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30880 

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 6 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikelen 1, 37, 38a en 39 
19 à 21 à  34 à 49 (Van der Staaij) 

Met dit amendement beogen de indieners de lokale uitvoering en verankering van de 

politietaak te versterken. Daartoe waarborgt dit amendement dat voorafgaand aan de 

vaststelling van het jaarlijkse beheersplan er uitdrukkelijk overleg is met de burgemeesters 

binnen de regio over de indeling in districten en basiseenheden en het aantal agenten dat 

daarvoor beschikbaar is. De burgemeester heeft op deze manier meer mogelijkheden om 

zijn gezagsrol concreter in te vullen. 

Dit amendement regelt voorts dat een definitie van wijkagenten en een minimumnorm 

voor wijkagenten die voor een gemeente in ieder geval beschikbaar zijn worden 

opgenomen in de wet. Dit minimum biedt het gemeentebestuur duidelijkheid bij het 

vaststellen van een veiligheidsplan. De gekozen norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners 
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is op dit moment onderdeel van het referentiekader gebiedsgebonden politie. De verdeling 

van de wijkagenten die op basis van inwonertal aan een regionale eenheid toekomen, 

geschiedt in het regionaal beleidsplan door de betrokken burgemeesters en de hoofdofficier 

van justitie. De toepassing van deze norm gaat vooraf a an de verdere verdeling van de 

beschikbare capaciteit over de gemeenten binnen de regio. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 
 

Artikel 2a 
45 à 56 (Çörüz) 

Het amendement heeft tot doel een eind te maken aan omslachtige en bureaucratische 

administratieve constructies, zoals die de afgelopen jaren noodgedwongen werden 

gehanteerd tussen korpsen en de Politieacademie. Hiertoe behoort onder meer een 

convenant uit 1994 tussen het LSOP en het korps Utrecht, waardoor ambtenaren van 

politie worden aangesteld bij het korps Utrecht en vervolgens gedetacheerd bij de 

Politieacademie , met een verregaand mandaat aan het bevoegd gezag van de 

Politieacademie als werkgever van betrokkenen. Constructies als deze leiden tot 

onduidelijke situaties en tot situaties waarin werknemers rechtspositioneel geen duidelijke 

thuisbasis hebben. 

De onmogelijkheid voor de Politieacademie om executieven in dienst te hebben staat een 

instroom van ervaren praktijkdeskundigen in het politieonderwijs (en andersom) in de weg. 

Deze regel staat ook het meedraaien in de praktijk van docenten of het inzetten van 
medewerkers van de Politieacademie bij calamiteiten of zaken waarin specialistische 

expertise in onderzoeken gebruikt kan worden in de weg. 

Vandaar dat artikel als gevolg van dit amendement met zoveel woorden het personeel in 

dienst van de Politieacademie aanmerkt als "ambtenaren van politie". 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA 

 

 

Artikel 6 

33 (Hennis-Plasschaert c.s.) 

Dit artikel, zoals nu wordt voorgesteld, is overgenomen uit de huidige Politiewet en kent 

een lange geschiedenis. Door de jaren heen zijn de woorden "in geval van noodzaak" 

komen te vervallen. Wellicht onbedoeld en ook niet wenselijk. Alhoewel de re chter tot nu 

toe heeft geoordeeld dat het geen belemmering mag vormen in een strafzaak, moet het 

artikel worden aangepast. De huidige formulering maakt het immers mogelijk een 

ambtenaar, die de instructienorm schendt, disciplinair aan te pakken voor «(ernstig) 
plichtsverzuim». Dat moet worden voorkomen. 

