Justitie 

secretaris   benoemd, geschorst en ontslagen door de minister van Justitie op 
voordracht van de voorzitter van de Registratiekamer (P.J.M. van den 
Eertwegh) 

 
taak    - het toezien op de werking van persoonsregistraties overeenkomstig 

het bij en krachtens de Wet persoonsregistraties bepaalde en in het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het 
algemeen; 

     - 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; 

     - het uitbrengen van een openbaar verslag over haar 
werkzaamheden en bevindingen aan de minister van Justitie; 

     - het verstrekken van inlichtingen en het blijkgeven van zijn gevoelen 
aan de Hoge Raad over een aanhangige klacht; 

     - overige taken die bij andere wetten dan de Wet 
Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) zijn opgedragen 

 
commissies   - Centrale Afdeling: 
      a het vaststellen van de adviezen over de uitvoering van de Wet 

Persoonsregistraties en over andere onderwerpen die daarmee 
samenhangen; 

      b het vaststellen van het openbaar verslag over de 
werkzaamheden en bevindingen van de Registratiekamer; 

      c het omschrijven van de aangelegenheden die meervoudige of 
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enkelvoudige afdelingen moeten behandelen en afdoen; 
      d het behandelen van de aangelegenheden die zij niet heeft 

toebedeeld aan deze afdelingen; 
      e het instellen van deze afdelingen; 
      f het benoemen en ontslaan van de leden van deze afdelingen. 
      Leden: de voorzitter en de twee andere leden van de 

Registratiekamer; 
     - meervoudige afdeling: het behandelen en afdoen van 

aangelegenheden die door de Centrale Afdeling omschreven zijn. 
Leden: 3, van wie de voorzitter een (plaatsvervangend) lid van de 
Registratiekamer is, en van wie de andere leden buitengewone 
leden van de Registratiekamer zijn; 

     - enkelvoudige afdeling: het behandelen en afdoen van 
aangelegenheden die door de Centrale Afdeling omschreven zijn. 
Leden: o.a. een (plaatsvervangend) lid van de Registratiekamer 

 
opmerkingen  Zie verder paragrafen 3.2.2 en 3.7.3, en een nog uit te komen PIVOT-

rapport bij het ministerie van Justitie waarin de Wet 
persoonsregistraties aan de orde komt. 

 
bronnen    art. 37-39, 41-44 van de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665). 
 
Centrale Politie Verkeerscommissie 
ingesteld   Beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 

van 1969, ingevolge de Politiewet (Stb. 1957, 244) 
einddatum   1994, bij de inwerkingtreding van de Politiewet 1993 
voorganger   een overleg van de hoofdcommissarissen van gemeentepolitie, dat 

werd opgericht in 1945 
opvolger   CPB 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   commandant van de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie, benoemd 

uit de commissie door de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie (C. Doornhein) 

plv. voorzitter  benoemd uit de commissie door de commissie 
andere leden   de hoofdcommissarissen van gemeentepolitie en de Algemeen 

Inspecteur van het Korps Rijkspolitie 
secretaris   een commissaris van politie, benoemd door de minister van Biza en van 

Justitie, tevens belast met de leiding van de afdeling Verkeer van de 
directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

plv. secretaris  een lid van het secretariaat (geen lid) 
secretariaat   1983: beleidsmedewerkers (8) en administratieve medewerkers (4); 
     1993-: beheersmatig ondergebracht bij het gemeentelijke politiekorps 

Den Haag, doordat het ministerie van Binnenlandse Zaken erop 
bezuinigde en omdat de taak van het secretariaat en de commissie 
steeds meer ging in de richting van een samenwerkingsverband van de 
politiekorpsen (op verkeersgebied) 
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taak    het adviseren van de ministers van Biza en Justitie op verkeersgebied 
 
subcommissies  Algemene Zaken, Wetstechnische Zaken en Technische Zaken. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L19; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 
1994, p. J18; C. Breure, 28 augustus 1995. 

 
Centrale Politie Surveillance Commissie (CPSC) 
ingesteld   medio 70-er jaren, als subcommissie van de Kring van 

Hoofdcommisarissen 
einddatum   1993 
opvolger   CPB 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   een hoofdcommissaris van gemeentepolitie, commandant van de 

Rijkspolitie te Water (J.G.W. Bär) (a.i.) 
plv. voorzitter  een hoofdcommissaris van politie 
andere leden   hoofdcommissarissen van politie 
secretaris   een hoofdinspecteur van politie (geen lid) 
plv. secretaris  een lid van het secretariaat (geen lid) 
secretariaat   4, gemeentelijk politiekorps Den Haag 
 
taak    het informeel bij elkaar brengen van hoofdcommissarissen van 

gemeentepolitie; 
     het intern en extern adviseren over de taken van de geüniformeerde 

politie 
 
subcommissies  Grootschalig politie-optreden, Bijzondere Wetten, en ad hoc-

commissies 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L19; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 
1994, p. J18; C. Breure, 28 augustus 1995. 

 
Centrale Politie Recherche Commissie (CPRC) 
ingesteld   eind jaren '70, als informele commissie van de Raad van 

Hoofdcommissarissen 
einddatum   1993 
opvolger   CPB 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   een hoofdcommissaris van gemeentepolitie (A.J. van Es) 
plv. voorzitter  een hoofdcommissaris van gemeentepolitie  
andere leden   hoofdcommissarissen van gemeentepolitie en de Algemeen 

Inspecteur van het Korps Rijkspolitie 
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secretaris   een Dirigerend Officier van het Korps Rijkspolitie (geen lid) 
plv. secretaris  een lid van het secretariaat (geen lid) 
secretariaat   4 
 
taak    het intern en extern adviseren over de recherchetaken van de politie 
 
subcommissies  Technische recherche, Jeugd- en Zedenzorg, Fraude 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L19; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 
1994, p. J18; C. Breure, 28 augustus 1995. 

 
Coördinerend Politie Beraad (CPB) 
ingesteld   1984 
einddatum   1993 
voorganger   Kring van Hoofdcommissarissen; Landelijk contact van 

commissarissen en hoofdcommissarissen van gemeentepolitie; en 
Landelijk Overleg Politiechefs 

opvolger   Raad van Hoofdcommissarissen 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   een hoofdcommissaris van politie 
plv. voorzitter  een politiechef 
andere leden   ongeveer 170, namelijk politiechefs 
secretaris   commissaris van politie, tevens directeur van het ondersteunend 

bureau (C. Breure) (geen lid) 
plv. secretaris  plv. directeur van het ondersteunend bureau (L.O. Luinenburg) (geen 

lid) 
secretariaat   een ondersteunend bureau in Zoetermeer van ongeveer 25 

medewerkers, bestaande uit de samenwerkende, en later 
geïntegreerde, secretariaten van de Centrale Politie 
Verkeerscommissie, Centrale Politie Surveillance Commissie en de 
Centrale Politie Recherche Commissie 

 
taak    het informeel bij elkaar brengen van korpschefs van gemeentepolitie 

en districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie; 
     het overleggen over politiezaken met bovenregionale, landelijke of 

internationale aspecten, onderling en met de ministers van Justitie en 
van Binnenlandse Zaken; 

     het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, 
politiekorpsen en externe relaties over politiezaken met 
bovenregionale, landelijke of internationale aspecten 

 
commissies   op de terreinen van bedrijfsvoering, taakuitvoering, wetgeving inzake  

de politie 
 
bronnen    H.W.J. Helsen, 27 maart 1995; C. Breure, 28 augustus 1995. 
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Commissie voor de politieklachten (klachtencommissie) 
Zie paragraaf 3.9. 
 
Begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning 
ingesteld   Beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 

van 19 januari 1993, nrs. AO 0239 en EA 92/n1692 
einddatum   1995 
 
aard instelling  - ambtelijk, interdepartementaal 
     - ad hoc 
 
voorzitter   Arrondissementsofficier van Justitie, 1e klasse te 's-Gravenhage (F.C.V. 

de Groot) 
andere leden   9, namelijk vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie (2), 

van Financiën (2) en van Binnenlandse Zaken (1), en van de 
Rechercheschool Zutphen (1), de VNG (1), het CPB (1) en de Centrale 
Recherche Informatiedienst (CRI) (1) 

secretaris   vertegenwoordiger van de CRI (G.P. Vermeulen; lid) 
secretariaat   ministerie van Justitie 
 
taak    - het begeleiden en ondersteunen van de totstandkoming en het 

verder functioneren van een landelijk dekkend net van bureaus 
financiële ondersteuning (BFO's); 

     - het beschikbaar zijn voor de centrale overheid als aanspreekpunt 
voor bestuurlijke, justitiële en politiële autoriteiten; 

     - het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken over onderwerpen die verband houden met BFO's 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.3.3 onder "II Organisatie". 
 
bronnen    Art. 1.c van de Regeling Bureaus financiële ondersteuning (Stcrt. 

1994, 64); Beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie van 19 januari 1993, nrs. AO 0239 en EA 92/n1692. 

 
Bestuurlijk Beraad voor Politiepersoneelsaangelegenheden 
ingesteld   regeling van de directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare 

Orde en Veiligheid van 23 juni 1977 
einddatum   1992  
opvolger   Bestuurlijk Beraad Politie (BB) 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare Orde en Veiligheid, 

tevens loco-Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, voorzitter van het Georganiseerd overleg in 
politieambtenarenzaken (GOP), lid van de Adviescommissie voorlichting 
rampen, lid van de Centrale Commissie voor de Verkeersveiligheid 
(CCVV), lid van de Geneeskundige Verdedigingsraad (GVR) en lid van de 
Stuurgroep Reorganisatie Politie (H.C.J.L. Borghouts) 
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plv. voorzitter  directeur-generaal Justitie/Politie en Criminaliteitsbestrijding, tevens 
voorzitter van de Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, lid 
van de CCVV en lid van de Interdepartementale Coördinatiecommissie 
voor Noordzee-Aangelegenheden (ICONA) en lid van de Stuurgroep 
Reorganisatie Politie (J.J.H. Suyver) 

andere leden   28, namelijk: 
     - vertegenwoordigers van de VNG (1); 
     - directeur Binnenlandse Zaken/Politie, tevens leider van project IV 

(huisvesting) van de Landelijke projectorganisatie voor de 
reorganisatie van de politie, adviserend lid van de bestuursraad van 
het LSOP, lid van de Landelijke Politie Emancipatiecommissie 
(LPEC), van de Stuurgroep Regionaal Politiebudget en van de 
Stuurgroep Reorganisatie Politie; 

     - hoofd van de hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en 
Informatievoorziening van de directie Politie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I), tevens lid 
van de Commissie van Beheer van de Dienst geneeskundige 
verzorging politie (DGVP) en van de LPEC; 

     - hoofd van Justitie/Politie/Personeelszaken (Pz), tevens lid van de 
Commissie van Beheer van de DGVP; 

