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1. Inleiding

Dit wetsvoorstel is een sequeel van het op 27 maart 1992 ingediende
voorstel van Wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet
(kamerstukken II, 1991-1992, 22 562), hierna te noemen: de nieuwe
Politiewet. Laatstgenoemd wetsvoorstel bevat de regeling van het
nieuwe politiebestel, waarbij rijks– en gemeentepolitie zullen opgaan in
regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten. In de
nieuwe Politiewet worden voorts meegenomen de wijzigingen van de
artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921,
14), die samenhangen met de invoering van het nieuwe politiebestel.

Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in de invoering van de nieuwe
Politiewet.

Het voorstel treft de noodzakelijke overgangsmaatregelen, de
aanpassing van bepalingen in diverse wetten en de regeling van de
inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet.

Afdeling 1 bevat de overgangsmaatregelen die noodzakelijk zijn in
verband met de vervanging van de Politiewet (Stb. 1989, 223) door de
nieuwe Politiewet. Bij overgangsmaatregelen moet worden gedacht aan
maatregelen die met het oog op de invoering van het nieuwe politie–
bestel voorzien in de overgang van vermogensbestanddelen, zoals
gebouwen en materieel, van personeel, van archieven van of in gebruik
bij politiekorpsen uit het huidige bestel naar die in het nieuwe bestel.
Ook dient te worden voorzien in de overname van bestaande rechten en
lopende verplichtingen van de gemeentelijke politiekorpsen en districten
van de rijkspolitie door de regionale korpsen en het Korps landelijke
politiediensten. Daarnaast is het, als gevolg van de hiervoorgenoemde
wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering, gewenst te voorzien in
een overgangsregeling voor de bijzondere opsporingsambtenaren en de
onbezoldigd ambtenaren van politie.

Als gevolg van de invoering van een nieuw politiebestel is het voorts
noodzakelijk om bestaande bepalingen inzake de politie in tal van wetten
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aan te passen. Afdeling 2 van dit wetsvoorstel voorziet daarin. Het gaat
daarbij om de aanpassing van begrippen uit de huidige Politiewet aan het
begrippenkader van de nieuwe Politiewet. Deze begripsvervanging is
vooral het gevolg van de vorming van de regionale politiekorpsen, het
afschaffen van het bestaande rangenstelsel, de andere inhoud van het
begrip ambtenaar van politie en het verdwijnen van de onbezoldigd
ambtenaar van politie

Voor zover relevant is bij de aanpassing rekening gehouden met de
tekst van wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. Vanuit praktisch oogpunt is eveneens rekening
gehouden met de wijzigingen van diverse wetten als gevolg van het bij
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige voorstel van Wet tot
wijziging van binnentredingsbepalingen (kamerstukken II, 1991/92,
22 539).

De derde Afdeling van dit wetsvoorstel bevat overgangs– en slotbepa–
lingen, waaronder bepalingen inzake de inwerkingtreding van de nieuwe
Politiewet en de citeertitel.

Dit wetsvoorstel vormt de schakel tussen de totstandkoming van de
nieuwe Politiewet en de invoering daarvan. Dit betekent dat de Invoe–
ringswet, althans op onderdelen, eerder in werking moet treden dan de
nieuwe Politiewet. Laatstgenoemde wet moet wel kracht van wet hebben
op het moment dat het desbetreffende deel van de Invoeringswet in
werking treedt.

2. Overgangsbepalingen

De reorganisatie van het politiebestel brengt met zich dat de gemeen–
telijke politiekorpsen en het Korps Rijkspolitie worden samengevoegd tot
vijfentwintig regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politie–
diensten. In Afdeling 1 zijn de bepalingen opgenomen die moeten
zorgdragen voor de overgang van onder meer de huisvesting en andere
vermogensbestanddelen, het personeel en enige andere onderwerpen.
Ook de wijzigingen van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering vereisen overgangsmaatregelen. Dit laatste heeft
betrekking op de opsporingsbevoegdheid van de functionarissen die
thans in de hoedanigheid van onbezoldigd politieambtenaar of op grond
van toezichthoudende taken ingevolge artikelen 141 en 142 van het
Wetboek van Strafvordering zijn belast met het opsporen van strafbare
feiten.

In paragrafen 2.1. en 2.2. worden enige algemene opmerkingen
gemaakt over de overgang van de vermogensbestanddelen en het
personeel. De overige bepalingen uit Afdeling 1 worden besproken in de
artikelsgewijze toelichting.

