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Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
invoering van de Politiewet 19.. en daarmee verband houdende wijziging
van diverse wetten (Invoeringswet Politiewet 19..).

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 6 april 1993 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in

verband met de invoering van de Politiewet 19.. overgangsmaatregelen
te treffen, bepalingen in diverse wetten te wijzigen en het tijdstip te
regelen waarop de Politiewet 19.. in werking treedt.

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
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Sdu Uitgeverij Planiiinslraat
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AFDELING 1. BEPALINGEN INZAKE DE OVERGANG VAN VERMOGENS–
BESTANDDELEN EN PERSONEEL VAN RIJKS– EN GEMEENTEPOLITIE
NAAR DE REGIONALE POLITIEKORPSEN EN HET KORPS LANDELIJKE
POLITIEDIENSTEN EN ENIGE ANDERE ONDERWERPEN

HOOFDSTUK 1. BEPALINGEN INZAKE VERMOGENSBESTAND–
DELEN

Artikel 1

1. De vermogensbestanddelen van een gemeente die toegerekend
moeten worden aan het korps van gemeentepolitie, gaan op het tijdstip
waarop de Politiewet 19.. in werking treedt, onder algemene titel over op
de politieregio waarbij die gemeente krachtens de bijlage, bedoeld in
artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 19.. is ingedeeld, met dien
verstande dat:

a. de rechten en verplichtingen van de gemeente uit een overeen–
komst met een derde, behoudens voor zover de rechtsverhouding of de
daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen ondeelbaar zijn, bij de
overgang worden gesplitst voor zover dat, in het bijzonder in verband
met de samenhang tussen die rechten en verplichtingen en andere
vermogensbestanddelen die al of niet op een politieregio overgaan,
noodzakelijk is; en

b. de vermogensbestanddelen in ieder geval overgaan of niet
overgaan overeenkomstig het daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel 3,
eerste lid, bepaalde.

2. Indien met betrekking tot vermogensbestanddelen die ingevolge het
eerste lid overgaan boekwaarden zijn opgenomen in de gemeentere–
kening, zoals deze over het jaar voorafgaande aan dat waarin de
overgang plaatsvindt, is vastgesteld, verkrijgt de gemeente op het tijdstip
van de overgang van de desbetreffende vermogensbestanddelen een
vordering op de politieregio ter grootte van het bedrag van deze
boekwaarden, met dien verstande dat een vordering in ieder geval wordt
verkregen of niet wordt verkregen overeenkomstig het daaromtrent in de
lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bepaalde.

3. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover:
a. de boekwaarden na 1 januari 1989 in de gemeenterekening zijn

opgenomen; of
b. na 1 januarï 1989 is afgeweken van de bestendige gedragslijn met

betrekking tot de vaststelling van de boekwaarden in de gemeentere–
kening;

een en ander behoudens voor zover dit gerechtvaardigd was en niet in
verband stond met de reorganisatie van de politie.

4. Voor zover reserves of voorzieningen, opgenomen in de gemeente–
rekening, zoals deze is vastgesteld over het jaar voorafgaande aan dat
waarin de overgang van de vermogensbestanddelen, bedoeld in het
eerste lid, plaatsvindt, zijn toe te rekenen aan het korps van gemeentepo–
litie, verkrijgt de politieregio op het tijdstip van de overgang een
vordering op de gemeente ter grootte van het bedrag daarvan, met dien
verstande dat een vordering in ieder geval wordt verkregen of niet wordt
verkregen overeenkomstig het daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel
3, eerste lid, bepaalde.

5. Een vordering als bedoeld in het vierde lid ontstaat eveneens, voor
zover:

a. reserves als bedoeld in het vierde lid na 1 januari 1989 van de
gemeenterekening zijn verwijderd; of

b. reserves als bedoeld in het vierde lid na 1 januari 1989 zijn
afgenomen doordat is afgeweken van de bestendige gedragslijn met
betrekking tot de vaststelling daarvan;
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een en ander behoudens voor zover dit gerechtvaardigd was en niet in
verband stond met de reorganisatie van de politie, met dien verstande
dat een vordering in ieder geval wordt verkregen of niet wordt verkregen
overeenkomstig het daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste
lid, bepaalde.

6. Een politieregio waarop ingevolge het eerste lid een onroerende
zaak of een beperkt gebruiksrecht daarop van een gemeente is
overgegaan, is verplicht die zaak of dat recht bij een voorgenomen
vervreemding eerst aan de desbetreffende gemeente te koop aan te
bieden tegen een redelijke prijs.

Artikel 2

1. De vermogensbestanddelen van de Staat die toegerekend moeten
worden aan een district van het Korps Rijkspolitie gaan op het tijdstip
waarop de Politiewet 19.. in werking treedt, onder algemene titel over op
de politieregio waarin dat district opgaat, met dien verstande dat:

a. de rechten en verplichtingen van de Staat uit een overeenkomst
met een derde, behoudens voor zover de rechtsverhouding of de daaruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen ondeelbaar zijn, bij de overgang
worden gesplitst voor zover dat, in het bijzonder in verband met de
samenhang tussen die rechten en verplichtingen en andere vermogens–
bestanddelen die al of niet op een politieregio overgaan, noodzakelijk is;
en

b. de vermogensbestanddelen in ieder geval overgaan of niet
overgaan overeenkomstig het daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel 3,
eerste lid, bepaalde. Indien een district van het Korps Rijkspolitie opgaat
in meer dan een politieregio, gaan de vermogensbestanddelen over op
de onderscheiden politieregio' s voor zover zij zijn toe te rekenen aan het
deel van het district dat in de desbetreffende politieregio opgaat.