     - plv. hoofd van de hoofdafdeling Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I, 
tevens plv. secretaris-lid van de Commissie van Beheer van de 
DGVP; 

     - commandant van het district Drenthe van het Korps Rijkspolitie, 
tevens lid van de bestuursraad van het LSOP; 

     - commandant van het district 's-Hertogenbosch van het Korps 
Rijkspolitie, tevens lid van de bestuursraad van het LSOP; 

     - algemeen inspecteur van de Algemene Inspectie van het Korps 
Rijkspolitie, tevens leider van project III (fusiegereedmaken Korps 
Rijkspolitie) van de Landelijke projectorganisatie voor de 
reorganisatie van de politie, en lid van de bestuursraad van het 
LSOP; 

     - directeur Justitie/Politie, tevens adviserend lid van de bestuursraad 
van het LSOP, lid van de LPEC en van de Stuurgroep Reorganisatie 
Politie; 

     - korpsbeheerder van de Regiopolitie West-Veluwe/Valleigebied, 
tevens burgemeester van Ede; 

     - burgemeesters (6); 
     - oud-staatssecretaris van V&W, tevens burgemeester van 

Vlissingen; 
     - lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, tevens lid van de 

Sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor 
Strafrechtstoepassing, plv. voorzitter van de Brandweerraad en 
directeur Openbaar bestuur van de VNG; 

     - lid van de Commissie Post en Telecommunicatie, tevens 
burgemeester van Zwolle en korpsbeheerder van de Regiopolitie 
IJssel-Vecht; 

     - lid van de Sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor 
Strafrechtstoepassing, tevens burgemeester van Leeuwarden en 
korpsbeheerder van de Regiopolitie Friesland-Noord; 
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     - korpschef van de Regiopolitie Haaglanden, tevens lid van de 
Stuurgroep Regionaal Politiebudget 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (M.A.H. 
van Esch) (geen lid) 

 
taak    het houden van vergaderingen over nieuwe beleidsvoornemens voor 

politiepersoneelsaangelegenheden, voorafgaande aan bespreking in 
het GOP, met het doel om te kunnen peilen en om adviezen in te winnen 

 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L20; regeling van de directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare 
Orde en Veiligheid van 23 juni 1977; M.Th.M. Tangel, 24 augustus 1995. 

 
Bestuurlijk Beraad Politie (BB) 
ingesteld   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 

voorganger   Bestuurlijk Beraad voor Politiepersoneelsaangelegenheden 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   minister van Binnenlandse Zaken 
plv. voorzitter  directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare Orde en Veiligheid, 

tevens loco-Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, voorzitter van het GOP, lid van de Adviescommissie voorlichting 
rampen, lid van de CCVV, lid van de GVR en lid van de Stuurgroep 
Reorganisatie Politie (H.C.J.L. Borghouts) 

andere leden   9, namelijk vertegenwoordigers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (3) en het Korpsbeheerdersberaad (commissie 
Arbeidsvoorwaardenbeleid) (6) 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (M.A.H. 
van Esch) (geen lid) 

secretariaat   ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
taak    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 

 
commissies   Ambtelijk Beraad: het behandelen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

Leden: vertegenwoordigers van het KBB (6, van wie de voorzitter en de 
secretaris) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (3). 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.7. 
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bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L20; M.Th.M. Tangel, 24 augustus 1995. 
 
Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (GOP) 
ingesteld   1 april 1994 [art. 3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 

1994 (Stb. 216)] 
voorganger   GOP ingevolge het Besluit overleg en medezeggenschap politie (Stb. 

1985, 571) 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   minister van Binnenlandse Zaken 
plv. voorzitter  directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Openbare Orde en Veiligheid, 

tevens loco-Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, voorzitter van het BB, lid van de Adviescommissie voorlichting 
rampen, lid van de CCVV, lid van de GVR en lid van de Stuurgroep 
Reorganisatie Politie (H.C.J.L. Borghouts) 

andere leden   de leden van de Commissie voor georganiseerd overleg in 
politieambtenarenzaken (CGOP)  

secretaris   benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, op advies van de 
CGOP (T.H. Dragt), tevens secretaris van de Centrale Commissie voor 
georganiseerd overleg in ambtenarenzaken (CGOA), van de Raad voor 
het Overheidspersoneelsbeleid (ROP), van de Sector Overleg 
Rijkspersoneel van de CGOA, en van de Advies- en Arbitragecommissie 
van de CGOA, en directeur van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP) (geen lid) 

plv. secretaris  M.J. Jansen en C.L.D. van Agten (geen lid) 
secretariaat   Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
 
taak    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 CGOA over nieuwe 
beleidsvoornemens voor politiepersoneelsaangelegenheden 

 
commissies   - Informeel Overleg Politie (IOP). Leden: vertegenwoordigers van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken (plv. directeur Politie L. van 
Kampen; voorzitter); 

     - werkgroepen die het GOP voorbereiden of die besluiten die in de 
CGOP genomen zijn, uitwerken: 

      - Werkgroep SAOP; 
      - Werkgroep Wet op de Ondernemingsraden (WOR); 
      - Werkgroep Politie onder de Werknemersverzekeringen (POW). 
      Leden: vertegenwoordigers van de CGOP en door de minister van 

Binnenlandse Zaken daartoe aangewezen functionarissen 
 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.7. 
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bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L19; Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 
1994, p. J18; H.W.J. Helsen, 27 maart 1995; art. 3, 4 en 9 van het Besluit 
overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 216). 

 
Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken (CGOP) 
ingesteld   1 april 1994 [art. 2 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 

1994 (Stb. 216)] 
einddatum    
voorganger   CGOP ingevolge het Besluit overleg en medezeggenschap politie (Stb. 

1985, 571) 
opvolger    
 
aard instelling  - particulier met openbaar gezag 
     - permanent 
 
andere leden   vertegenwoordigers van de ACOP [Nederlandse Politiebond (NPB)] 

(maximaal 2), van de CCOOP [Algemeen Christelijke Politiebond (ACP)] 
(maximaal 2), van het Ambtenarencentrum (AC) [Algemene 
Nederlandse Politievereniging (ANPV)] (maximaal 2), van de CMHF 
[Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP)] 
(maximaal 2) en van andere bij KB tot het overleg toegelaten 
verenigingen van ambtenaren die ook representatief zijn en die zijn 
aangesloten bij een Centrale van verenigingen van ambtenaren 
waarvan de betreffende vereniging de vertegenwoordiger is en tegen de 
toelating waarvan het algemeen belang zich niet verzet (maximaal 2) 

secretaris   benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, op advies van de 
CGOP (T.H. Dragt), tevens secretaris van de CGOA, van de ROP, van de 
Sector Overleg Rijkspersoneel van de CGOA, en van de Advies- en 
Arbitragecommissie van de CGOA, en directeur van het CAOP (geen lid) 

 
taak    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; 

     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 

 
opmerkingen  Zie verder paragrafen 3.7.7.1 en 3.7.7.7. 
 
bronnen    art. 2 en 3 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 

1994 (Stb. 216); Politie in Nederland 1994, p. 24. 
 
Regionale Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het 
regionaal politiekorps (Regionale Commissie) 
ingesteld   Art. 12 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 

216) 
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opmerkingen  In de praktijk fungeert deze commissie niet. 
 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 24; H.W.J. Helsen, 27 maart 1995. 
 
Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken in het Korps landelijke 
politiediensten (Commissie Korps landelijke politiediensten) 
ingesteld   art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 

216) 
 
aard instelling  - particulier met openbaar gezag 
     - permanent 
 
andere leden   vertegenwoordigers van de ACOP (NPB) (maximaal 2), van de 

CCOOP (ACP) (maximaal 2), van het Ambtenarencentrum (AC) (ANPV) 
(maximaal 2), van de CMHF (VMHP) (maximaal 2) en van andere bij KB 
tot het overleg toegelaten verenigingen van ambtenaren die ook 
representatief zijn en die zijn aangesloten bij een Centrale van 
verenigingen van ambtenaren waarvan de betreffende vereniging de 
vertegenwoordiger is en tegen de toelating waarvan het algemeen 
belang zich niet verzet (maximaal 2) 

 
taak    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); 

     het 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 Georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken 
(GOP) overeenstemming is bereikt; 

     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; 

     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 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.7. 
 
bronnen    Art. 21 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 

(Stb. 216) 
 
Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken ten behoeve van de 
bijzondere ambtenaren van politie (Commissie bijzondere ambtenaren van politie) 
ingesteld   art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Stb. 

216) 
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aard instelling  - particulier met openbaar gezag 
     - permanent 
 
andere leden   vertegenwoordigers van de ACOP (NPB) (maximaal 2), van de 

CCOOP (ACP) (maximaal 2), van het Ambtenarencentrum (AC) (ANPV) 
(maximaal 2), van de CMHF (VMHP) (maximaal 2) en van andere bij KB 
tot het overleg toegelaten verenigingen van ambtenaren die ook 
representatief zijn en die zijn aangesloten bij een Centrale van 
verenigingen van ambtenaren waarvan de betreffende vereniging de 
vertegenwoordiger is en tegen de toelating waarvan het algemeen 
belang zich niet verzet (maximaal 2) 

 
taak    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 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); 

     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 Georganiseerd overleg in 
politieambtenarenzaken (GOP) overeenstemming is bereikt; 

     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; 

     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 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.7. 
 
bronnen    Art. 22 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 

(Stb. 216). 
 
Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken (CGOA ofwel 
Centrale Commissie) 
ingesteld   Art. 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) (Stb. 

1931, 248) 
einddatum   Moet zijn opgeheven op 1 januari 1996 
opvolger   Raad voor Overheids- en personeelsbeleid 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   minister van Binnenlandse Zaken 
plv. voorzitter  directeur-generaal Binnenlandse Zaken/Management en 
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Personeelsbeleid 
andere leden   14, namelijk vertegenwoordigers van de ministeries van OCenW (1), 

van Financiën (1), van Defensie (1) en van SZW (1), en van de Centrale 
van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, 
Bedrijven en Instellingen (CMHF) (2), de Christelijke Centrale van 
Overheids- en Onderwijzend personeel (CCOOP) (3), het 
Ambtenarencentrum (2), de Algemene Centrale van 
Overheidspersoneel (ACOP) (3) en andere bij KB tot het overleg 
toegelaten centrales van verenigingen van ambtenaren die ook 
representatief zijn en tegen de toelating waarvan het algemeen belang 
zich niet verzet 

secretaris   benoemd of aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken 
[secretaris van het GOP, van de ROP, van de Sector Overleg 
Rijkspersoneel, en van de Advies- en Arbitragecommissie, en directeur 
van het CAOP (T.H. Dragt)] (geen lid) 

plv. secretaris  W.P.H. Verberne, tevens plv. secretaris van de ROP (geen lid) 
secretariaat   CAOP 
 
taak    - het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van 

Binnenlandse Zaken over aangelegenheden van algemeen belang 
voor de rechtstoestand van de ambtenaren; 

     - het al dan niet overeenstemmen met de minister van Binnenlandse 
Zaken over een regeling met rechten en verplichtingen van 
individuele ambtenaren 

 
opmerkingen  In de praktijk zijn veel van de taken van de commissie bij protocol 

overgelaten aan de sectoronderhandelaars, zoals die in de CGOP. 
      Zie verder de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- 

en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
 
bronnen    Art. 105-107 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 

1931, 248); Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-
1995 1994, p. J17; H.W.J. Helsen, 27 maart 1995. 