Met algemene stemmen aangenomen 
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Artikelen 13 en 39 

20 (Van der Staaij) 

Met dit amendement beoogt de indiener de lokale verankering van de politietaak te 

versterken. Hierdoor wordt duidelijk in de wet vastgelegd dat de gemeenteraad een 

belangrijke taak heeft bij de vaststelling van de lokale doelen op het terrein van openbare 

orde en de hulpverleningstaak. Bij de vaststelling van het regionale beleidsplan dient 

zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met deze door de gemeente vastgesteld 

lokale doelen. Dit gaat verder dan de hoorplicht voor de burgemeester die in het 
wetsvoorstel opgenomen is. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel 13 
30 à 61 à  63 à  69 herdruk (Kuiken) 

Dit amendement beoogt de inzet van het openbaar ministerie ten aanzien van de lokale 

veiligheid te waarborgen. Ten behoeve van de zogeheten bestuurlijke aanpak is het van 

belang dat de burgemeester en het openbaar ministerie intensief samenwerken in de 

driehoek. De handhaving van de openbare orde zal meestal bestaan uit het bestrijden van 

strafbare feiten. Daarmee hangt de verantwoordelijkheid voor het opsporen en vervolgen 

van strafbare feiten samen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 
 

Artikel 13 
25 à 36 (Berndsen) 

De gezagspositie van de burgemeester dient ten aanzien van de politie in de nieuwe 

constellatie gewaarborgd te zijn. 

Zodoende wordt voorgesteld om in artikel 13 te bepalen dat het driehoeksoverleg op 

gemeentelijk niveau plaatsvindt indien de burgemeester daarom verzoekt. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 

 

Artikel 20 
22 à 35 à 55 (Berndsen) 

Bij het vaststellen van de landelijke en regionale prioriteiten dienen de lokale knelpunten in 

buurten en wijken voldoende ruimte te krijgen. 
De lokale prioritering en benodigde politiesterkte dienen bij nationalisering van de politie 

ten aanzien van de gemeenten gewaarborgd te worden. 

Zodoende wordt voorgesteld om in het wetsvoorstel te regelen dat de vaststelling van de 

lokale prioriteiten en benodigde politiesterkte eerst te laten plaatsvinden alvorens de 

nationale prioriteiten worden bepaald. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  
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Artikel 25 
47 à 50 (Slob) 

Dit amendement regelt dat territoriale eenheden van de politie altijd volledig vallen binnen 

de grenzen van één veiligheidsregio. 

Het is voor een goede coördinatie bij rampen onwenselijk dat territoriale eenheden van de 

politie onder meerdere veiligheidsregio’s vallen. Opschaling in crisissituaties die boven de 

gemeentegrenzen uitstijgen gebeurt op het niveau van de veiligheidsregio. Ook de 
preparatie op rampen en crises van de rode, witte en blauwe kolom gebeurt op dat 

schaalniveau. Als wel brandweer en ambulance/ggd/openbare gezondheid op die schaal 

zijn georganiseerd, maar de politie niet volledig geeft dat onduidelijkheid, met de nodige 

veiligheidsrisico’s van dien. 

Er zijn ook bestuurlijke bezwaren tegen territoriale eenheden van politie die vallen onder 

meerdere veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio is gegroeid als schaal waarop bestuurders 

elkaar treffen op het gebied van veiligheid. Dat niveau wordt naar verwachting in een 

aantal regio’s ook gebruikt voor bestuurlijke afstemming van – onder meer – integraal 

veiligheidsbeleid (inclusief afstemming op fysieke veiligheid, openbare gezondheid e.d.). 

Als de niveaus niet aansluiten en de territoriale eenheden van de politie niet congruent 

zijn met de buitengrenzen van de veiligheidsregio, levert dit onnodige bestuurlijke drukte 

op. Ook is dan onduidelijk op welk niveau veiligheidsstatistieken worden gemaakt. 

Het amendement voorziet in de mogelijkheid voor de minister om op dit uitgangspunt een 

uitzondering te maken op een gezamenlijk daartoe strekkend verzoek van de betrokken 

gezagsdragers. 
Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel 25 
24 à 53 (Berndsen) 

Het voorgestelde landelijke politiekorps bestaat uit tien regionale eenheden. De Oostelijke 

eenheid (regio 2) bevat echter een zodanig groot gebied dat de werkbaarheid en 

effectiviteit van deze politie-eenheid mogelijk in het geding komt. 