2. Indien een dringende reden van algemeen belang zich verzet tegen
de overgang van een vermogensbestanddeel, bedoeld in het eerste lid,
kan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer, in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken, uiterlijk drie maanden voor het in het eerste lid
bedoelde tijdstip dat vermogensbestanddeel daarvan uitzonderen.

Artikel 3

1. Van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde vermogensbestanddelen,
van de uit artikel 1, tweede, vierde en vijfde lid, voortvloeiende vorde–
ringen, alsmede van de bij het desbetreffende korps van gemeentepolitie
in gebruik zijnde vermogensbestanddelen die niet aan dat korps moeten
worden toegerekend wordt een lijst opgemaakt door de desbetreffende
gemeenten uit de politieregio en de burgemeester, bedoeld in artikel 2
van de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb.
1991, 674). Van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde vermogensbestand–
delen, alsmede van de vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 2,
tweede lid, zijn uitgezonderd van overgang, wordt de lijst voor dat
onderdeel opgemaakt door de Staat en de burgemeester, bedoeld in
artikel 2 van de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel.

2. De burgemeester, bedoeld in het eerste lid, treedt bij het opmaken
van de lijst op namens de in te stellen politieregio waarnaar de vermo–
gensbestanddelen zullen overgaan. Hij voert over zijn optreden regel–
matig overleg met het regionaal overlegorgaan.

3. De lijst, bedoeld in het eerste lid, wordt zodanig opgesteld dat:
a. registergoederen die ingevolge artikel 1, eerste lid, of artikel 2,

eerste lid, overgaan daarop zodanig worden omschreven dat de lijst
voldoet aan de vereisten van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570) op het
punt van inschrijfbaarheid van stukken;
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b. de overige vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 1, eerste
lid, of artikel 2, eerste lid, overgaan, alsmede de bij de politie in gebruik
zijnde vermogensbestanddelen die niet aan de politieregio moeten
worden toegerekend, daarop met voldoende bepaaldheid zijn
omschreven;

c. daaruit blijkt hoe de in artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste lid,
bedoelde rechten en verplichtingen worden gesplitst;

d. de grootte van de vorderingen, bedoeld in artikel 1, tweede, vierde
en vijfde lid, aan de hand daarvan voldoende bepaalbaar is;

e. daaruit blijkt of aan artikel 4, eerste lid, toepassing is of moet
worden gegeven.

4. Indien de betrokkenen, bedoeld in het eerste lid, overeenstemming
hebben bereikt over de inhoud van een lijst, delen zij dit onverwijld mede
aan Onze Ministers van Justitie en van Bmnenlandse Zaken.

5. Indien de betrokkenen, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk drie
maanden vóór het in artikel 1, eerste lid, bedoelde tijdstip geen overeen–
stemming hebben bereikt over de inhoud van een lijst, leggen zij hetgeen
hen verdeeld houdt onverwijld ter advisering voor aan een commissie van
drie onafhankelijke deskundigen. Elk der betrokkenen benoemt één
deskundige, de twee aldus benoemde deskundigen benoemen een derde.
De commissie brengt uiterlijk twee maanden voor het in artikel 1, eerste
lid, bedoelde tijdstip haar advies uit. De betrokkenen dragen elk de helft
van de kosten van de advisering, met dien verstande dat niet de burge–
meester, bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijke voorzieningen reorga–
nisatie politiebestel, doch de in te stellen politieregio namens welke hij
optreedt, deze kosten draagt

6. Uiterlijk één maand vóór het in artikel 1, eerste lid, bedoelde tijdstip
delen de betrokkenen, bedoeld in het vijfde lid, Onze Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken mede of zij, mede gelet op het advies
bedoeld in het vijfde lid, alsnog overeenstemming hebben bereikt over
de inhoud van een lijst en, indien dit niet het geval is, op welke punten
tussen hen nog verschil van mening bestaat. Onze Ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken stellen daarop, zo nodig gehoord de betrok–
kenen, tijdig te zamen de desbetreffende lijst vast. Tegen deze beslissing
staat geen voorziening open.

Artikel 4

1. Indien het al of niet overgaan van een of meer vermogensbestand–
delen ingevolge artikel 1, eerste lid, of artikel 2 leidt tot een aanmerke–
lijke, onredelijke benadeling, komen de daarbij betrokkenen een redelijke
vergoeding overeen ter compensatie daarvan.

2. Recht op de in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat slechts
voor zover daarop aanspraak is gemaakt voordat drie maanden na het in
artikel 1, eerste lid, bedoelde tijdstip zijn verstreken.

3. Geschillen die uit de toepassing van het eerste en tweede lid voort–
vloeien, worden onverwijld ter advisering voorgelegd aan een commissie
van drie onafhankelijke deskundigen. Elk der betrokkenen benoemt één
deskundige, de twee aldus benoemde deskundigen benoemen een derde.
De commissie brengt binnen een maand na benoeming van de derde
deskundige haar advies uit. Betrokkenen dragen elk de helft van de
kosten van de advisering.

Artikel 5

1. De rechter wijzigt op verlangen van een der partijen de gevolgen
van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 2,
eerste lid, of ontbindt deze geheel of gedeeltelijk, indien ten gevolge van
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de overgang van rechten of verplichtingen uit die overeenkomst ongewij–
zigde instandhouding daarvan naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet mag worden verwacht. Aan de wijziging of ontbinding kan
terugwerkende kracht worden verleend.

2. De bevoegdheid wijziging of ontbinding te verlangen vervalt op het
moment waarop zes maanden na de overgang zijn verstreken.