 
Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) 
ingesteld   10 februari 1993 (Protocol Sectoralisatie van het overleg 1993 en 1994) 
 
aard instelling  - permanent 
 
andere leden   vertegenwoordigers van de acht sectorwerkgevers van de overheid 

(o.a. een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken) 
en van de vier centrales van overheidspersoneel 

secretaris   secretaris van de CGOA, van het GOP, van de Sector Overleg 
Rijkspersoneel van de CGOA, en van de Advies- en Arbitragecommissie 
van de CGOA, en directeur van het CAOP (T.H. Dragt) 

plv. secretaris  W.P.M. Verberne, tevens plv. secretaris van de CGOA 
secretariaat   CAOP 
 
taak    - het doen van centrale aanbevelingen aan de overheidssectoren; 
     - het adviseren over toepassing van toezichtsbepalingen om 
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sectorale overeenkomsten te doen gelden binnen 
overheidssectoren; 

     - het adviseren van het kabinet over alle aangelegenheden m.b.t. het 
overheidspersoneel; 

     - het adviseren van de regering over de gevolgen van ontwerp-wetten 
voor het overheidspersoneel; 

     - het toetsen van een voornemen tot decentralistie binnen een 
overheidssector op desintegratieverschijnselen; 

     - het toetsen van het voornemen tot het instellen van homogene 
groepen op desintegratieverschijnselen 

 
opmerkingen  Zie verder de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 

arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. J17; H.W.J. Helsen, 27 maart 1995. 
 
Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO) 
ingesteld   1 januari 1993 bij de Werkgeversovereenkomst decentralisatie 

arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de ministers van Binnenlandse 
Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen (O&W), van Defensie, van 
Justitie, en het Interprovinciaal Overleg (IPO), de VNG en de Unie van 
Waterschappen van 10 december 1992 

 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   M. Albrecht (tevens hoofd van de afdeling V&W/Financiën en Control, 

en lid van de bestuursraad van het LSOP en van de Bankraad) 
andere leden   8, namelijk vertegenwoordigers van de sectorwerkgevers binnen de 

overheid, te weten de gemeenten (voorzitter van het College voor 
Arbeidszaken van de VNG), de provincies (voorzitter van het 
Interprovinciaal Wergeversverband), de waterschappen (voorzitter van 
de Arbeidsvoorwaardencommissie van de Unie van Waterschappen), de 
politie, de rechterlijke macht en de ministers van O&W, Defensie en 
Binnenlandse Zaken (voor het Rijk) 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (A.B. 
van der Scheer) [tevens adjunct-secretaris van de Raad voor de 
Rijksdienst (RRD) en secretaris van de Adviescommissie 
Overheidspersoneelsbeleid (AOP)] (geen lid) 

plv. secretaris  vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (H.A. 
Monasso) (tevens lid van de Sectorcommissie Defensie) (geen lid) 

secretariaat   ministerie van Binnenlandse Zaken/Arbeidsvoorwaarden 
 
taak    - het afstemmen op hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden in de 

verschillende sectoren; 
     - het voorbereiden van de gezamenlijke inbreng van de 

sectorwerkgevers in de ROP; 
     - het voorbereiden en inbrengen van het standpunt van de 

gezamenlijke sectorwerkgevers ten behoeve van 
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kabinetsbeslissingen over de omvang van de sectorale 
arbeidsvoorwaardenbudgetten; 

     - het fungeren als centraal coördinatiepunt voor de verzameling en 
verwerking van de door de gezamenlijke sectorwerkgevers 
noodzakelijk geachte gegevens over (financiële) 
arbeidsvoorwaarden, inkomen, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
bij de overheid; 

     - het bereiken van een gezamenlijk uitgangspunt voor de 
onderhandelingen die de minister van Binnenlandse Zaken voert 
met de CGOA 

 
werkgroepen  - Arbeidsomstandigheden; 
     - Wet op de ondernemingsraden (WOR); 
     - Pensioenen en uitkeringen; 
     - Overheidsziekenhuizen 
 
opmerkingen  Zie verder de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 

arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 24; Werkgeversovereenkomst 

decentralisatie arbeidsvoorwaardenoverleg; Jaarverslag 1993 1994; 
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 1994, p. 
J19. 

 
Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) 
Zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over pensioenverstrekking aan ambtenaren. 
 
Adviescommissie grondrechten- en functie-uitoefening politieambtenaren 
Zie paragraaf 3.7.7.5. en 3.7.8. 
 
Hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
ingesteld   art. 1.1, sub l, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 1994, 

214) 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
hoofd    aangewezen door het bevoegd gezag 
andere 
medewerkers  aangewezen door het bevoegd gezag 
bureau     
 
taak    - het adviseren van het bevoegd gezag op geneeskundig gebied; 
     - het bedrijfsgeneeskundig begeleiden van een ambtenaar; 
     - het aanwijzen van een commissie van drie geneeskundigen, als het 

bevoegd gezag niet van mening is dat de bedenkingen van een 
ambtenaar tegen het advies van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
om hem arbeidsgeschikt of -ongeschikt te verklaren, voldoende 
gegrond zijn 
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opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.5 en de nog uit te komen PIVOT-rapporten 
over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 

 
bronnen    art. 1.1, sub l, 49.2, 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene 

rechtspositie politie (Stb. 1994, 214). 
 
(Bedrijfs)geneeskundige 
Zie paragraaf 3.7.7.6 en de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
 
Commissie van geneeskundigen 
ingesteld   art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 

1994, 214) 
 
voorzitter   aangewezen door het hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst 
andere leden   2, namelijk aangewezen door het hoofd van de 

bedrijfsgeneeskundige dienst 
 
taak    het adviseren van het bevoegd gezag over de bedenkingen van een 

ambtenaar tegen het advies van de bedrijfsgeneeskundige dienst om 
hem arbeidsgeschikt of -ongeschikt te verklaren, als het bevoegd gezag 
niet van mening is dat deze bedenkingen voldoende gegrond zijn 

 
opmerkingen  In deze commissie neemt de geneeskundige die, namens het hoofd van 

de bedrijfsgeneeskundige dienst, het bevoegd gezag heeft geadviseerd 
om een ambtenaar arbeidsgeschikt of -ongeschikt te verklaren, geen 
deel. 

      Op verzoek van de ambtenaar kan zijn behandelend arts, als hij dat 
wil, zijn mening aan de commissie kenbaar maken. 

      Zie verder paragraaf 3.7.7.5 en de nog uit te komen PIVOT-
rapporten over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor 
ambtenaren. 

 
bronnen    art. 51.2 en 51.3 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Stb. 

1994, 214). 
 
Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst geneeskundige 
verzorging politie (DGVP) (Commissie van Beheer van de DGVP) 
ingesteld   Art. 11 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (Stb. 338) 
einddatum    
voorganger   Commissie belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst 

Geneeskundige Verzorging Politie (Commissie GVP) [op grond van art. 
11 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343)] 

opvolger    
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd en aangewezen uit de leden door de minister van 

Binnenlandse Zaken (R.G. Boekhoven, tevens korpsbeheerder van de 
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Regiopolitie Zuid-Oost Utrecht en burgemeester van Zeist) 
plv. voorzitter  benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en aangewezen uit 

de leden door de commissie (vertegenwoordiger van en voorgedragen 
door de ACP) 

andere leden   benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken (6), namelijk: 
     - op voordracht van elk van de tot de CGOP toegelaten 

politievakorganisaties, namelijk de ANPV (1; tevens lid van de 
LPEC), van de NPB (1), en van de VMHP (1); 

     - hoofd van de hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering 
van de directie Politie van het ministerie van Justitie 
(Justitie/Politie); 

     - hoofd van de hoofdafdeling Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I, 
tevens lid van het BB en van de LPEC; 

     - hoofd van de afdeling Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I/AB 
(Arbeidsvoorwaardenbeleid), tevens plv. hoofd van de hoofdafdeling 
Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I en lid van het BB (secretaris) 

secretaris   benoemd en aangewezen uit de leden door de minister van 
Binnenlandse Zaken [hoofd van de afdeling Binnenlandse 
Zaken/Politie/PO&I/AB, tevens plv. hoofd van de hoofdafdeling 
Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I en lid van het BB (B.J.C. Schot)] (lid) 

plv. secretaris  vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken (H.W.J. Helsen) 
secretariaat   een ziektekostenverzekeraar 
 
taak    - het leidinggeven en beheren van de DGVP; 
     - het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de 

geneeskundige verzorging van politie; 
     - het beslissen in bezwaar tegen de DGVP 
 
subcommissies  Werkcommissie: het voorbereiden van de vergaderingen van de 

commissie. Leden: secretaris van de commissie (voorzitter), 
vertegenwoordigers van de ANPV (1), de ACP (1) en de NPB (1) 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.10. 
 
bronnen    art. 11 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (Stb. 

338); H.W.J. Helsen, 27 maart 1995; Staatsalmanak voor het Koninkrijk 
der Nederlanden 1994-1995 1994, p. J18 en Z1. 

 
Bestuursraad van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) 
ingesteld   Beschikking van de minister van Justitie van 24 november 1988, nr. 

1541/588, en de minister van Binnenlandse Zaken van 24 november 
1988, nr. EA88/222/U19, Stcrt. 239; zoals gewijzigd 1 juli 1992, Stb. 320 

einddatum   1 januari 1997 (Scrt. 1994, 101) 
voorganger  
opvolger  
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - ad hoc 
 
voorzitter   A.J. Lems, voormalig burgemeester van Zaanstad, tevens voorzitter van 
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de Voorlopige Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht 
andere leden   13, namelijk: 
     - 3 burgemeesters; 
     - 2 leden van het OM; 
     - 4 ambtenaren politie; 
     - 2 vertegenwoordigers van politievakorganisaties; en 
     - 4 leden uit onderscheidene sectoren van de maatschappij, die niet 

direct betrokken zijn bij het functioneren van de politie 
secretaris   algemeen directeur van het LSOP (A. Goedendorp) (geen lid) 
secretariaat   Amersfoort 
 
taak    het adviseren van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

over de selectie, het onderwijs en de landelijke werving van de politie 
 
begeleidingscommissies 
     Zie hieronder. 
 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.6. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L22; art. 5 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780). 
 