2.1. Overgang van vermogensbestanddelen

De bepalingen van hoofdstuk 1 van Afdeling 1 beogen de overgang te
regelen van alle vermogensbestanddelen van een gemeente of van het
Rijk, die zodanig samenhangen met de taakvervulling van een gemeen–
telijk politiekorps respectievelijk van een district van het Korps Rijkspo–
litie, dat zij dienen toe te komen aan de politieregio waarin het desbetref–
fende gemeentelijk politiekorps, respectievelijk district, opgaat, wil die
politieregio in staat zijn om van de aanvang af haar taak op dezelfde,
adequate wijze uit te oefenen als het gemeentelijk politiekorps, respec–
tievelijk district, tot op dat moment deed.

Voor alle duidelijkheid wordt hierbij opgemerkt dat het begrip
«vermogensbestanddelen» in genoemde bepalingen wordt gebruikt in de
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betekenis van activa en passiva die deel uitmaken van het vermogen,
hetgeen neerkomt op de zaken, (vermogens)rechten en verplichtingen.
Met name kan hierbij gedacht worden aan onroerende zaken als politie–
bureau's, maar ook aan de lasten van externe financiering daarvan, aan
roerende zaken als surveillance-wagens, automatiseringsapparatuur en
dergelijke, maar ook aan de rechten en verplichtingen uit bij voorbeeld
onderhouds– of huurcontracten. De gedachte hierbij is dat de wijziging in
de formele organisatiestructuur van de politie uiteraard niet gepaard
moet gaan met hiaten in of onregelmatigheden bij de daadwerkelijke
uitvoering van politietaken door de verschillende eenheden. Een
voorwaarde daarvoor is dat deze eenheden in beginsel de beschikking
blijven houden over dezelfde faciliteiten als voorheen. Hieruit volgt mede
dat het bij voorbeeld doorgaans zal gaan om zaken die voorafgaand aan
de overgang daadwerkelijk bij de politie in gebruik zijn, maar dit hoeft
niet steeds het geval te zijn. Denkbaar is dat een ten tijde van de
overgang in aanbouw zijnd politiebureau, dat bestemd is voor een
bepaalde politie-eenheid en binnen korte tijd zal worden opgeleverd, aan
die eenheid moet worden toegerekend in de zin van de artikelen 1 en 2
van Hoofdstuk 1 van Afdeling 1, al is het op dat moment om voor de
hand liggende redenen nog niet feitelijk in gebruik bij de politie
Uiteraard moet het hier wel steeds gaan om een vermogensbestanddeel
van een gemeente, respectievelijk de Staat. Van de vermogensbestand–
delen die al dan niet over gaan, dient per regio een lijst te worden
opgesteld. Deze lijst is constitutief. Artikel 3 regelt de vaststelling van de
lijst.

Op grond van de bepalingen uit Hoofdstuk 1 van Afdeling 1 dienen de
laatste voorbereidende handelingen te worden verricht voor de daadwer–
kelijke overgang van vermogensbestanddelen op het moment dat de
nieuwe Politiewet in werking treedt. Het systeem van deze overgang
brengt mee dat het voldoende is als Hoofdstuk 1 drie maanden eerder in
werking zal treden dan de overige bepalingen uit dit wetsvoorstel. Dit
betekent dat uitgaande van de beoogde inwerkingtreding van de andere
onderdelen van dit wetsvoorstel en van de nieuwe Politiewet, dat
Hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel met ingang van 1 oktober in werking
zou moeten treden. Indien de inwerkingtreding later plaatsvindt, zal de
datum van invoering van de nieuwe politieorganisatie verschuiven, tenzij
blijkt dat ruim voor het verstrijken van deze drie maanden in alle regio's
in oprichting de lijsten gereed zijn en alle eventuele geschilpunten zijn
opgelost. In dat geval kan de nieuwe Politiewet eerder op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. De inwerkingtre–
dingsbepaling in afdeling 3 biedt die mogelijkheid.

In feite regelt artikel 3 van Hoofdstuk 1 de laatste fase van het voorbe–
reidende proces. Voor het definitief vaststellen van de lijsten en voor het
instellen van een adviescommissie is een wettelijke basis nodig, die dit
wetsvoorstel biedt. Met de belangrijke en tijdrovende voorbereidende
werkzaamheden, zoals het opstellen van de concept-lijsten, kan ruim
voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een aanvang worden
gemaakt.