3. Indien de derde, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste
lid, ten gevolge van de wijziging of ontbinding schade lijdt, zijn de
gemeente en de verkrijgende politieregio, onderscheidenlijk de Staat en
de verkrijgende politieregio of politieregio' s, hoofdelijk aansprakelijk
voor de vergoeding daarvan.

4. Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of
een verplichting uit een overeenkomst is overgegaan, met een partij bij
die overeenkomst gelijk.

Artikel 6

1. Indien op grond van artikel 1, eerste lid, of artikel 2, eerste lid, een
registergoed overgaat, is degene aan wie dat registergoed voor de
overgang toebehoorde verplicht om deze overgang onverwijld te doen
inschrijven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van
boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid, van Boek 3 van
het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

2. Ter inschrijving van de overgang, bedoeld in het eerste lid, wordt
een uittreksel van de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aangeboden.

Artikel 7

Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij een gemeente of de
Staat betrokken is en die betrekking hebben op vermogensbestanddelen
als bedoeld in artikel 1 of 2, worden met ingang van het tijdstip van
overgang voortgezet door of tegen de politieregio waaraan die vermo–
gensbestanddelen toekomen.

Artikel 8

Ter zake van de verkrijging door de politieregio van de vermogensbe–
standdelen, bedoeld in artikel 1 of artikel 2, blijft de heffing van
overdrachtsbelasting achterwege.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN INZAKE HET PERSONEEL EN
ENiGE ANDERE ONOERWERPEN

Artikel 1

1. Op het tijdstip waarop de Politiewet 19.. in werking treedt, gaan
degenen die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding
van deze wet voorkomen in een formatieplan dat is opgesteld krachtens
artikel 15 van de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel
(Stb. 1991, 674), van rechtswege over naar de politieregio dan wel naar
het Korps landelijke politiediensten waarop dat formatieplan betrekking
heeft.

2. Op het in het eerste lid genoemde tijdstip gaan de vrijwilligers die
op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de
Politiewet 19.. zijn aangenomen bij het Korps Rijkspolitie en de gemeen–
tepolitie en die op een lijst zijn opgenomen om bij een potitieregio dan
wel het Korps landelijke politiediensten als vrijwillig ambtenaar van
politie te gaan functioneren, van rechtswege over naar die politieregio
dan wel naar het Korps landelijke politiediensten.
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Artikel 2

Wettelijke procedures en rechtsgedingen die betrekking hebben op het
dienstverband van de in artikel 1 bedoelde personen, worden vanaf het in
dat artikel bedoelde tijdstip voortgezet door of tegen de politieregio,
bedoeld in artikel 1, dan wel de Staat.

Artikel 3

1. De functionarissen die op de dag voorafgaand aan de datum van
inwerkingtreding van de Politiewet 19.. op grond van het Wetboek van
Strafvordering belast zijn met het opsporen van strafbare feiten in de
hoedanigheid van onbezoldigde ambtenaren van rijks– of gemeentepolitie
of op grond van het feit dat hun bij bijzondere wetten of verordeningen
het toezicht op de handhaving van die wetten of verordeningen is
opgedragen, behouden gedurende één jaar na de datum van inwerking–
treding van de Politiewet 19.., dan wel indien Onze Minister van Justitie
eerder op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
(Stb. 1921, 14) tot verlening van een akte van opsporingsbevoegdheid of
tot aanwijzing van een categorie of eenheid is overgegaan, of het
bevoegd gezag eerder overeenkomstig het bij artikel 142 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde tot beëdiging is overgegaan tot
het tijdstip waarop de akte van opsporingsbevoegdheid is verleend, de
aanwijzing is gedaan, of de beëdiging heeft plaatsgevonden, de
bevoegdheid tot het opsporen van strafbare feiten, voor zover hun
functie ongewijzigd blijft.

2. De artikelen 152, 153, 157 en 159 van het Wetboek van Strafvor–
dering zijn van overeenkomstige toepassmg.

Artikel 4

De bepalingen uit deze Afdeling zijn niet van toepassing op de
verplichtingen van de Staat of een gemeente ten aanzien van personen
met wie het actieve dienstverband bij de gemeentepolitie of de rijkspo–
litie dan wel een ander onderdeel van de Staat dat overgaat in het Korps
landelijke politiediensten, op de dag voorafgaand aan de datum van de
inwerkingtreding van de Politiewet 19.. niet meer bestaat.

AFDELING 2. BEPALINGEN INZAKE DE AANPASSINGEN VAN DIVERSE
WETTEN

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

In artikel 8, tweede lid, van de Wet op het Notarisambt (Stb. 1842, 20)
wordt «commissarissen van politie» vervangen door: korpschefs van een
politiekorps.

Artikel 2

In artikel 412, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel wordt «de
ambtenaren van politie of van de invoerrechten en accijnzen» vervangen
door: de ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, of
de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen.
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Artikel 3

In de artikelen 437, eerste lid, onder c, en 437ter, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht (Stb. 1984, 92) wordt «het hoofd van de plaat–
selijke politie» vervangen door: de burgemeester.

Artikel 4

Artikel 87 van de Faillissementswet (Stb. 1893, 140) wordt als volgt
gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «eenen dienaar der openbare macht»
vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, of een andere ambtenaar, voor zover die ambtenaar behoort
tot een categorie die daartoe door Onze Minister van Justitie is aange–
wezen.

b. In het vierde lid wordt «De dienaar der openbare macht» vervangen
door: De in het eerste lid bedoelde ambtenaar.

Artikel 5

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 1896, 156) wordt
als volgt gewijzigd:

Artikel 444, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. De tweede en derde volzin worden vervangen door: De burge–

meester kan zich doen vertegenwoordigen door een ambtenaar van
politie die tevens hulpofficier van justitie is.

b. In de vierde volzin wordt «een der genoemde ambtenaren»
vervangen door: deze ambtenaar.