Directie van het LSOP 
Zie paragraaf 3.7.6. 
 
Begeleidingscommissie van de Politie Opleidingscentra (POC-s) 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 

LSOP na advies van de directeur van de instelling waaraan de 
begeleidingscommissie is verbonden en na advies van deze commissie 
[POC Noord-Holland: M.H. Kamphuis (tevens burgemeester van 
Bloemendaal); POC De Boskamp: A. Schreuder; POC De Harne: B. 
Schmidt (tevens burgemeester van Achtkarspelen); POC De Cloese: W. 
Blanken (tevens burgemeester van Ede); POC Zuid-Nederland: R.W. 
Welschen (tevens burgemeester van Eindhoven)] 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van de instelling waaraan de begeleidingscommissie is 
verbonden en na advies van deze commissie (minimaal tweederde 
werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, de gemeentelijke 
overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van de instelling waaraan de begeleidingscommissie is 
verbonden (geen lid) 

secretariaat   in voorzien door de directeur van de instelling waaraan de commissie is 
verbonden 
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taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan de 

POC-s; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van de 

instelling waaraan de commissie is verbonden; 
     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeuren van de 

POC-s en de bestuursraad van het LSOP; 
     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 

de wensen en behoeften van dit werkveld; 
     - het adviseren van de directeuren van de POC-s en de bestuursraad 

van het LSOP over het werkveld; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van de 

instelling waaraan de commissie is verbonden, over het werkplan 
en de voortgang daarvan, de kwaliteit van de uitvoering van de 
hoofdtaak, de wensen van het werkveld en de mogelijkheden voor 
innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van de instelling waaraan de commissie is 
verbonden 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 20; art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet 

(Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 van het LSOP-Bestuursreglement; 
W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 1995. 

 
Begeleidingscommissie van de Nederlandse Politie Academie (NPA) 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
voorganger   Centraal Instituut voor Opleiding en Vorming (CIOV), de Kaderschool 

voor de Gemeentepolitie, de NPA-oude stijl en het Politiestudiecentrum 
(PSC) 

opvolger  
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 

LSOP na advies van de directeur van de NPA en na advies van deze 
commissie (J.C. Terlouw, tevens Commissaris van de Koningin van 
Gelderland) 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van de NPA en na advies van deze commissie (minimaal 
tweederde werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, de 
gemeentelijke overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van de NPA (geen lid) 
secretariaat   in voorzien door de directeur van de NPA 
 
taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan de 

NPA; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van de NPA; 
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     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeur van de 
NPA en de bestuursraad van het LSOP; 

     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 
de wensen en behoeften van dit werkveld; 

     - het adviseren van de directeur van de NPA en de bestuursraad van 
het LSOP over het werkveld; 

     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van de 
NPA over het werkplan en de voortgang daarvan, de kwaliteit van 
de uitvoering van de hoofdtaak, de wensen van het werkveld en de 
mogelijkheden voor innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van de NPA 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 20-21; art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet 

(Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 van het LSOP-Bestuursreglement; 
W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 1995. 

 
Begeleidingscommissie van het Politie Instituut voor openbare Orde en Veiligheid (PIOV) 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 

LSOP na advies van de directeur van het PIOV en na advies van deze 
commissie (P. Tieleman, tevens regiochef Zuid-Holland-zuid) 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van het PIOV en na advies van deze commissie (minimaal 
tweederde werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, de 
gemeentelijke overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van het PIOV (geen lid) 
secretariaat   in voorzien door de directeur van het PIOV 
 
taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan het 

PIOV; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van het PIOV; 
     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeur van het 

PIOV en de bestuursraad van het LSOP; 
     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 

de wensen en behoeften van dit werkveld; 
     - het adviseren van de directeur van het PIOV en de bestuursraad van 

het LSOP over het werkveld; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van het 

PIOV over het werkplan en de voortgang daarvan, de kwaliteit van 
de uitvoering van de hoofdtaak, de wensen van het werkveld en de 
mogelijkheden voor innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van het PIOV. 
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bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 21; art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet 

(Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 van het LSOP-Bestuursreglement; 
W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 1995. 

 
Begeleidingscommissie van het Politie Verkeers Instituut (PVI) 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 

LSOP na advies van de directeur van het PVI en na advies van deze 
commissie (J.J. Veenstra, tevens korpschef van de regio Groningen) 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van het PVI en na advies van deze commissie (minimaal 
tweederde werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, de 
gemeentelijke overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van het PVI (geen lid) 
secretariaat   in voorzien door de directeur van het PVI 
 
taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan het 

PVI; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van de 

instelling waaraan de commissie is verbonden; 
     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeur van het 

PVI en de bestuursraad van het LSOP; 
     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 

de wensen en behoeften van dit werkveld; 
     - het adviseren van de directeur van het PVI en de bestuursraad van 

het LSOP over het werkveld; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van het 

PVI over het werkplan en de voortgang daarvan, de kwaliteit van de 
uitvoering van de hoofdtaak, de wensen van het werkveld en de 
mogelijkheden voor innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van het PVI 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 21; art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet 

(Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 van het LSOP-Bestuursreglement; 
W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 1995. 

 
Begeleidingscommissie van de Rechercheschool 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
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voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 
LSOP na advies van de directeur van de Rechercheschool en na advies 
van deze commissie (D.W. Steenhuis, tevens procureur-generaal, 
fungerend directeur van Politie) 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van de Rechercheschool en na advies van deze commissie 
(minimaal tweederde werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, 
de gemeentelijke overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van de Rechercheschool (geen lid) 
secretariaat   in voorzien door de directeur van de Rechercheschool 
 
taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan de 

Rechercheschool; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van de 

Rechercheschool; 
     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeur van de 

Rechercheschool en de bestuursraad van het LSOP; 
     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 

de wensen en behoeften van dit werkveld; 
     - het adviseren van de directeur van de Rechercheschool en de 

bestuursraad van het LSOP over het werkveld; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van de 

Rechercheschool over het werkplan en de voortgang daarvan, de 
kwaliteit van de uitvoering van de hoofdtaak, de wensen van het 
werkveld en de mogelijkheden voor innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van de Rechercheschool 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 21; art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet 

(Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 van het LSOP-Bestuursreglement; 
W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 1995. 

 
Begeleidingscommissie van het Landelijk Selectiecentrum Politie (LSCP) 
ingesteld   Beschikking van de bestuursraad van de LSOP van 14 oktober 1991 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd of uit zijn functie ontheven door de bestuursraad van het 

LSOP na advies van de directeur van het LSCP en na advies van deze 
commissie (G. Horstmann, tevens regiochef Flevoland) 

andere leden   minimaal 5 en maximaal 14, namelijk benoemd of uit zijn functie 
ontheven door de bestuursraad van het LSOP na advies van de 
directeur van het LSCP en na advies van deze commissie (minimaal 
tweederde werkzaam bij de politie, de politiedepartementen, de 
gemeentelijke overheid of het OM) 

secretaris   de directeur van het LSCP (geen lid) 
secretariaat   in voorzien door de directeur van het LSCP 
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taak    - het adviseren van de bestuursraad van het LSOP over: 
      - het werkplan voor elke opleiding die het LSOP verzorgt aan het 

LSCP; 
      - de voordracht tot de benoeming van de directeur van het LSCP; 
     - het vertegenwoordigen van het werkveld bij de directeur van het 

LSCP en de bestuursraad van het LSOP; 
     - het toetsen van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan 

de wensen en behoeften van dit werkveld; 
     - het adviseren van de directeur van het LSCP en de bestuursraad 

van het LSOP over het werkveld; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met de directeur van het 

LSCP over het werkplan en de voortgang daarvan, de kwaliteit van 
de uitvoering van de hoofdtaak, de wensen van het werkveld en de 
mogelijkheden voor innovaties; 

     - het uitbrengen van verslag aan de bestuursraad van het LSOP en 
aan de directeur van het LSCP 

 
bronnen    Art. 7 en 10.4 van de LSOP-wet (Stb. 1994, 780); art. 26-30 en 74-75 

van het LSOP-Bestuursreglement; W.G.S. Smitt, 6 en 15 september 
1995. 

 
Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) 
ingesteld   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 

einddatum   1 januari 1996 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - ad hoc 
 
voorzitter   burgemeester van Beverwijk (W. Velders-Vlasblom) 
plv. voorzitter  directeur van de directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het 

ministerie van SZW, tevens voorzitter-adviserend lid van de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE) 
(M.A. Steen) 

andere leden   17, namelijk: 
     - vertegenwoordigers van de ANPV (1; tevens lid van de Commissie 

van Beheer van de DGVP), van de ACP (1; tevens lid van de 
Stuurgroep Regionaal Politiebudget), van de NPB (2), van de VMHP 
(1), van de VNG (1; tevens burgemeester van Alblasserdam en 
voorzitter van de Wildschadecommissie van het Provinciaal 
Apparaat Zuid-Holland van het ministerie van LNV), van het CPB (1), 
van de Regiopolitie (Utrecht) (1), en van het ministerie van Justitie 
(1); 

     - directeur Binnenlandse Zaken/Politie, tevens leider van project IV 
(huisvesting) van de Landelijke projectorganisatie voor de 
reorganisatie van de politie, adviserend lid van de bestuursraad van 
het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), lid van 
het BB en van de Stuurgroep Reorganisatie Politie; 
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     - hoofd van de hoofdafdeling Binnenlandse Zaken/Politie/PO&I, 
tevens lid van de Commissie van Beheer van de DGVP en lid van het 
BB; 

     - directeur Justitie/Politie, tevens adviserend lid van de bestuursraad 
van het LSOP, lid van het BB en van de Stuurgroep Reorganisatie 
Politie 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (E. 
Burger) (lid) 

secretariaat   Amersfoort 
 
taak    - 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 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.7.7.4. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1993 1993, p. 

L22; Beschikking van de minister van Justitie van 16 januari 1991, nr. 
38666/90/POL, en de minister van Binnenlandse Zaken van 16 januari 
1991, nr. EA90/202/U34; Jaarverslag 1993/Werkplan 1994 1994, p. 45-
47; Politiealmanak-1995 1995, p. F-16/-17. 