Zodoende wordt voorgesteld dat de minister de mogelijkheid heeft extra regionale 

eenheden aan te wijzen indien blijkt dat een regio te groot is en de beoogde werkbaarheid, 

effectiviteit en vermindering van bestuurlijke drukte niet gehaald wordt. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 

 
Artikel 41a 
18 à 60 (Hennis-Plasschaert c.s.) 

Het amendement strekt ertoe de mogelijkheid tot bovenlokale afstemming wettelijk te 

verankeren. De indeling in veiligheidsregio’s biedt daartoe een schaal die maatschappelijk 

en bestuurlijk herkenbaar is. De voorgestelde bepaling geeft gemeenten een basis voor 

afstemming van hun integrale veiligheidsplannen ex artikel 148a van de Gemeentewet1 en 

voor overleg over de in artikel 39 bedoelde aangelegenheden. 
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De voorgestelde bepaling beoogt niet een nieuwe bestuurslaag in het leven te roepen. 

Daarom worden geen nadere eisen gesteld aan de structuur, vorm en inhoud van het 

overleg. Bovendien staat het gemeenten vrij om in het overleg te besluiten om het 

inhoudelijke bovenlokale overleg te voeren op een schaal binnen de veiligheidsregio, 

waarvan de maatschappelijke en bestuurlijke samenhang als meer geëigend wordt gezien. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de 

PVV 

 
 

Artikel 48 
46 à 51 (Slob) 

Dit amendement beoogt de invoering van tekens van bijzondere verdiensten in aanvulling 

op het stelsel van rangen Ruimte voor de professional is een van de doelstellingen van de 

nieuwe Politiewet. Professionals zijn de mensen die het uitvoerende werk doen op straat 

(handhaving openbare orde en noodhulp) en in de opsporing (strafrechtelijke handhaving). 

Het overgrote deel van de politiemensen heeft de rang van agent (drie strepen), 

hoofdagent (vier strepen) of brigadier (kroon met zwaard). Deze politiemensen worden 

aangestuurd door mensen met hogere rangen. De introductie van tekens van bijzondere 

verdiensten op het uniform naast de rangtekens voor de hiergenoemde rangen zou een 

belangrijke uiting van waardering voor het uitvoerende werk op straat en in de opsporing 

kunnen zijn. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 
 

Artikelen 67a, en 68 
29 à 57 à 62 (Berndsen en Kuiken) 

Met dit amendement wordt geregeld dat klachten over politieambtenaren worden 

behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie indien de klager dit wenst. 

Als gevolg van dit amendement komt de klachtbehandeling er als volgt uit te  

zien. De klacht wordt in behandeling genomen door de politiechef (dan wel de 

korpschef, de minister, de Minister van Defensie of het College van procureurs-generaal). 

Dit is geregeld in artikel 70.  

Indien de politie naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet kan komen, is 

de klacht daarmee afgehandeld. Indien de klager echter niet tevreden is, dan wordt zijn 

klacht verder behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die vervolgens een 

advies uitbrengt. De klager heeft daarmee altijd de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen 

aan een onafhankelijke klachtencommissie. 

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat van een advies van een onafhankelijke 
klachtencommissie uitsluitend gemotiveerd kan worden afgeweken. Uit de ervaringen die 

inmiddels zijn opgedaan met adviezen en aanbevelingen van klachtencommissies blijkt dat 

er inderdaad niet licht van de adviezen wordt afgeweken. Indien de klager na afhandeling 

van zijn klacht toch nog ontevreden is, staat hem nog de gang naar de Nationale 

ombudsman open. 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA 

en de PVV  
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Artikel 73a 
68  à 70 (Kuiken) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB’s 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel 74 
27 à 59  (Çörüz c.s.) 