B

In artikel 912a wordt «De dienaar der openbare macht» vervangen
door: De ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,

Artikel 6

Het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) wordt als volgt
gewijzigd:

In artikel 84, eerste lid, vervalt «, door het hoofd der gemeentepolitie
van de plaats waar de verdachte zich bevindt,».

B

Artikel 146 wordt gewijzigd als volgt:
a. In het eerste lid wordt «de Politiewet» vervangen door: de Politiewet

19...
b. In het tweede lid wordt «van de openbare burgerlijke en van de

gewapende macht» vervangen door: de politie en de Koninklijke
marechaussee.

C

In artikel 152 wordt «bij de nummers 2-7 van artikel 141 vermeld en
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de personen bedoeld bij artikel 142» vervangen door:, bedoeld in de
artikelen 141 en 142.

D

Artikel 154 komt te luiden:

Artikel 154

Ter plaatse waar en binnen de grenzen binnen welke zij bevoegd zijn
tot opsporing, zijn hulpofficier van justitie:

a. de door Onze Minister van Justitie aangewezen ambtenaren van
politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, en de bijzondere
ambtenaren van politie;

b. de officieren van de Koninklijke marechaussee;
c. de door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze

Minister van Defensie aangewezen onderofficieren van de Koninklijke
marechaussee;

d. de door Onze Minister van Justitie aangewezen buitengewone
opsporingsambtenaren.

In artikel 155 wordt «de nummers 1-6» vervangen door: de onder–
delen a en b.

In artikel 156, eerste lid, wordt «de nummers 7 en 8» vervangen door:
de onderdelen c en d.

In artikel 238, tweede lid, tweede volzin, wordt «door een die naar van
de openbare macht of enige andere ambtenaar» vervangen door: op de
wijze als is voorzien in artikel 587, tweede lid.

H

In artikel 265, tweede lid, tweede volzin, wordt «door een die naar der
openbare macht of enige andere ambtenaar» vervangen door: op de
wijze als is voorzien in artikel 587, tweede lid.

I

In artikel 373, tweede lid, wordt «een dienaar der openbare macht»
vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, dan wel een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die
ambtenaar of functionaris door Onze Minister van Justitie daartoe is
aangewezen.

In artikel 387, eerste lid, wordt «dienaar van de openbare macht»
vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, dan wel een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die
ambtenaar of functionaris door Onze Minister van Justitie daartoe is
aangewezen.
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In artikel 390, eerste lid, tweede volzin, worden de woorden «door een
dienaar der openbare macht» vervangen door: op de wijze als is voorzien
in artikel 587, tweede lid,.

In artikel 391 wordt «een dienaar der openbare macht» vervangen
door: een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,
dan wel een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die ambtenaar
of functionaris door Onze Minister van Justitie daartoe is aangewezen.

M

In artikel 506, derde lid, wordt «de openbare burgerlijke of gewapende
macht» vervangen door: de politie en de Koninklijke marechaussee.

N

In artikel 541, tweede lid, wordt «een dienaar der openbare macht»
vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, dan wel een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die
ambtenaar of functionaris door Onze Minister van Justitie daartoe is
aangewezen.

In artikel 556, eerste lid, wordt «de dienaren der openbare burgerlijke
en gewapende macht» vervangen door: de ambtenaren, aangesteld voor
de uitvoering van de politietaak, de militairen van de Koninklijke
marechaussee, dan wel andere ambtenaren of functionarissen, voor
zover zij door Onze Minister van Justitie daartoe zijn aangewezen.

Artikel 564a wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid alsmede het cijfer 2 voor het tweede lid vervallen.
b. In het tweede lid wordt «Is hij aangehouden» vervangen door:

Indien de aanhouding is verricht.

Q

In artikel 587, tweede lid, wordt «een dienaar der openbare macht of
enige andere ambtenaar» vervangen door: een ambtenaar, aangesteld
voor de uitvoering van de politietaak, dan wel een andere ambtenaar of
functionaris, voor zover die ambtenaar of functionaris door Onze Minister
van Justitie daartoe is aangewezen.

Artikel 7

In artikel 19, tweede lid, van de Wet op de justitiële documentatie en
op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395), vervalt
onderdeel c.

Artikel 8

Artikel 94 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37) wordt als volgt gewijzigd:
a. In het tweede lid vervalt «, desnoods bijgestaan door ambtenaren

van Rijks– of Gemeentepolitie,».
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b. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Zo nodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke

arm.

Artikel 9

In artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, onderdeel d, van de
Wet tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 130) wordt «bezoldigde ambte–
naren van gemeentepolitie» vervangen door: ambtenaren van politie.

Artikel 10

De Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 wordt «het hoofd van plaatselijke politie: a. in gemeenten
met een politiekorps onder leiding van een hoofdcommissaris of
commissaris: de korpschef; b. in andere gemeenten: de burgemeester; c.
in gebieden die niet gemeentelijk zijn ingedeeld: de door Ons aange–
wezen autoriteit» vervangen door: de korpsbeheerder: de beheerder van
een regionaal politiekorps.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid, onderdeel a, alsmede in hettweede lid, wordt «de

hoofden van plaatselijke politie» telkens vervangen door: de korpsbe–
heerder.

b. In het eerste onderdeel b wordt «ambtenaren van rijks– en gemeen–
tepolitie» vervangen door: ambtenaren van politie.

In de artikelen 11, eerste lid, 17, derde lid, 19, derde lid, en 48, eerste
lid, wordt «het hoofd van plaatselijke politie» telkens vervangen door: de
korpsbeheerder.