 
Raad voor het binnenlands bestuur (RBB) 
ingesteld   Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Stb. 1986, 104) 
einddatum    
voorganger   Raad voor het binnenlands bestuur [ingevolge de Wet Raad voor het 

binnenlands bestuur (Stb. 1979, 784)] 
 
aard instelling  - permanent 
 
voorzitter   benoemd bij KB, gehoord de raad, te weten een hoogleraar (J.A. van 

Kemenade) 
plv. voorzitter  benoemd bij KB, gehoord de raad (H.M. van de Kar) 
andere leden   6 à 10, namelijk benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken 
secretaris   benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, gehoord de raad, 

tevens lid en voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (N.F. 
Roest) (geen lid) 

plv. secretaris  benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, gehoord de raad 
(J.H. Hoogteijling) (geen lid) 

secretariaat   ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
taak    - het adviseren van de ministers over hoofdpunten van de inrichting 

en werking van het binnenlands bestuur; 
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     - het adviseren van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over 
initiatief-voorstellen die bij die kamer aanhangig gemaakt zijn en 
die gaan over de inrichting en werking van het binnenlands bestuur; 

     - het uitbrengen van verslag van werkzaamheden aan de minister 
van Binnenlandse Zaken; 

     - het uitbrengen van evaluatierapport van taak, inrichting en 
werkwijze van de raad aan de minister van Binnenlandse Zaken 

 
commissies   ingesteld door de raad, ter voorbereiding van zijn adviezen 
 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.1 en de nog uit te komen PIVOT-rapporten over 

lagere overheden. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. J21; Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Stb. 1986, 104). 
 
Raad voor de gemeentefinanciën 
ingesteld   art. 40-50 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) 
einddatum    
voorganger   Raad voor de gemeentefinanciën [ingevolge de Financiële-

Verhoudingswet 1960 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd door het bestuur van de VNG, onder goedkeuring van de 

ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, te weten 
hoogleraar (J.W. van der Dussen) (adviserend lid) 

andere leden   11, namelijk benoemd door het bestuur van de VNG 
secretaris   vertegenwoordiger van de VNG (W.M.C. van Zaalen) (geen lid) 
secretariaat   VNG 
 
taak    - het adviseren van de betrokken minister van Financiën of van 

Binnenlandse Zaken over plannen, maatregelen of onderwerpen 
waarbij de financiën der gemeenten zijn betrokken; 

     - het aandacht besteden aan en het doen van voorstellen aan de 
ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken over de 
werking van de Financiële-Verhoudingswet 1984 en de terzake 
gegeven uitvoeringsvoorschriften; 

     - het doen van voorstellen aan de ministers van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken over de begroting van het gemeentefonds 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.1 en de nog uit te komen PIVOT-rapporten over 

lagere overheden. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. J20; art. 40-50 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 
1983, 650). 
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Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart 
ingesteld   Beschikking van de minister van V&W van 22 juli 1970, nr. BIZ/19106 

RLD, Stcrt. 161; commissie uitgebreid op 13 april 1971, nr. BIZ/16830 
RLD (Schiphol); Instellingsbesluit van 13 april 1971, nr. BIZ/16831 RLD 
(Rotterdam) 

 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   directeur-generaal Justitie/Politie en Criminaliteitsbestrijding, tevens 

plv. voorzitter van het BB, lid van de CCVV en lid van de ICONA en lid 
van de Stuurgroep Reorganisatie Politie (J.J.H. Suyver) 

andere leden   16, namelijk vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie (1; 
secretaris), van Binnenlandse Zaken (2), van Buitenlandse Zaken (1), 
van Financiën (1), van de  

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie (lid) 
secretariaat   ministerie van Justitie 
 
taak    - het adviseren van de ministers van V&W en van Justitie over 

maatregelen die de veiligheid van de burgerluchtvaart verhogen; 
     - 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 

 
subcommissies  - Veiligheidscommissie Schiphol; 
     - regionale veiligheidscommissie van de luchthaven Rotterdam; 
     - regionale veiligheidscommissie van de luchthaven Eindhoven; 
     - regionale veiligheidscommissie van de luchthaven Twente; 
     - regionale veiligheidscommissie van de luchthaven Eelde; 
     - regionale veiligheidscommissie van de luchthaven Beek. 
     Leden: vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie/Koninklijke 

marechaussee (1994-: voorzitter van de regionale commissies), van 
Justitie (-1994: Rijkspolitie/Dienst Luchtvaart; -1994: voorzitter van de 
regionale commissies, van de ministeries van 
V&W/Rijksluchtvaartdienst (RLD), van Binnenlandse Zaken, van 
Buitenlandse Zaken, van Financiën, van de luchthavens en van de 
luchtvaartondernemingen. Secretariaat van de Veiligheidscommissie 
Schiphol: ministerie van Justitie. Secretariaat van de regionale 
veiligheidscommissies: ministerie van V&W/RLD/Coördinatiebureau 
Internationale Organisaties en Crisisbeheersing (CIOC). 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.2.5 en 'Luchtvaart gebonden' 1994. 
 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. O24; Luchtvaart gebonden 1994, p. 158. 
 
Adviescollege bewaking en beveiliging 
ingesteld   Beschikking van de minister van Justitie van 14 maart 1979, nr. 264 J 

579; gewijzigd op 5 december 1989, nr. 2026/589 



 

 

 
 
 254

einddatum   1 januari 1997 
 
aard instelling  - gemengd ambtelijk, interdepartementaal 
     - permanent 
 
voorzitter   E.C. Wessels 
andere leden   vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse 

Zaken/BVD (1), van Justitie (3), de Raad van Hoofdcommissarissen (1), 
banken (1), KLM (1), en de voorzitter van de Vereniging van Particuliere 
Beveiligingsorganisaties, een oud-commissaris van gemeentepolitie, 
een oud-hoofd beveiliging van Philips, B. Hoogenboom (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 

secretaris   vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie (N.J. Epker-
Laverman) (lid) 

secretariaat   ministerie van Justitie 
 
taak    het volgen en adviseren van de minister van Justitie over 

ontwikkelingen op het gebied van bewaking en beveiliging door 
particuliere organisaties 

 
bronnen    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1994-1995 

1994, p. O23; N.J. Epker-Laverman, 1 augustus 1995. 
 
Stichting Stadswacht Nederland 
ingesteld   1992 
 
aard instelling  - permanent 
 
voorzitter   J.L.M. Schouten 
secretariaat   landelijk bureau 
 
taak    het besturen, coördineren, initiëren, prioriseren en inventariseren van 

onderwerpen die van belang zijn voor een eenduidige werkwijze van de 
stadswachtprojecten in Nederland - rekening houdend met de 
plaatselijke vrijheid van nadere detaillering. Deze onderwerpen zijn 
vooral de werving, selectie, opleiding en vorming van stadswachten, 
zoals het formuleren van basiseisen waaraan stadswachten dienen te 
voldoen en het bemiddelen of zelf verzorgen van opleidingen en 
voorlichting aan stadswachten 

 
opmerkingen  Zie verder paragraaf 3.2.4. 
 
bronnen    TK 1994-1995, 24 225, nrs. 1-2, p. 31. 
 
Nederlands Meetinstituut NMi N.V. 
Zie paragraaf 3.7.3.3. 



 

 

 
 
 255

2 Particuliere organisaties en personen 
 
 
2.1 Vakorganisaties 
 
Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) 
opgericht   1902 onder de naam "Bond van Inspecteurs van Gemeentelijke Politie 

in Nederland" 
 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   gekozen uit en door de leden 
plv. voorzitter  gekozen uit en door de leden 
andere leden   van het hoofdbestuur: gekozen uit en door de leden en 

vertegenwoordigers van de afdelingen 
secretaris   gekozen uit en door de leden 
secretariaat   's-Gravenhage 
 
taak    - het voeren van overleg en deelnemen aan overlegvormen in de 

sector politie; 
     - het kenbaar maken van het standpunt, mening of gevoelen van de 

vereniging aan gezagdragers en andere daarvoor in aanmerking 
komende personen of instanties; 

     - het instellen van studiecommissies en het uitbrengen van adviezen; 
     - het organiseren van voordrachten en excursies; 
     - het archiveren van voor de vereniging en haar leden relevante 

stukken; 
     - het uitgeven van een periodiek; 
     - het op een andere binnen het recht gelegen manier nastreven van 

het doel van de vereniging 
 
commissies   financiële commissie: het onderzoeken van de stukken over de 

vermogenstoestand van de vereniging en het uitbrengen van verslag 
hierover aan de jaarvergadering. Leden: benoemd en ontslagen door de 
jaarvergadering; geen lid van het hoofdbestuur. 

 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. F-5; Statuten van de Vereniging van 

Middelbare en Hogere Politieambtenaren. 
 
Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) (Politiebond CNV) 
opgericht   1981 
voorgangers   katholieke politiebond St. Michaël en de protestantse Bond van 

Christelijke Politieambtenaren in Nederland (BCPA) 
 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   H. Kruizinga 
andere leden   van het hoofdbestuur: gekozen uit en door de leden en 
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vertegenwoordigers van de afdelingen 
secretaris   A.D. v.d. Steege (lid) 
secretariaat   Leusden 
 
taak    - het ijveren voor goede arbeids- en dienstvoorwaarden; 
     - het bevorderen van optimale beroepsopleiding en het creëren van 

ruimte voor opleidingen die de persoonlijke ontplooiing van de 
individuele politieambtenaar dient; 

     - het voeren van besprekingen in organen van georganiseerd overleg 
en het in verbinding treden met instanties die de verwezenlijking 
van het doel kunnen bevorderen; 

     - het verlenen van rechtskundige bijstand in gevallen die de 
rechtpositie van de leden raken; 

     - het aansluiten bij en (inter)nationaal samenwerken met andere 
sociale en vakorganisaties die een gelijk doel beogen, voor zover de 
grondslag van de bond dat toelaat; 

     - het uitgeven van een bondsorgaan en eventueel andere geschriften 
die kennis- en informatieoverdracht en meningsvorming 
bevorderen; 

     - het streven naar een zo groot mogelijke medezeggenschap op alle 
terreinen en in het bijzonder inzake de arbeidsvoorwaarden, de 
organisatie en het beleid en beheer van de politie; 

     - het organiseren van vormings- en trainingscursussen; 
     - het aanwenden van andere middelen die de verwezenlijking van de 

doeleinden kunnen bevorderen 
 
commissies   - Algemeen Financiële Aangelegenheden: het uitbrengen van verslag 

aan de algemene vergadering over de balans en de staat van baten 
en lasten over het afgelopen boekjaar van de vereniging. Leden: 
behoren niet tot het bondsbestuur; 

     - commissie van Arbitrage: het onderwerpen van geschillen aan een 
onderzoek en het doen van uitspraken die bindend zijn. Leden: 
behoren nier tot het bondsbestuur 

 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. F-5-10; Bondsstatuten van de ACP; 

'12½ jaar ACP' 1993. 
 