Dit amendement beoogt dat de evaluatie van de werking deze wet in de regio Oost-

Nederland reeds na drie jaar plaatsvindt. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Artikelen 1 en 25 

16 (Van Raak) 

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat de regionale onderdelen gelijk zijn aan 

de veiligheidsregio’s. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 
 

Diverse artikelen 
23 à 52 (Berndsen)  

Dit amendement beoogt de functie van regioburgemeester te veranderen in de functie van 

regiovoorzitter. 

In het nieuwe politiebestel is in iedere politieregio een regioburgemeester voorzien. Hij 

wordt verantwoordelijk voor het vaststellen van de regionale prioriteiten en kent een 

formele positie ten aanzien van het beleidsplan, jaarverslag, in de escalatielijn naar de 

minister indien geen overeenstemming bestaat over regionale prioriteiten en heeft een 

adviesrol ten aanzien van de benoeming van de korpschef. 

Deze constellatie sluit niet aan bij de doelstelling van minder bestuurlijke drukte door het 

creëren van twee bestuurslagen namelijk nationaal en lokaal. Bovendien dient bij 

nationalisering geen verkapte korpsbeheerdersfunctie te ontstaan die in het verlengde van 

de minister wordt uitgevoerd. Daarnaast is het in het belang van scheiding der machten 

niet wenselijk dat een regioburgemeester in directe relatie tot de minister zijn taken 
uitvoert. Zodoende wordt voorgesteld om: 

- de voorgestelde functie van regioburgemeester te vervangen door een regiovoorzitter die 

door burgemeesters zelf en uit hun midden wordt gekozen.  

- De regiovoorzitter wordt niet opgetuigd met een eigen staf.  

- Hij draagt zorg voor overeenstemming tav politie-inzet binnen het gebied 

- fungeert als aanspreekpunt voor de politiechef van de regionale eenheid en de minister, 

- adviseert pas na raadpleging van de burgemeesters binnen het eenheidsgebied over 

beheersplannen, beleidsplannen en benoemingen etc.. Op deze wijze wordt voorzien in 
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draagvlak onder burgemeesters gedurende het proces en wordt vanuit de doelstelling van 

minder bestuurlijke drukte geen nieuwe bestuurslaag gecreëerd. 

Wijziging van artikel 1, onderdeel g en alle overige wetsartikelen die de regioburgemeester 

betreffen door benaming te veranderen in regiovoorzitter en de taakstelling te wijzigen 

zoals hierboven omschreven. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie  

 

 
Artikelen 13 en 25 

17 (Van Raak) 

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat de invulling van de territoriale 

onderdelen niet vrij is, maar loopt langs de gemeentegrenzen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 

 

Artikel 31 

48 (Slob)  

Volgens artikel 31 kan de Minister de korpschef algemene en bijzondere aanwijzingen 

geven met betrekking tot de uitoefening van diens taken en bevoegdheden. Met dit 

amendement wordt het mogelijk nadere regels te stellen omtrent deze bevoegdheid. De 

korpschef is verantwoordelijk voor het behalen van de nationale doelen van de politie, 

welke zo nodig ook tussentijds door de minister kunnen worden gewijzigd, gehoord het 

College van procureursgeneraal en de regioburgemeesters (artikel 18). Bij een 
professionele politieorganisatie mag verwacht worden dat deze gericht is op het behalen 

van deze doelen en op onderling vertrouwen. Hierbij past niet het veelvuldig gebruik 

maken van het instrument van de aanwijzing. Daarom regelt dit amendement dat bij AmvB 

nadere regels kunnen worden gesteld voor de toepassing van dit instrument. Hierbij kan 

gedacht worden aan een inperking van deze bevoegdheid tot situaties waarin het behalen 

van de vastgestelde landelijke doelen aantoonbaar in gevaar komt of onder bijzondere 

omstandigheden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

 