Artikel 11

De Wet wapens en munitie WWM (Stb. 1986, 41) wordt als volgt
gewijzigd:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel 2, komt te luiden als volgt:
2°. de korpsbeheerder: de beheerder van een regionaal politiekorps

B

In de artikelen 8, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid, 23, eerste
lid, 24, 25, eerste lid, 28, eerste en tweede lid, 32, eerste lid, 34, eerste
lid, 38, tweede lid, en 59, eerste en tweede lid, wordt «het hoofd van
plaatselijke politie» telkens vervangen door: de korpsbeheerder.

In artikel 27, vierde lid, onderdeel 1, wordt «personen in overheids–
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dienst» vervangen door: personen in overheidsdienst en buitengewone
opsporingsambtenaren.

In artikel 38, eerste lid, wordt «de hoofden van plaatselijke politie»
vervangen door: de korpsbeheerders.

De tweede volzin in artikel 41 komt te luiden:
De vergoeding komt toe aan het Rijk indien Onze Minister het stuk

afgeeft, aan de betrokken provincie indien Onze Commissaris het stuk
afgeeft en aan de betrokken regio indien de korpsbeheerder het stuk
afgeeft.

In artikel 58, eerste lid, wordt «het hoofd van de plaatselijke politie»
vervangen door: de korpsbeheerder.

Artikel 12

In artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Wet persoonsregistraties
(Stb. 1988, 665) wordt «artikel 28 van de Politiewet (Stb. 1957, 244)»
vervangen door: artikel 2 van de Politiewet 19..

Artikel 13

Artikel 9 van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei
1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over
kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen,
uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale
ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking
tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Neder–
landse grens en de uitvoering daarvan (Stb. 1990, 202) wordt als volgt
gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «dienaren van de openbare macht»
vervangen door: ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak.

b. In het derde lid wordt «De dienaar der openbare macht» vervangen
door: De ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Artikel 14

De Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel b wordt «artikel 28 van de Politiewet (Stb. 1957, 244)»

vervangen door: artikel 2 van de Politiewet 19..
b. Onderdeel f komt te luiden:
f. beheerder met betrekking tot een register:
1°. bij een regionaal politiekorps: de ingevolge de Politiewet als

korpsbeheerder aangewezen burgemeester;
2°. bij het Korps landelijke politiediensten: Onze Minister van Justitie;
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3°. bij de Koninklijke marechaussee: Onze Minister van Defensie;
4°. gemeenschappelijk aan twee of meer politiekorpsen:
de beheerder van het politiekorps die is belast met de feitelijke zorg

voor het goed functioneren van dat register;
5°. mede gemeenschappelijk aan de Koninklijke marechaussee: het

door Onze Ministers in overeenstemming met Onze Minister van
Defensie aan te wijzen gezag;

B

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan artikel 10 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende als

volgt:
3. Indien het reglement een politieregister betreft als bedoeld in artikel

1, onder f, sub 4 of sub 5, wordt in het reglement tevens vermeld wie
beheerder van dat register is.

b. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel a komt te luiden:
a. ambtenaren van politie, voor zover zij deze behoeven voor de

vervulling van de politietaak en zij niet zijn aangesteld voor de uitvoering
van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de
politie;

b. In onderdeel b wordt «onder 6°» vervangen door: onder c.

Artikel 15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a, wordt «voor zover zij deze behoeven voor de

uitoefening van hun taak» vervangen door:
voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag en zeggen–

schap over de politie dan wel over andere personen of instanties die met
de opsporing van strafbare feiten zijn belast.

b. In onderdeel b, onder 2, wordt «ter uitvoering van de politietaak als
hoofd van de politie ter plaatse» vervangen door: in verband met de
uitoefening van hun gezag en zeggenschap over de politie.

c. In onderdeel c wordt «hoofden van plaatselijke politie» vervangen
door: korpsbeheerders van een regionaal politiekorps.

In artikel 16, eerste lid, onder d, wordt «hoofden van plaatselijke
politie» telkens vervangen door: korpsbeheerders van een regionaal
politiekorps.

Artikel 28, eerste volzin, wordt als volgt gewijzigd:
a. «De burgemeester van een gemeente met gemeentepolitie, de

algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie, het hoofd van de
Centrale Recherche Informatiedienst» wordt vervangen door: De
korpsbeheerders van een regionaal politiekorps, de korpschef van het
Korps landelijke politiediensten.

b. «of dienst» wordt vervangen door: of wapen.
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Artikel 15

In artikel 9, tweede lid, van de Wet op de weerkorpsen en de particu–
liere beveiligingsorganisaties (Stb. 1991, 594) wordt «het hoofd van
plaatselijke politie in de gemeente» vervangen door: de korpsbeheerder
van een regionaal politiekorps

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

In artikel 78, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) wordt
«in gemeenten, waar een commissaris van rijks– of gemeentepolitie is,
aan dezen en in andere gemeenten aan den burgemeester» vervangen
door: aan de burgemeester.

Artikel 2

In artikel 23 van de Wet verplaatsing bevolking (Stb. 1952, 406)
vervalt «de overige ambtenaren van Rijks– en gemeentepolitie,».

Artikel 3

Artikel 11 van de Zondagswet (Stb. 1953, 490) vervalt.