Nederlandse Politiebond (NPB) 
opgericht   1946 
voorganger   ANPB, RPV, ABvPN en diverse lokale politiebonden 
 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   J.F.W. van Duijn 
plv. voorzitter  J.C. de Jager 
secretaris   vacature 
plv. secretaris  P. Gortzak 
secretariaat   Amsterdam 
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taak    - het organiseren in één bond van het personeel dat in de ruimste zin 
van het woord in bezoldigde dienst werkt bij de Nederlandse Politie 
(politiepersoneel); 

     - het vertegenwoordigen van de bond in organen voor georganiseerd 
overleg; 

     - het streven naar een zodanige vorm van georganiseerd overleg dat 
volledig overleg kan worden gepleegd over de arbeids- en 
dienstvoorwaarden van het politiepersoneel; 

     - het bevorderen van de medezeggenschap; 
     - het verzamelen, bewerken en zo nodig verspreiden van gegevens 

over de arbeidsvoorwaarden, de dienstvoorwaarden en de 
maatschappelijke positie van het politiepersoneel, en over alle 
andere vraagstukken die de belangen van dat personeel raken; 

     - het adresseren aan en in verbinding treden met 
vertegenwoordigende lichamen, colleges, autoriteiten en andere 
personen; 

     - het houden van congressen, vergaderingen en andere 
bijeenkomsten; 

     - het uitgeven van een bondsblad en het verlenen van steun of 
medwerking aan andere bladen of geschriften; 

     - het voeren van propaganda; 
     - het voorlichten van publiciteitsorganen over de betekenis van het 

politieambt en zo nodig het aanbieden aan deze organen van 
artikelen en berichten die verband houden met de belangen van de 
leden; 

     - het voeren van processen en verlenen van rechtskundige bijstand 
aan leden van de bond zoals in de statuten en het huishoudelijk 
reglement is bepaald; 

     - het oprichten en instandhouden van instellingen in het belang van 
de leden en hun gezinnen; 

     - het samenwerken in nationaal en internationaal verband met 
andere organisaties waarvan de doeleinden niet in strijd zijn met 
die van de bond; 

     - het aanwenden van alle andere wettige middelen die het bereiken 
van het doel kunnen bevorderen 

 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. F-10-11; mw B. Knijn. 
 
Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) 
opgericht   1978 
voorganger   Rijkspolitievereniging 
 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd uit de leden door de Algemene Vergadering (J.J. van 

Noortwijk) 
plv. voorzitter  benoemd uit de leden door de Algemene Vergadering (H. Albers) 
andere leden   van het hoofdbestuur: tenminste 5, namelijk benoemd uit de leden 

door de Algemene Vergadering; zoveel mogelijk vertegenwoordigers 
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van alle afdelingen van de vereniging en van alle vakgroepen binnen de 
Nederlandse politie 

secretaris   J.H. Koedam (lid) 
secretariaat   Bovenkarspel 
 
taak    - het behartigen van de belangen van de leden, onafhankelijk van 

enige politieke partij en met eerbiediging van ieders 
levensbeschouwelijke overtuiging; 

     - het bevorderen van goede wettelijk regelingen inzake de 
rechtspositie van de ambtenaren, hun gezinnen en nagelaten 
betrekkingen; 

     - het vertegenwoordigen in commissies van overleg en andere 
commissies waarbij de belangen van de leden betrokken zijn; 

     - het geven van voorlichting; 
     - het verlenen van bijstand aan de leden bij geschillen over de 

rechtspositie en het zo mogelijk verlenen van andere bijstand 
 
commissies   ingesteld door de Algemene Vergadering: 
     - Financiële adviescommissie: het adviseren van het hoofdbestuur 

over de door de algemeen penningmeester opgemaakte begroting, 
over daden van beheer die verstrekkende financiële gevolgen 
kunnen hebben en waarin niet is voorzien in de begroting die de 
Algemene Vergadering heeft vastgesteld, over de overschrijding 
van één of meer begrotingsposten of het machtigen van het 
hoofdbestuur hiertoe; het adviseren van het hoofdbestuur over de 
door de algemeen penningmeester ingediende balans en lasten- en 
batenrekening en over het door de penningmeester gevoerde 
beheer; en het uitbrengen van verslag aan het bestuur over haar 
werkzaamheden. Leden: 3, namelijk benoemd door de Algemene 
Vergadering; 

     - Commissie voor financiële bijstand: het beslissen inzake de 
verlening van steun of rechtskundige bijstand aan een lid dat - 
buiten zijn schuld - in financiële moeilijkheden geraakt is; het 
uitkeren van een bedrag aan de nabestaanden bij overlijden van een 
lid; het beheren van de in reserve zijnde gelden; en het uitbrengen 
van verslag aan het bestuur over haar werkzaamheden en over de 
door haar gedane betalingen. Leden: ten hoogste 3, namelijk 
benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het 
bestuur; 

     - Redactie-commissie van De Politieambtenaar:205 het uitgeven van 
De Politieambtenaar. In De Politieambtenaar moeten regelmatig 
actuele onderwerpen die van algemeen belang zijn voor de leden, 
belicht worden, waarbij de visie van het hoofdbestuur of de 
Algemene Vergadering zoveel mogelijk vermeld wordt, en moeten 
alle mededelingen opgenomen worden, die de Algemene 
Vergadering, het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen aangeven. 
Leden: tenminste 3, namelijk benoemd door de Algemene 

                     
     205 De officiële uitgave van de ANPV. 
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Vergadering op voordracht van het hoofdbestuur en van wie de 
voorzitter lid is van het hoofdbestuur van de ANPV; 

     - Kas controle commissie. Leden: 2. 
 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. F-11-13; ANPV-Statuten; J.H. 

Koedam, 1 juni 1995. 
 
Politie/Justitie Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
taak    - het verlenen van juridische en andere bijstand aan de leden in 

voorkomende gevallen; 
     - het ondersteunen van leden die in organen voor medezeggenschap 

of georganiseerd overleg zitten; 
     - het aanspreken en adviseren van personen, instanties of 

bestuurlijke lichamen over relevante aangelegenheden; 
     - het organiseren van regionale en landelijke bijeenkomsten, 

congressen en cursussen voor leden en belangstellenden; 
     - het verstrekken van relevante informatie aan leden; 
     - het verstrekken van inlichtingen aan de media; 
     - het geven van beroepsvoorlichting 
 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. F-13-14. 
 
 
2.2 Overige particuliere organisaties en personen 
 
Beraad van hoofdofficieren van justitie (HOB) 
ingesteld   per 1 januari 1994 bij vergadering van procureurs-generaal 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   benoemd uit het midden van de vergadering van hoofdoffieren (19 

hoofdofficieren en 6 fungerend hoofdofficieren) 
andere leden   5, te weten benoemd uit het midden van de vergadering van 

hoofdoffieren 
secretarissen   2 medewerkers van het Stafbureau OM (o.a. L.J. Lambers) (geen 

lid) 
secretariaat   Stafbureau OM 
 
taak    - het vormgeven aan de OM-verantwoordelijkheden in het kader van 

het beheer van de politie; 
     - het leveren van bijdragen aan het overleg met het 

Korpsbeheerdersberaad (KBB) en het RHC op het terrein van het 
politiebeheer 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 24; Staatsalmanak voor het Koninkrijk 

der Nederlanden 1994-1995 1994, p. O15; N.J. Epker-Laverman, 1 
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augustus 1995. 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Zie de nog uit te komen PIVOT-rapporten over lagere overheden. 
 
Korpsbeheerdersberaad (KBB) 
ingesteld   oktober 1991 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   E.M. d'Hondt, tevens korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-

Zuid en burgemeester van Nijmegen 
plv. voorzitter  H.G. Ouwerkerk, tevens korpsbeheerder van de politieregio Groningen 

en burgemeester van Groningen 
andere leden   23, namelijk de korpsbeheerder van de overige 23 politieregio's en 

van het Korps landelijke politiediensten 
secretaris   W.A. van Natijne (geen lid) 
plv. secretaris  M.Th.M. Tangel (geen lid) 
secretariaat   bij de VNG, 's-Gravenhage 
 
taak    het optreden als medewerkgever in het arbeidsvoorwaardenoverleg 

politie; 
     het leveren van bijdragen aan het onderling overleg, het onderling 

afstemmen en het uitwisselen van informatie; 
     het leveren van bijdragen aan het overleg met de minister van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie over zaken met bovenregionale, 
landelijke of internationale aspecten, bijvoorbeeld over personeel 

 
commissies   - Arbeidsvoorwaardenbeleid. Leden: korpsbeheerders (5, van wie de 

voorzitter H. Ouwerkerk is); 
     - Internationale zaken. Leden: korpsbeheerders (4, van wie de 

voorzitter de korpsbeheerder van de regiopolitie Zeeland is) 
 
opmerkingen  Namens het KBB nemen korpsbeheerders deel aan bijvoorbeeld de 

Raad van Toezicht Management Development-beleid, de 
beleidsinformatiesysteem (BIS)-beheercommissie, de bestuursraad 
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), de Raad Korps 
landelijke politiediensten en de Interdepartementale Commissie 
Internationale Politiële Samenwerking. 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 24; M.Th.M. Tangel, 24 augustus 1995. 
 
Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) 
ingesteld   1993 
voorganger   CPB 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
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voorzitter   korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden (J.L. Brand) 
[tevens lid van het Bestuurlijk Beraad Politie (BB)] 

plv. voorzitters  korpschefs van regionale politiekorpsen (J.E. de Wijs en P.D. IJzerman) 
andere leden   de overige korpschefs van de 25 regionale politiekorpsen en de chef 

van het Korps landelijke politiediensten 
secretaris   directeur Bureau RHC (C. Breure) (geen lid) 
plv. secretaris  plv. directeur het Bureau RHC (L.O. Luinenburg) (geen lid) 
secretariaat   Bureau RHC, Zoetermeer 
 
taak    - het genereren, ontwikkelen en uitdragen van visies over alle 

aangelegenheden die voor de politie relevant zijn, zoals positie, 
taak, functie en werkwijze van de politie; 

     - het fungeren als aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die de 
politie betreffen; 

     - het bevorderen van een eigentijds beeld van de politie in de 
samenleving; 

     - het bevorderen van de eigen professionaliteit van de politie; 
     - het adviseren van gezags- en beheersinstituties over de politie. 
     Hiertoe het garanderen van in- en externe overlegkaders voor de politie 

en het deelnemen aan overlegvormen die derden hebben ingesteld, 
zoals het overleggen over zaken met bovenregionale, landelijke of 
internationale aspecten, onderling en met de ministers van Justitie en 
van Binnenlandse Zaken. 

 
commissies   Arbeidsvoorwaardenbeleid, Basis politiezorg, Bijzondere 

opsporingsdiensten, Communicatiebeleid, Europese samenwerking, 
Financieel-economische zaken, Informatie- en automatiseringsbeleid, 
Inlichtingendiensten, Materiële zaken, MD-beleid, Milieu, Open 
grenzen, Personeel, werving, selectie en opleiding, 
Preventie/slachtofferzorg, Recherche, Verbindingen, Verkeer, Voetbal 
en Vreemdelingen. 

 
bronnen    Politie in Nederland 1994, p. 24; H.W.J. Helsen, 27 maart 1995; 

Politiealmanak-1995 1995, p. A-10/-11; C. Breure, 28 augustus 1995. 
 
