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De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag 
uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de 
commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet 
genoegzaam voorbereid.

ALGEMEEN 

De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van voorliggend 
wetsvoorstel. Zij hebben hierover een tweetal vragen die verderop in het 
verslag aan de orde zullen komen. 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisge-
nomen van onderhavig wetsvoorstel. Zij hebben hierover op dit moment 
geen nadere vragen en verwijzen naar de inbreng van heden op het 
wetsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 
(30 880).

ARTIKELSGEWIJS 

HOOFDSTUK 1. INVOERING VAN DE POLITIEWET 201X

Artikel 2 

Het valt de leden van de PvdA-fractie op dat in artikel 2 wordt bepaald dat 
niet alle beambten in dezelfde functie over gaan. Deze leden verwachten 
dat deze keuze gemaakt is om de nieuwe organisatie flexibeler vorm te 
kunnen geven, maar zij hechten wel aan zorgvuldigheid jegens het 
personeel. Daarom willen zij geïnformeerd worden over het overleg dat 
over de reorganisatie plaatsvindt met de vakbonden en de stand van 
zaken hierin. Verder willen zij weten op welke manier met de 
medewerkers gecommuniceerd wordt over de aanstaande reorganisatie 
en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. 

 

1 Samenstelling:
Leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. 
(PvdA), Çörüz, C. (CDA), Roon, R. de (PVV), 
Voorzitter, Brinkman, H. (PVV), Vermeij, R.A. 
(PvdA), Ondervoorzitter, Raak, A.A.G.M. van 
(SP), Thieme, M.L. (PvdD), Gesthuizen, 
S.M.J.G. (SP), Dibi, T. (GL), Toorenburg, M.M. 
van (CDA), Peters, M. (GL), Berndsen, M.A. 
(D66), Nieuwenhuizen-Wijbenga, C. van (VVD), 
Schouw, A.G. (D66), Marcouch, A. (PvdA), 
Steur, G.A. van der (VVD), Recourt, J. (PvdA), 
Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Helder, 
L.M.J.S. (PVV), Bruins Slot, H.G.J. (CDA), 
Taverne, J. (VVD) en Schouten, C.J. (CU).
Plv. leden: Dijkgraaf, E. (SGP), Bouwmeester, 
L.T. (PvdA), Bochove, B.J. van (CDA), Dille, 
W.R. (PVV), Elissen, A. (PVV), Smeets, P.E. 
(PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP), Ouwehand, E. 
(PvdD), Karabulut, S. (SP), Tongeren, L. van 
(GL), Smilde, M.C.A. (CDA), Voortman, L.G.J. 
(GL), Pechtold, A. (D66), Burg, B.I. van der 
(VVD), Ko?er Kaya, F. (D66), Kuiken, A.H. 
(PvdA), Liefde, B.C. de (VVD), Spekman, J.L. 
(PvdA), Azmani, M. (VVD), Bontes, L. (PVV), 
Koopmans, G.P.J. (CDA), Dijkhoff, K.H.D.M. 
(VVD) en Slob, A. (CU).
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HOOFDSTUK 2. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN 

Artikel 33 

De leden van de PvdA-fractie maken zich voorts zorgen over de incongru-
entie die ontstaat tussen de regionale politie-eenheden en de veiligheids-
regio’s en het verdwijnen van de personele unie tussen korpsbeheerder 
en voorzitter van de veiligheidsregio. Deze leden denken dat het voor een 
adequaat optreden bij bovengemeentelijke rampen van levensbelang is 
dat de voorzitter van de veiligheidsregio goede contacten heeft met de 
politie en dat de hulpverleningsinstanties goed van elkaars werkwijze op 
de hoogte zijn. Zij zien hiervoor geen waarborgen aangebracht in artikel 
33 van dit wetsvoorstel. Daarom vragen zij de regering hoe zij deze 
optimale samenwerking wil borgen. 

De voorzitter van de commissie,
De Roon 

Adjunct-griffier van de commissie,
Van Doorn
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