Artikel 4

De Wet op de inlichtingen– en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635)
wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt «De districtscommandanten, de commandant

van de Algemene Verkeersdienst en de commandant van de Dienst
Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie, alsmede de korpschefs in
gemeenten met gemeentepolitie» vervangen door: De korpschef van een
politiekorps en de commandant van de Koninklijke marechaussee.

b. In het tweede lid wordt «de burgemeesters in gemeenten met
gemeentepolitie» vervangen door: de korpsbeheerders van een regionaal
politiekorps

c. Aan artikel 18 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Met betrekking tot het optreden van ambtenaren van politie ter

uitvoering van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden blijft hoofdstuk
X van de Politiewet 19.. buiten toepassing.

B

In artikel 21, derde lid, wordt «ambtenaren van rijks– en gemeentepo–
litie» vervangen door: ambtenaren van politie en van de Koninklijke
marechaussee.

De eerste volzin van artikel 22, tweede lid, komt te luiden als volgt:
De ambtenaren van politie, van de grensbewaking en van de Konink–

lijke marechaussee doen mededeling van de te hunner kenhis gekomen
gegevens, die zij voor een dienst van belang achten, aan hun korpschef,
onderscheidenlijk aan de in artikel 18, eerste lid, bedoelde ambtenaar.
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Artikel 5

In artikel D1, tweede lid, van de Kieswet (Stb. 1989, 423) wordt «Het
hoofd van plaatselijke politie» vervangen door: De korpsbeheerder.

Artikel 6

In artikel 21, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de lijkbezorging
(Stb. 1991, 133) wordt «een ambtenaar van politie» vervangen door: een
ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Artikel 7

Artikel 47 van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
(Stb. 1992, 531) wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid vervalt «alsmede die personen die ingevolge een
opdracht van een daartoe aangewezen gezag als reserve werkzaamheden
verrichten bij de rijks– of gemeentepolitie,».

b. Na vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt in het
vierde lid «krachtens het tweede lid» vervangen door: krachtens het
tweede lid dan wel het derde lid.

c. Aan artikel 47 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. Degene die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerking–

treding van de Politiewet 19.. ingevolge een opdracht van een daartoe
aangewezen gezag als reserve werkzaamheden heeft verricht bij de rijks–
of gemeentepolitie en op die dag aanspraak had op een in deze wet
geregelde uitkering of voorziening dan wel binnen een jaar na die datum
een verzoek om toekenning van een zodanige uitkering of voorziening
heeft ingediend, heeft aanspraak op een met bedoelde uitkering of
voorziening overeenkomende, in deze wet geregelde uitkering of
voorziening. Deze wet is hierbij zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 8

De Gemeentewet (Stb. 1992, 96) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 168, eerste lid, wordt «rijkspolitie» vervangen door: politie.

B

In artikel 179, eerste lid, wordt «rijkspolitie» vervangen door: politie.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Artikel 1

In artikel 24 van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406) wordt
«Ambtenaren der politie» vervangen door: Ambtenaren, aangesteld voor
de uitvoering van de politietaak,.
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HOOFDSTUK4. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

In artikel 86 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) wordt «dienaren van de openbare macht» vervangen door: ambte–
naren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,.

Artikel 2

De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1992, 54)
wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 95 wordt «de openbare burgerlijke en van de gewapende
macht» vervangen door: de poiitie en de Koninklijke marechaussee.

B

In artikel 206 wordt «dienaren van de openbare macht» vervangen
door: ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1

In artikel 47 van de Dienstplichtwet (Stb. 1948, I284) wordt «de
marechaussee, de militairen der politietroepen en de ambtenaren van
rijks– en gemeentepolitie» vervangen door: de militairen van de Konink–
lijke marechaussee.

Artikel 2

In artikel 18, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964,
337) wordt «hoofdstuk IV en artikel 51 van de Politiewet» vervangen
door: de Politiewet 19..

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

In artikel 85 van de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548) wordt «door
onze Minister van Justitie daartoe zijn aangewezen» vervangen door:
tevens buitengewoon opsporingsambtenaar zijn.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

Artikel 13 van de Wet openbare vervoermiddelen (Stb. 1926, 321)
wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid vervalt «de ambtenaren van Rijks– en gemeentepo–
litie,».

b. In het derde lid vervalt «, desnoods bijgestaan door de ambtenaren
van Rijks– en gemeentepolitie en».
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Artikel 2

In artikel 3, eerste lid, van de Wet van 28 februari 1891 tot vaststelling
van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken (Stb. 69} vervalt
«, desnoods bijgestaan door ambtenaren van de Rijks– of gemeentepo–
litie en».

Artikel 3

In artikel 9, vijfde lid, van de Locaalspoor– en Tramwegwet (Stb. 1918,
99) vervalt «, desnoods bijgestaan door de ambtenaren van de Rijks– en
de gemeentepolitie en».

Artikel 4

In artikel 9 van de Wet van den 15den december 1917, houdende
voorschriften omtrent aanleg en instandhouding van spoorwegen,
waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, op wegen niet
onder het beheer van het Rijk (Stb. 703) vervalt «de ambtenaren van
Rijks– en gemeentepolitie en».

Artikel 5

In artikel 5 van de Wet van den 19den maart 1932, tot aanduiding van
het gewicht op groote stukken, vervoerd per binnenschip (Stb. 117)
vervalt «, nos. 1 en 3-6,», alsmede «de ambtenaren van Rijks– en
gemeentepolitie,».

Artikel 6

In artikel 17, eerste lid, van de Wet op de Zeevischvaartdiploma's
1935, Stb. 455, vervalt «de ambtenaren van Rijks– en Gemeentepolitie,».

Artikel 7

In artikel 21, eerste lid, van de Wet op de zeevaartdiploma's (Stb.
1935, 456), vervalt «de ambtenaren van Rijks– en Gemeentepolitie,».