Deze werkzaamheden zijn feitelijk van aard en maken deel uit van het
proces van feitelijke integratie, als bedoeld in de Wet tijdelijke voorzie–
ningen reorganisatie politiebestel. Een nadere wettelijke voorziening in
dit wetsvoorstel is niet vereist voor het uitvoeren van die feitelijke hande–
lingen. Op grond van artikel 4 van de Wet tijdelijke voorzieningen reorga–
nisatie politiebestel is de beoogd korpsbeheerder belast met het bevor–
deren van het proces van feitelijke integratie. Vanuit die verantwoorde–
lijkheid moet hij als de «motor» worden gezien bij het doen plaatsvinden
van de voorbereidende werkzaamheden. In het regionaal overlegorgaan
treft hij de mede-opstellers van de lijst.
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Binnenkort zullen de beoogd korpsbeheerders en de burgemeesters
van gemeenten met gemeentepolitie nader worden geïnformeerd over
Hoofdstuk 1.

In de artikelsgewijze toelichting wordt verder ingegaan op de
bepalingen die de overgang van vermogensbestanddelen regelen.

2.2. De overgang van personeel

Zoals hiervoor aangegeven, zal op het moment dat de nieuwe
Politiewet in werking treedt, het personeel dat thans werkzaam is bij de
gemeente– of de rijkspolitie in dienst moeten komen van de nieuwe
politiekorpsen.

In de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb.
1991, 674) is in artikel 15 bepaald dat bij algemene maatregel van
bestuur regels worden gegeven over de wijze waarop het personeel
wordt geplaatst. Ter uitvoering van deze bepaling is het Besluit sociaal
beleidskader reorganisatie politiebestel (Stb. 1992, 440) vastgesteld. Op
grond van dit beleidskader worden formatieplannen opgesteld, waarin de
formatie van de korpsen wordt vastgelegd alsmede de beslissingen
omtrent plaatsing. Op het moment dat de nieuwe Politiewet in werking
treedt, moeten alle personen (ook degene die boventallig zijn) die bij de
regionale korpsen of het Korps landelijke politiediensten zijn ingedeeld,
zijn opgenomen in het formatieplan van het desbetreffende korps.
Daarbij is niet van belang of deze personen een tijdelijke dan wel een
vaste functie vervullen. Het eerste lid van artikel 1 van Hoofdstuk 2
bepaalt dat de betrokken personen vervolgens van rechtswege overgaan
naar de regio's dan wel het Korps landelijke politiediensten. Een soortge–
lijke bepalmg is opgenomen met betrekking tot de vrijwilligers van rijks–
en gemeentepolitie.

In dit verband wordt opgemerkt dat de reorganisatie van het politie–
bestel geen wijziging brengt in de rechtspositie van het gewezen
personeel. Degenen die op het moment van inwerkingtreding van de
nieuwe Politiewet een uitkering genieten als uitvloeise! van een
voormalige dienstbetrekking bij de politie, blijven hun aanspraak op deze
uitkering behouden tegenover de toenmatige werkgever (de Staat of een
gemeente).

Deze rechten en verplichtingen zijn daarom uitgezonderd van de in
Afdeling 1 opgenomen algemene bepaling over de overgang van vermo–
gensbestanddelen. Voor zover het Rijk tot nu toe gelden ter beschikking
heeft gesteld aan gemeenten voor uitkeringen aan het gewezen
personeel van een gemeentelijk politiekorps, zullen deze gelden ook in de
toekomst ter beschikking worden gesteld aan de desbetreffende
gemeente.

3. Begripsvervanging

In een groot aantal wetten moeten begrippen worden aangepast in
verband met het gewijzigde begrippenkader in de nieuwe Politiewet. Bij
de opzet van de aanpassingen van diverse wetten is de volgorde van de
hoofdstukken van de rijksbegroting gevolgd. De verantwoordelijkheid is
bepaald aan de hand van de huidige portefeuilleverdeling. Voor elk
ministerie is een hoofdstuk gereserveerd, waarin de wetten in chronolo–
gische volgorde zijn opgenomen. Het tijdstip van inwerkingtreding van de
wet is daarbij uitgangspunt.

Zoals hiervoor is aangegeven wordt bij deze aanpassingsbepalingen
rekening gehouden met de teksten van wetsvoorstellen die in behan–
deling zijn bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede het voorstel
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van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen. Het spreekt voor
zich dat de artikelen uit Afdeling 2, die betrekking hebben op deze
wetsvoorstellen, worden gewijzigd, zodra het desbetreffende
wetsvoorstel gewijzigd wordt vastgesteld, dan wel tijdens de behan–
deling blijkt dat het onderhavige voorstel eerder in werking zal treden.