Stichting Maatschappij en Politie 
ingesteld   14 maart 1986 
 
aard instelling  - niet-ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   mr P. van Vollenhoven 
plv. voorzitter  H. Wiegel, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
andere leden   4 
secretaris   mr B. Staal 
secretariaat   Dordrecht 
 
taak    het leveren van een onafhankelijke bijdrage aan de verbetering van de 

maatschappelijke veiligheid en de veiligheidszorg en aan het 
functioneren van de politie voor de Nederlandse samenleving; 
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     het laten verrichten van onderzoek; 
     het stimuleren van de ontwikkeling van een visie; 
     het organiseren van conferenties en symposia; 
     het vergaren en verstrekken van achtergrondinformatie 
 
bronnen    Politie-almanak 1995 1995, p. G-4. 
 
Stichting Landelijk Steunpunt Politievrouwennetwerk 
ingesteld   1 oktober 1987 
 
aard instelling  - permanent 
 
secretariaat   Amersfoort 
 
taak    - het initiëren, coördineren en ondersteunen bij het uitwerken van 

signalen 'uit het veld' en initiatieven van vrouwelijke 
politieambtenaren; 

     - het meehelpen om deze initiatieven om te zetten in een scala van 
(netwerk)activiteiten, gericht op de emancipatie van politievrouwen 
en -mannen; 

     - het bevorderen van deskundigheid inzake en het geven van 
voorlichting over o.m. de verschillende methodieken en 
strategieëen die gehanteerd kunnen worden; 

     - het uitwisselen van informatie over landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van emancipatie; 

     - het fungeren als contactpunt voor, en het optimaliseren van de 
onderlinge samenwerking en afstemming van activiteiten en beleid 
van, lokale, regionale en landelijke netwerken en organisaties 

 
bronnen    Stichting Landelijk Steunpunt Politievrouwennetwerk, Algemene 

informatie. 
 
European Network for Policewomen 
ingesteld   23 maart 1989 
 
aard instelling  - ambtelijk 
     - permanent 
 
voorzitter   hoofdinspecteur van de Regionale Politie Gooi- en Vechtstreek (N. 

Feenstra) 
andere leden   5, te weten vertegenwoordigers van de Regionale Politie 

Kennemerland, Haaglanden en Utrecht, een vertegenwoordiger van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken/Politie, en de secretaris 

secretaris   A. Hazenberg 
secretariaat   Amersfoort 
 
taak    het optimaliseren van de positie van vrouwen in Europese 

politiekorpsen, in concreto: 
     - het leggen van contacten in alle Europese landen en het opbouwen 

van een bestand van contactadressen; 
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     - het uitwisselen van kennis en ervaring van Europese politievrouwen 
over de positie van vrouwen in de diverse Europese politie-
organisaties; 

     - het bevorderen van onderlinge ondersteuning van Europse 
politievrouwen; 

     - het stimuleren van initiatieven tot landelijke netwerken voor 
politievrouwen; 

     - het stimuleren van internationaal onderzoek en trainingen over 
onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van 
politievrouwen in Europa; 

     - het organiseren van een tweejaarlijkse Europese conferentie voor 
politievrouwen 

 
bronnen    Jaarverslag 1993. 
 
Centrale van verenigingen van ambtenaren 
Ingevolge art. 105.2 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement tot de CGOA toegelaten. 
Zie verder de nog uit te komen PIVOT-rapporten over personeels- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor ambtenaren. 
 
N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) 
Zie het nog uit te komen PIVOT-rapport over inlands vervoer. 
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Bijlage 2: Wetten en andere regels op het beleidsterrein 'politie' 
 
 
 
Aanpassingsbesluit Politiewet 1993: Stb. 1994, 265; in werking Stb. 1994, 27. 
 
Aanpassingsregeling Politiewet 1993: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. IX van de 
regeling). 
 
Aanwijzing van de overige luchtvaartterreinen waarop de Koninklijke marechaussee de 
politietaak uitvoert: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 (art. 2 van de aanwijzing). 
 
Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie (Stcrt. 1994, 53); in werking 1994 (art. 4 
van de regeling). 
 
Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee (Stcrt. 1994, 70); 
in werking 1994 (art. 3 van de beschikking). 
 
Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR): Stb. 1931, 248; gewijzigd Stb. 1994, 296. 
 
Ambtenarenreglement LSOP: Stb. 1992, 322; in werking Stb. 1992, 321; gewijzigd Stb. 1994, 
296, in werking 1994; ingetrokken Stb. 1995, 365. 
 
Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (ARGP) (Stb. 1957, 547; ingetrokken 
Stb. 1994, 214, in werking 1994. 
 
Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 (ARRP) (Stb. 1977, 172; ingetrokken Stb. 
1994, 214, in werking 1994. 
 
Ambtenarenwet: Stb. 1929, 530; gewijzigd Stb. 1988, 229. 
 
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon 
opsporingsambtenaar: Stb. 1994, 275; in werking Stb. 1994, 27. 
 
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; in werking 1994 (art. 1 en 2 van de beschikking); ingetrokken 1995 (art. 2 van de 
beschikking). 
 
Beschikking hulpofficieren bij de Spoorwegpolitie 1994: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 (art. 
6 van de beschikking). 
 
Beschikking hulpofficieren van justitie FIOD: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 (art. 10 van de 
beschikking). 
 
Beschikking van 1 augustus 1988, Politie nr. 1056/588, Stcrt. 161; ingetrokken Stcrt. 1992, 
232, in werking 1992. 
 
Besluit waarmee het personeel van de Dienst Luchtvaart dat overgaat naar de Koninklijke 
marechaussee, blijft deelnemen aan de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991: 



 

 

 
 
 265

Stcrt. 1993, 169. 
 
Besluit aanwijzing van de personen ex artikel 6.2 van de Politiewet 1993: Stb. 1994, 353; in 
werking 1994 (art. 2 van het besluit). 
 
Besluit algemene rechtspositie politie (BARP): Stb. 1994, 214; in werking 1994 (art. 103 van 
het besluit); gewijzigd Stb. 1994, 265; gewijzigd Stb. 1994, 296; gewijzigd Stb. 1995, 365. 
 
Besluit beheer regionale politiekorpsen: Stb. 1994, 224; in werking 1994 (art. 19 van het 
besluit). 
 
Besluit bekwaamheidseisen bevordering politie 1964; ingetrokken Stb. 1994, 214, in werking 
1994. 
 
Besluit benoeming leden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten: Stb. 1994, 
229. 
 
Besluit benoemingseisen politieambtenaren 1958; ingetrokken Stb. 1994, 214, in werking 
1994. 
 
Besluit bevorderingseisen hoger politiepersoneel 1958; ingetrokken Stb. 1994, 214, in 
werking 1994. 
 
Besluit bezoldiging politie (BBP): Stb. 1994, 215; in werking 1994 (art. 51 van het besluit); 
gewijzigd Stb. 1994, 296. 
 
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar: Stb. 1994, 825; in werking 1994 (art. 48 van het 
besluit). 
 
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar FIOD 1995: Stcrt. 1995, 85; in werking 1995 (art. 
10 van het besluit); ingetrokken 2000 (art. 10 van het besluit). 
 
Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen: Stb. 1994, 264; in werking Stb. 
1994, 470; gewijzigd Stb. 1994, 265. 
 
Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering: Stb. 1987, 141; in werking 1987 (art. 2 van 
het besluit). 
 
Besluit financiën regionale politiekorpsen: Stb. 1994, 263; in werking Stb. 1994, 470. 
 
Besluit geneeskundige verzorging politie (GVP) 1971; ingetrokken Stb. 1984, 343, in werking 
1984. 
 
Besluit geneeskundige verzorging politie (GVP) 1984: Stb. 1984, 343; in werking 1984 (art. 
18.2 van het besluit); gewijzigd bij het Wijzigingsbesluit Besluit GVP 1984 (Stb. 1993, 93), in 
werking 1993; ingetrokken Stb. 1994, 338, in werking 1994. 
 
Besluit geneeskundige verzorging politie (GVP) 1994: Stb. 1994, 338; in werking 1994 (art. 16 
van het besluit). 
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Besluit instelling Commissie voor georganiseerd overleg Landelijk selectie- en 
opleidingsinstituut politie: Stb. 1992, 319; in werking 1990 (art. 20 van het besluit). 
 
Besluit Kroonbenoemingen politie: Stb. 1994, 675; in werking 1994 (art. 4 van het besluit). 
 
Besluit overleg en medezeggenschap LSOP: Stb. 1992, 324; in werking Stb. 1992, 321; 
ingetrokken Stb. 1995, 365. 
 
Besluit overleg en medezeggenschap politie: Stb. 1985, 571; ingetrokken Stb. 1994, 216, in 
werking 1994. 
 
Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (BOM): Stb. 1994, 216; in werking 1994 
(art. 65 van het besluit). 
 
Besluit overleg en medezeggenschap reorganisatie politiebestel; ingetrokken Stb. 1994, 216, 
in werking 1994. 
 
Besluit politieregisters: Stb. 1991, 56; in werking 1991 (Stb. 1990, 414). 
 
Besluit politietransactie; ingetrokken Stb. 1994, 390; in werking 1994. 
 
Besluit rangen politie: Stb. 1994, 792; in werking 1994 (art. 6 van het besluit). 
 
Besluit rechtspositie vrijwillige politie: Stb. 1995, 236; in werking Stb. 1995, 334. 
 
Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel: Stb. 1992, 440; in werking 1992 (art. 
17 van het besluit); gewijzigd Stb. 1994, 489, in werking 1992 (art. 2 van het besluit); 
gewijzigd Stb. 1994, 859, in werking 1994 (art. II van het besluit). 
 
Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie: Stb. 1994, 341; in werking Stb. 1995, 333. 
 
Besluit transactie Koninklijke marechaussee; ingetrokken Stb. 1994, 390; in werking 1994. 
 
Besluit transactie Rijksdienst voor het Wegverkeer; ingetrokken Stb. 1994, 390; in werking 
1994. 
 
Besluit vergoeding dienstreizen politie (BVDP): Stb. 1994, 217; in werking 1994 (art. 18 van 
het besluit) (materieel pas in 1995). 
 
Besluit vergoeding politiekosten (BVP) 1986: Stb. 1986, 610; ingetrokken Stb. 1992, 216, in 
werking 1992. 
 
Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie: Stb. 1992, 216; in werking 1992 (art. 14 van 
het besluit); in feite ingetrokken op 1 januari 1994. 
 
Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (BVVP): Stb. 1994, 218; materieel in werking 
1995. 
 
Besluit Voorlopig Beleidsadviescollege politiële informatievoorziening: Stb. 1992, 597; in 
werking 1991 (art. 14 van het besluit); ingetrokken 1994 (art. 14 van het besluit). 
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Besluit uitbreiding van het aantal hulpofficieren van justitie: Stb. 1945, F72; ingetrokken Stb. 
1957, 244, in werking 1958 (Stb. 1957, 545). 
 