Artikel 8

De Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 33a wordt als volgt gewijzigd:
a. In het vijfde en achtste lid, wordt «ambtenaren van het Korps Rijks–

politie en van de gemeentepolitie» telkens vervangen door: ambtenaren,
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,.

b. In het negende lid wordt «ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en
van de gemeentepolitie» vervangen door: ambtenaren, aangesteld voor
de uitvoering van de politietaak.

B

In artikel 43, eerste lid, vervalt «, desnoods bijgestaan door ambte–
naren van Rijks– en gemeentepolitie, en».
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Artikel 43a wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt «een bezoldigd ambtenaar van Rijks– of

gemeentepolitie» vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak,.

b. In het vijftiende lid wordt «onbezoldigde ambtenaar van Rijks– of
gemeentepolitie met een bezoldigd ambtenaar van Rijks– of gemeente–
politie» vervangen door: buitengewoon opsporingsambtenaar met een
ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,.

In artikel 43b, eerste lid wordt «een bezoldigd ambtenaar van Rijks– of
gemeentepolitie» vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak,.

Artikel 9

In artike! 13, eerste lid, van de Verkeerswet tegen lintbebouwing (Stb.
1937, 522) vervalt «, desnoods bijgestaan door ambtenaren van de
Rijks– of gemeentepolitie en».

Artikel 10

In artikel 9 van de Meetbrievenwet 1948 (Stb. I492) vervalt onderdeel
a en worden de onderdelen b tot en met d geletterd a tot en met c.

Artikel 11

De Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 71 vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b en c
geletterd a en b.

B

In artikel 72, eerste volzin, vervalt «, desnoods bijgestaan door ambte–
naren van de Rijks– of Gemeentepolitie en».

Artikel 12

In artikel 45 , onderdeel b, van de Wet op de telecommunicatievoorzie–
ningen (Stb. 1988, 520) wordt «de ambtenaren van rijks– of gemeente–
politie» vervangen door: de ambtenaren van politie, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak.

Artikel 13

In de artikelen 33, eerste, tweede en derde lid, en 34, derde lid, van de
Luchtvaartongevallenwet (Stb. 1992, 705) wordt «Rijkspolitie» telkens
vervangen door: het Korps landeiijke politiediensten.
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HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1

De Pandhuiswet 1910 (Stb. 321) wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 5, onder 30, onderdeel b, 18, 28, onderdeel b, en 32,
tweede en derde lid, wordt «het hoofd der plaatselijke politie» telkens
vervangen door: de burgemeester.

B

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid vervalt.
b. Het tweede en het derde lid worden vernummerd tot het eerste en

het tweede lid.
c. In het tweede lid wordt «de in het eerste lid bedoelde ambtenaren»

vervangen door: de opsporingsambtenaren.

Artikel 2

In artikel 13 van de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939
(Stb. 630) vervalt «: a. de ambtenaren van Rijks– en Gemeentepolitie; b.»

HOOFDSTUK 9. MINISTERIE VAN LAIMDBOUW, NATUUR–
BEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1

In artikel 3 van de Nuttige Dierenwet 1914 (Stb. 262) wordt «: b. de
ambtenaren van Rijks– en gemeentepolitie; c.» vervangen door: ,.

Artikel 2

Artikel 30 van de Vogelwet 1936 (Stb. 700) wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel 1 vervalt.
b. De onderdelen 2 en 3 worden vernummerd tot 1 en 2.

Artikel 3

De Jachtwet (Stb. 1954, 523) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt «onbezoldigd ambtenaar van politie»
vervangen door: buitengewoon opsporingsambtenaar.

B

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste tot en met het vijfde lid wordt «het hoofd van plaatse–

lijke politie» telkens vervangen door: de korpsbeheerder van een
regionaal politiekorps.

b. Het zevende lid vervalt.
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HOOFDSTUK 10. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGEIMHEID

Artikel 1

De Phosphorluciferwet 1901 (Stb. 133) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Naast de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aange–
wezen ambtenaren, zijn met de opsporing van de overtredingen van deze
wet mede belast:

a. de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 van de Arbeidswet 1919, voor
zover het betreft de overtredingen van artikel 2;

b. de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, voor zover het
betreft de overtredingen van artikel 3, eerste lid.

B

In artikel 6 wordt « artikel 5, eerste en derde lid» vervangen door:
artikel 5, aanhef en onder b.

In het eerste lid van artikel 7 wordt «De in het eerste en de in het
derde lid» vervangen door: De onder b.

In het eerste lid van artikel 10 wordt «De in het derde lid» vervangen
door: De onder b.

Artikel 2

In artikel 22, eerste lid, van de Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486)
vervalt «, nos. 1 en 3-6,», alsmede «de ambtenaren van rijks– en
gemeentepolitie, en».

Artikel 3

De Arbeidswet 1919 (Stb. 624) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 84, eerste lid, vervalt «de ambtenaren van Rijks– en gemeen–
tepolitie, alsmede».

B

Artikel 85, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. De eerste volzin komt te luiden:
De in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering

bedoelde ambtenaren, die geen hulpofficier van justitie zijn, behoeven
voor het betreden van andere plaatsen dan woningen, voor zover hun de
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een schriftelijke bijzondere last
van de officier van justitie.
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b. De derde volzin komt te luiden:
Deze last wordt verstrekt door de procureur-generaal.

Artikel 4

In artikel 18, eerste lid van de Huisarbeidswet 1933 (Stb. 597) vervalt
«de ambtenaren van Rijks– en gemeentepolitie, alsmede».

Artikel 5

In artikel 5 van de Wet van 13 juli 1951, houdende vervanging van de
bezettingsregeling betreffende een wekelijkse rustdag voor toonkunste–
naars, die dans– en amusementsmuziek ten gehore brengen (Stb. 281)
vervalt «en de ambtenaren van Rijks– en gemeentepolitie».