De begrippen die in het licht van de aanpassingen moeten worden
bezien zijn:

- ambtenaren van politie of ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie,
- dienaren van de openbare macht of dienaren der openbare burger–

lijke en gewapende macht,
- commissaris van politie,
- andere rangen of functies (bij voorbeeld districtscommandant,

inspecteur)
- de onbezoldigd ambtenaar van politie,
- hulpofficier van justitie,
- hoofd van plaatselijke politie.

Bij de vervanging van de begrippen geldt het onderstaande als
algemene leidraad.

Daarbij is het begrippenkader van de nieuwe Politiewet zo veel
mogelijk als uitgangspunt genomen. Daar waar het voor de hand lag
aansluiting te zoeken bij het begrippenkader uit een andere wet is van
dat uitgangspunt afgeweken.

3.1. Ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie

In diverse wetten worden aan «ambtenaren van gemeente– en rijkspo–
litie» bevoegdheden of taken opgedragen. Met deze aanduiding worden
in het huidige politiebestel de executieve ambtenaren van politie
bedoeld. De nieuwe Politiewet kent een andere aanduiding van het
begrip ambtenaar van politie. Artikel 3 van dat wetsvoorstel geeft een
definitie van ambtenaar van politie. Naast de executieve ambtenaren van
politie (artikel 3, eerste lid, onder a) worden ook het technisch, admini–
stratief en ander ondersteunend personeel, alsmede de vrijwilligers en de
bijzondere ambtenaren, als ambtenaren van politie aangemerkt. Vanuit
het streven naar een uniforme (rechts-)positie is ervoor gekozen allen die
werkzaam zijn bij en voor de politie als ambtenaren van politie aan te
duiden. Het gevolg hiervan is dat het duidelijke onderscheid in de
benaming van executieven en niet-executieve ambtenaren bij de politie is
verdwenen. Daarom kan bij de vervanging van het begrip «ambtenaren
van gemeente– en rijkspolitie» niet automatisch gekozen worden voor
«ambtenaren van politie». Dit zou immers betekenen dat de taken en
bevoegdheden die in bijzondere wetten aan executieve politieambte–
naren zijn opgedragen ook aan de andere hiervoorgenoemde categorieën
van ambtenaren van politie toekomen.

Bij de vervanging van het begrip is met het oog daarop gekeken naar
de taak en/of de bevoegdheden die aan de politieambtenaren zijn
opgedragen. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt naar gelang
in de desbetreffende bepaling gedoeld wordt op de «sterke arm-functie»
van de politie, op de assistentie van politieambtenaren bij de uitvoering
van bestuursdwang, op de opsporingstaak van de politie, dan wel op een
andere dan de hiervoor genoemde taken.

a. De sterke arm
In een aantal bepalingen wordt de mogelijkheid gegeven de hulp in te

roepen van ambtenaren van politie bij de uitoefening van een
bevoegdheid. Veelal gaat het om de assistentie bij de uitvoering van
handelingen van bestuursdwang (zie hierna onderdeel b) of het betreden
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van woningen of andere plaatsen. Een voorbeeld dat ziet op de assis–
tentie bij een bevoegdheid tot binnentreden is artikel 94, derde lid, van
de Pachtwet (Stb. 1958, 37). Deze bepaling geeft degene die op last van
de grondkamer een onderzoek als bedoeld in artikel 93 van de Pachtwet
uitvoert, de bevoegdheid het onroerend goed waarop het onderzoek
betrekking heeft, te betreden «desnoods bijgestaan door ambtenaren van
Rijks– of Gemeentepolitie».

De mogelijkheid de assistentie van de politie in te roepen vloeit voort
uit het gegeven dat de politie bij haar taakuitvoering beschikt over
bevoegdheden, waarover andere functionarissen niet beschikken.
Gedoeld wordt op de bevoegdheid tot geweldgebruik of het gebruik van
andere dwangmiddelen. Dit is «de sterke armfunctie» van de politie.
Indien in een te wijzigen bepaling wordt geduid op deze functie van de
politie, wordt de desbetreffende zinsnede - voorzover het voorstel van
Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen daar al niet in voorziet -
vervangen door «met behulp van de sterke arm».

b. Bestuursdwang
Zoals hiervoor is aangegeven, regelt een aantal bepalingen de

mogelijkheid de assistentie van ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie
in te roepen bij handelingen, die in het verleden werden aangeduid met
politiedwang: «het op kosten van de overtreders van een wet doen
wegnemen, beletten, verrichten, of in de vorige toestand herstellen
hetgeen in strijd met de (..(voorschriften is gemaakt, of gesteld, onder–
nomen, nagelaten beschadigd of weggenomen». Een voorbeeld van een
dergelijke bepaling is artikel 3 van de Wet van 28 februari 1891 tot
vaststelling van bepalmgen betreffende 's Rijks waterstaatwerken (Stb.
1891, 69). In de loop der tijd is de oude aanduiding politiedwang
vervangen door het begrip bestuursdwang.