Bewapeningsregeling politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 19 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Bezoldigingsbesluit LSOP: Stb. 1992, 323; in werking Stb. 1992, 321; ingetrokken Stb. 1995, 
365. 
 
Buitengewoon Politiebesluit: Stb. 1944, E123; art. 1 en 4 ingetrokken Stb. 1945, F250, in 
werking 1945 (art. 22 van het besluit); besluit ingetrokken Stb. 1957, 244, in werking 1958 
(Stb. 1957, 545). 
 
CID-regeling: Stcrt. 1995, 74; in werking 1994 (art. 25 van de regeling). 
 
gemeentewet: Stb. 1851, 85; geplaatst 1931, 89; gewijzigd Stb. 1989, 566; ingetrokken Stb. 
1992, 96, in werking 1994 (bij de Invoeringswet Gemeentewet). 
 
Gemeentewet: Stb. 1992, 96; in werking 1994 (bij de Invoeringswet Gemeentewet); geplaatst 
Stb. 1993, 611; gewijzigd Stb. 1994, 573; geplaatst Stb. 1994, 762. 
 
HKS (Herkenningsdienstsysteem)-reglement: Stcrt. 1991, 121 
 
Financiële-Verhoudingswet 1984: Stb. 1983, 650. 
 
Instellingsregeling bijzondere bijstandseenheden Defensie: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 
(art. 4 van de regeling). 
 
Klachtenregeling bijzondere ambtenaren van politie: Stcrt. 1995, 106; in werking 1995 (art. 
13 van de regeling). 
 
Klachtenregeling Korps landelijk politiediensten: Stcrt. 1994, 88; in werking 1994 (art. 16 van 
de regeling). 
 
Kledingregeling voor de politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 7 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
LSOP-wet: Stb. 1994, 780; in werking 1995. 
 
Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid: Stcrt. 1994, 64; in werking 
1994 (art. 6 van de regeling). 
 
Politiebesluit 1945: Stb. 1945, F250; in werking 1945 (art. 22 van het besluit); m.u.v. art. 4, 5 
en 20 ingetrokken Stb. 1957, 244, in werking 1958 (Stb. 1957, 545); art. 4, 5 en 20 
ingetrokken. 
 
Politiewet: Stb. 1957, 244; in werking 1958 (Stb. 1957, 545); gewijzigd Stb. 1988, 576, in 
werking 1988 (art. V van de wet); geplaatst Stb. 1989, 223; gewijzigd bij de Wijzigingswet 
Politiewet (Stb. 1992, 320), in werking Stb. 1992, 321; m.u.v. Hoofdstuk VII, ingetrokken Stb. 
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1993, 724, in werking 1994 (Stb. 1993, 725); Hoofdstuk VII ingetrokken Stb. 1994, 780, in 
werking 1995. 
 
Politiewet 1993: Stb. 1993, 724; in werking 1994 (Stb. 1994, 27); gewijzigd bij de 
Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 1993, 725), in werking Stb. 1994, 27; gewijzigd Stb. 1994, 
573, in werking Stb. 1994, 683; gewijzigd Stb. 1994, 780. 
 
Provinciewet: Stb. 1962, 17; in werking Stb. 1962, 20; laatstelijk gewijzigd Stb. 1986, 500. 
 
Provinciewet: Stb. 1993. 
 
Rechtspositieregeling opleiding ter verkrijging van het diploma van inspecteur van 
gemeentepolitie of officier der rijkspolitie; ingetrokken Stb. 1994, 214, in werking 1994. 
 
Rechtstoestandregeling reservepolitie: ingetrokken Stb. 1995, 333, in werking 1995. 
 
Regeling aanstellingseisen politie: Stcrt. 1995, 63; in werking 1994 (art. 17 van de regeling); 
ingetrokken 1999 (art. 17 van de regeling). 
 
Regeling aanwijzing leden keuringscommissies politiespeurhonden: Stcrt. 1994, 64; in 
werking 1994 (art. 6 van de regeling). 
 
Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie: Stcrt. 1994, 157; in werking 1994 
(art. 17 van de regeling). 
 
Regeling bijzondere bijstandseenheden: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 (art. 12 van de 
regeling). 
 
Regeling bloed- en urineonderzoek: Stcrt. 1987, 187; gewijzigd Stcrt. 1994, 64. 
 
Regeling Bureaus financiële ondersteuning: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 5 van de 
regeling). 
 
Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea: Stcrt. 1994, 82; in werking 1994 (art. 4 van 
de regeling). 
 
Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische functies: Stcrt. 1994, 82; in 
werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling geneeskundige verzorging politie 1991: Stcrt. 1991, 62; in werking 1991 (art. 46 van 
de regeling); gewijzigd Stcrt. 1991, 253: gewijzigd Stcrt. 1995, 15. 
 
Regeling indeling politieambtenaren Korps rijkspolitie bij de politieregio Utrecht: Stcrt. 1994, 
242; in werking 1994 (art. 3.2 van de regeling). 
 
Regeling maandgeld en salaris adspirant van politie: Stcrt. 1994, 198; in werking 1994 (art. 4 
van de regeling). 
 
Regeling meetmiddelen politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 4 van de regeling). 
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Regeling mobiele eenheid: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 27 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee: Stcrt. 1994, 70; in werking 1994 
(art. 3 van de regeling). 
 
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties: Stcrt. 1992, 232; m.u.v. art. 12.2, in werking 
1992 (art. 28 van de regeling); m.u.v. uniformen die vóór 1 februari 1993 bij een particuliere 
beveiligingsorganisatie in gebruik waren, art. 12.2 in werking 1993; art. 12.2 m.b.t. 
uniformen die vóór 1 februari 1993 bij een particuliere beveiligingsorganisatie in gebruik 
waren, in werking 1993 (art. 25 van de regeling); gewijzigd Stcrt. 1994, 64. 
 
Regeling politiecellencomplex: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 15 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling politiehonden Korps landelijke politiediensten: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 
3 van de regeling). 
 
Regeling politielegitimatiebewijs: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 8 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling politielogo: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 5 van de regeling). 
 
Regeling politiespeurhonden: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 16 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling politiesurveillancehonden: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 13 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling rampenidentificatieteam politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 6 van de 
regeling). 
 
Regeling spaarloon politie: Stcrt. 1994, 113; in werking 1994 (art. 13 van de regeling). 
 
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; in werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling gebruik politielogo door het Korps landelijke politiediensten: Stcrt. 
1994, 64; in werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling landelijke politieperskaart: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 5 van 
de regeling); gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling vaststelling model meldingsformulier inzake geweldgebruik door de politie, de 
Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar: Stcrt. 1994, 96; in 
werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling model rapport waarbij sterfgevallen en pogingen tot zelfdoding op een 
politiebureau worden gemeld: Stcrt. 1994, 96; in werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
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Regeling vaststelling regels betreffende de politiespeurhonden en de 
politiesurveillancehonden bij het Korps landelijke politiediensten: Stcrt. 1994, 64; in werking 
1994 (art. 3 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling regels m.b.t. de ijking van meetmiddelen van het Korps landelijke 
politiediensten: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling systeem functiewaardering Nederlandse politie: Stcrt. 1994, 134; in 
werking 1994 (art. 2 van de regeling). 
 
Regeling vaststelling systeem functiewaardering politie voor het LSOP en regeling van 
toepassing verklaring van de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie: Stcrt. 
1995, 83; in werking 1994 (art. 3 van de regeling). 
 
Regeling vertrekpremie surveillant van politie: Stcrt. 1995, 38; in werking 1994 (art. 3 van de 
regeling). 
 
Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 7 van 
de regeling); gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Regeling vrijstelling protocolplicht: Stcrt. 1991, 158; gewijzigd Stcrt. 1992, 32. 
 
Reisbesluit 1971: materieel ingetrokken 1995. 
 
Reisregeling binnenland politie; Stb. 1994, 251; in werking 1995, m.u.v. art. 1 en 3; art. 1 en 3 
in werking 1994 (art. 15 van de regeling). 
 
Rijkspolitiebesluit: Stb. 1935, 497; ingetrokken Stb. 1945, F250, in werking 1945 (art. 22 van 
het besluit). 
 
Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven: Stcrt. 1981, 58; gewijzigd 
Stcrt. 1989, 229. 
 
Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven: Stcrt. 1994, 152; in werking 
1994 (art. 13 van de regeling). 
 
Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 2 
van de beschikking). 
 
Transactiebesluit 1994: Stb. 1994, 390; in werking 1994 (art. 18 van het besluit). 
 
Uitrustingsregeling politie 1994: Stcrt. 1994, 64; in werking 1994 (art. 6 van de regeling); 
gewijzigd Stcrt. 1994, 218, in werking 1994. 
 
Voorschrift Vreemdelingen: Stcrt. 1966, 188; in werking 1967 (Stb. 1966, 481). 
 
Vreemdelingenbesluit: Stb. 1966, 387; in werking 1967 (Stb. 1966, 481), m.u.v. art. 103; art. 
103 in werking Stb. 1969, 199. 
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Wetboek van Strafrecht: Stb. 1881, 35; in werking Stb. 1886, 64. 
 
Wetboek van Strafvordering: Stb. 1921, 14; in werking 1926 (Stb. 1925, 465); gewijzigd Stb. 
1937, 201; gewijzigd Stb. 1957, 244 , in werking 1958 (Stb. 1957, 545); gewijzigd Stb. 1961, 
170; gewijzigd Stb. 1979, 615; gewijzigd in art. 67 en 68 van de Politiewet 1993 [Stb. 1993, 
724, in werking 1994 (Stb. 1993, 725)]. 
 
Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO): Stb. 1827, 20 (toen nog "Wet op de 
Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie"); gewijzigd in Wet RO (Stb. 
1972, 463); gewijzigd Stb. 1992, 278, in werking 1992. 
 
Wet op de weerkorpsen: Stb. 1936, 206; in werking 1939 (Stb. 1938, 287); {gewijzigd Stb. 
1984, 91; gewijzigd in Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties 
(Stb. 1991, 594), in werking Stb. 1992, 589; gewijzigd Stb. 1993, 725, in werking Stb. 1994, 27. 
 
Wet Persoonsregistraties: Stb. 1988, 665; in werking Stb. 1989, 153. 
 
Wet politieregisters: Stb. 1990, 414; art. 1-3 en 26-30 in werking 1990, rest in werking 1991 
(art. 31 van de wet); gewijzigd Stb. 1993, 705; gewijzigd 1993, 725, in werking Stb. 1994, 27. 
 
Wet Raad voor het binnenlands bestuur: Stb. 1986, 104; gewijzigd Stb. 1991, 752. 
 
Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel: Stb. 1991, 674; in werking 1992; 
ingetrokken Stb. 1993, 724, in werking 1994 (Stb. 1993, 725). 
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Bijlage 3: PIVOT-publicaties 
 
 