Artikel 6

De Algemene bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 84 wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef en in het tweede lid wordt «het hoofd van plaatselijke

politie» telkens vervangen door: de korpsbeheerder.
b. In het eerste lid, onder a, wordt «dit hoofd van plaatselijke politie»

vervangen door: die korpsbeheerder.

B

In artikel 84e, eerste lid, onder e, wordt «het hoofd van plaatselijke
politie» vervangen door: de korpsbeheerder.

Artikel 7

In artikel 21, derde lid, van de Pensioen– en spaarfondsenwet (Stb.
1981, 18) wordt «dienaar der openbare macht» vervangen door: een
ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, dan wel een
andere ambtenaar of functionaris, voor zover die ambtenaar of functio–
naris door Onze Minister van Justitie daartoe is aangewezen,.

Artikel 8

In artikel 19, derde lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming
in een beroepspensioenregeling (Stb. 1972, 400) wordt «dienaar van de
openbare macht» vervangen door: een ambtenaar, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak, dan wel een andere ambtenaar of functio–
naris, voor zover die ambtenaar of functionaris door Onze Minister van
Justitie daartoe is aangewezen,.

Artikel 9

In artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb.
1987, 92) wordt «het hoofd van plaatselijke politie» vervangen door: de
korpsbeheerder.
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Artikel 10

In artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb.
1987, 281) wordt «het hoofd van plaatselijke politie» vervangen door: de
korpsbeheerder.

Artikel 11

Artikel 78, eerste lid, onder e, van de Arbeidsvoorzieningenwet (Stb.
1990, 402) wordt als volgt gewijzigd:

a. «het hoofd van plaatselijke politie» wordt vervangen door: de
korpsbeheerder.

b. «dit hoofd van plaatselijke politie» wordt vervangen door: die
korpsbeheerder.

HOOFDSTUK 11. MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR

Artikel 1

In artikel 3 van de Absintwet (Stb. 1909, 402) vervalt «van Rijks– en
gemeentepolitie, die».

Artikel 2

In artikel 6 van de Wet op sera– en vaccins 1927 (Stb. 91) wordt «, die
van de invoerrechten en accijnzen en die van Rijks– en gemeentepolitie»
vervangen door: en die van de invoerrechten en accijnzen.

Artikel 3

De Electriciteitswet (Stb. 1938, 523) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15, tweede lid, vervalt «zoo noodig bijgestaan door de
ambtenaren van de Rijks– of gemeentepolitie, en».

B

In artikel 18 vervalt «de ambtenaren van de Rijks– en gemeentepolitie
en».

Artikel 4

In artikel 15 van de Wet op menselijk bloed (Stb. 1961, 182) vervalt «,
1, 3-6,».

Artikel 5

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Stb.
1992, 671) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 20, vierde lid, derde volzin, wordt «ambtenaren van rijks– of
gemeentepolitie» vervangen door: ambtenaren, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak,.
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B

In artikel 62, tweede lid, eerste volzin, wordt «ambtenaren van rijks– of
gemeentepolitie» vervangen door: ambtenaren, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak,.

AFDELING 3. OVERGANGS– EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Indien de bepalingen uit Afdelmg 1 daarin niet voorzien, kunnen bij
algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken, regels worden gesteld die betrekking
hebben op aanspraken op uitkeringen of voorzieningen, of andere
rechten dan wel verplichtingen die samenhangen met de overgang van
een gemeentelijk politiekorps, een onderdeel van het Korps Rijkspolitie of
een ander onderdeel van de Staat naar een regionaal politiekorps of het
Korps landelijke politiediensten, met de feitelijke integratie van deze
korpsen of diensten, dan wel die anderszins samenhangen met de
reorganisatie van het politiebestel.

Artikel 2

Tot het tijdstip dat het bij koninklijke boodschap van .... ingediende
voorstel van wet tot wijziging en hernieuwde vaststelling van de Wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag ter aanpassing van de
Coördinatiewet uitzonderingstoestanden in werking treedt... geldt het
volgende:

1. in geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede
verband houdende buitengewone omstandigheden, kan bij koninklijk
besluit worden bepaald, dat Onze Ministers van Justitie en van Binnen–
landse Zaken de artikelen 54-57 van de Politiewet 19..;

2. Onze voornoemde Ministers treffen de nodige voorzieningen met
betrekking tot de bijstand van de politie voor het geval, dat voor het
gehele land of een gedeelte daarvan de artikelen 54—57 van de Politiewet
19.. buiten werking worden gesteld,

3. voorzover deze voorzieningen betrekking zullen hebben op bijstand
van de politie gedurende de staat van oorlog en de staat van beleg,
geschiedt het treffen van deze voorzieningen in overeenstemming met
Onze Minister van Defensie.

Artikel 3

De Politiewet 19.. treedt in werking met ingang van de eerste dag van
de vierde kalendermaand na het tijdstip waarop dit wetsvoorstel tot wet
wordt verheven en de bepalingen uit Afdeling 1, Hoofdstuk 1, in werking
zijn getreden, dan wel eerder op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Artikel 4

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen
daarvan verschillend kan worden gesteld.
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Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Politiewet 19..

Artikel 6

Voor het tijdstip van plaatsing in het Staatsblad vervangt Onze
Minister van Justitie de in deze wet voorkomende aanduiding «19..» door
het jaartal van het Staatsblad, waarin het bij koninklijke boodschap van
27 maart 1992 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een
nieuwe Politiewet, na tot wet te zijn verheven, is geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Defensie,
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