Artikel 39 

32 (Kuiken) 

Dit amendement beoogt de borging van lokale prioriteiten ten aanzien van de inzet van de 

politie te versterken. Met dit amendement kan de burgemeester van de gemeente de voor 

die gemeente beschikbaar gestelde politiesterkte ook daadwerkelijk laten inzetten voor 
lokale prioriteiten voor zover die niet overeenkomen met de regionale prioriteiten. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie 

 

 

Artikel 42 
28 à  58 (Kuiken) 

Dit amendement beoogt de informatiepositie van de burgemeester te versterken. De 

behoefte van de burgemeester aan informatie bij het uitoefenen van zijn gezag over de 
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politie en bij de inzet van bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten is groot. Door 

middel van dit amendement wordt geborgd dat de nationale politie de benodigde 

informatie aan de burgemeester verstrekt. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 

 

Artikelen 65a, 66a en 67 
26 à 54  (Berndsen) 

Dit amendement regelt dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid elke vier jaar bekijkt 

of de gezagspositie van de burgemeester voldoende gewaarborgd is binnen het nieuwe 

politiebestel. De inspectie stuurt haar bevindingen aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, in afschrift aan de beide kamers der Staten-Generaal. Het 

amendement beoogt hiermee de gezagspositie van burgemeesters te waarborgen. 

Het nationaliseren van de politie mag geen afbreuk doen aan de gezagspositie van 

burgemeesters ten aanzien van de politie. Lokale veiligheidsprioriteiten moeten niet in het 

gedrang raken door nationale prioriteiten, maar voldoende ruimte behouden voor 

uitvoering. Dit betekent dat bij de verdeling van politiesterkte daar ook nadrukkelijk oog 

voor moet zijn. Om de balans tussen nationaal en lokaal te waarborgen dient de positie 

van de burgemeesters versterkt te worden. Zodoende wordt voorgesteld om de Inspectie 

Openbare Orde en Veiligheid de kwaliteit van de gezagspositie van burgemeesters elke vier 

jaar te laten evalueren. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 
 

Artikel 73a 

64 (Kuiken) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB. 

Verworpen Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie  

 

 

Artikel 73a 

65 (Kuiken) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

Artikel 73a 

66 (Kuiken) 
Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

Artikel 73a 

67 (Kuiken) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 
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Artikel 73a 

71 (Kuiken) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

Artikel 74 
31 (Kuiken) 

Dit amendement zorgt ervoor dat door de minister binnen drie jaar na de invoering van 

deze nieuwe Politiewet een evaluatie aan het Parlement gestuurd moet worden. Er wordt 

verwacht dat de nationalisering van de politieorganisatie grote consequenties kan hebben, 

het is voor het Parlement en de minister belangrijk om tijdig inzicht te hebben in deze 

consequenties. Daarbij is het onlogische om slechts een enkele aspect van deze totale 

organisatieverandering eerder te evalueren. Door de evaluatietermijn op drie jaar te 

bepalen wordt een betere balans gevonden tussen tijdige informatie voor het parlement en 

de overgangsperiode waarin de effecten van de nieuwe organisatie duidelijk worden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 
Moties 
 

37 (Van Raak en Hennis Plasschaert) over het uitvoeren van lokale prioriteiten 

Met algemene stemmen aangenomen 
 

38 (Van Raak) over een sollicitatieprocedure voor regionale politiechefs 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV  

 

39 (Van Raak) over de voorgenomen bezuinigingen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie  

 

40 (Kuiken) over de informatiebehoefte van burgemeesters  

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 

41 (Kuiken) over een nulmeting  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie 

 
42 (Kuiken c.s.) over de berekening van de actuele politiesterkte 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

43 (Slob en Kuiken) over de rechtspositie van politieambtenaren 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en PVV  

 

44 (Çörüz c.s.) over de werkgelegenheidseffecten 

Met algemene stemmen aangenomen 