Thans wordt de regeling van bestuursdwang integraal herzien. De
nieuwe Gemeentewet (Stb. 1992, 96), de nieuwe Provinciewet (Stb.
1992, 550) en de Waterschapswet (Stb. 1991, 444) kennen reeds een
nieuwe regeling voor bestuursdwang. In aansluiting daarop is in het
Voorontwerp van Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht
(Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) een algemene regeling
voor bestuursdwang opgenomen. Deze regeling is gestoeld op die in de
hiervoorgenoemde wetten. In de nieuwe regeling van bestuursdwang
vervalt de bepaling dat de medewerking van ambtenaren van rijks– en
gemeentepolitie bij de uitvoering van bestuursdwang kan worden
ingeroepen.

Bij de totstandkoming van de Gemeentewet (kamerstukken II,
1985/86, 19 403, nr. 3, blz. 69) is over de rol van de politie bij bestuurs–
dwang opgemerkt, «dat de politie eerst dan optreedt, indien de
handhaving van de openbare orde dit noodzakelijk maakt of indien er
tevens strafbare feiten moeten worden opgespoord». In dergelijke
gevallen kan op grond van de generale taakstelling van de politie worden
opgetreden.

De generale taakstelling van de politie is in 1957 in navolging van het
voorstel van de commissie Langemeijer in artikel 28 van de Politiewet
opgenomen (kamerstukken II, 1953/54, 3525, nr. 3, p. 13). De
omschrijving van de politietaak, is integraal overgenomen in artikel 2 van
de nieuwe Politiewet.

De bepalingen, waarin de mogelijkheid wordt geopend de assistentie
van de ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie in te roepen bij de
uitvoering van bestuursdwang, zijn beperkt en dateren uit de periode van
voor de invoering van de Politiewet in 1957. Gelet op het vorenstaande
bestaat er geen noodzaak voor het handhaven van de assistentieregeling
bij de uitvoering van bestuursdwang. Voorgesteld wordt de desbetref–
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fende zinsnede uit de oude bepalingen inzake bestuursdwang te
schrappen.

c. Opsporingsbevoegdheid
Een aantal bijzondere wetten bevat een bepaling, waarin ambtenaren

van rijks– en gemeentepolitie worden aangewezen als opsporingsamb–
tenaar voor de in de desbetreffende wet strafbaar gestelde feiten. Als
voorbeeld kan dienen artikel 5 van de Phosphorluciferwet 1901 (Stb.
133). Nu in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald
welke ambtenaren van politie algemeen opsporingsambtenaar zijn, ligt
het voor de hand bij de vervanging van de begrippen hierbij aan te
sluiten.

In dit verband wijzen wij op artikel 67 van de nieuwe Politiewet. Deze
bepaling wijzigt artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. De
ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, en het
tweede lid van de nieuwe Politiewet worden daarin aangewezen als
algemeen opsporingsambtenaar. Met deze formulering krijgen de ambte–
naren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de bijzondere
ambtenaren van politie, opsporingsbevoegdheid. De technische, admini–
stratieve en andere ondersteunende ambtenaren, alsmede de vrijwillige
ambtenaren zijn geen opsporingsambtenaar in de zin van artikel 141 van
het Wetboek van Strafvordering.

Bij de inventarisatie van de wettelijke bepalingen bleek dat in een
groot aantal (oude) wetten naast de ingevolge artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, ook de ambtenaren
van rijks– en gemeentepolitie met de opspormg zijn beiast. Voorbeelden
van een dergelijke bepaling zijn de artikelen 3 van de Absintwet 1909
(Stb. 402), 53 van de Pandhuiswet 1910 (Stb. 321) en 18 van de Huisar–
beidwet (Stb. 1933, 597). De aanwijzing van ambtenaren van rijks– en
gemeentepolitie als opsporingsambtenaar in dergelijke bepalingen lijkt
ten overvloede gedaan. Artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
- zowel de bestaande redactie, als de redactie van artikel 67 van de
nieuwe Politiewet - wijst immers politieambtenaren als algemeen opspo–
ringsambtenaar aan.

De redactie van deze oude opsporingsbepalingen is vanuit de wetsge–
schiedenis te verklaren. Bij de invoering van de Politiewet in 1957 (Stb.
1957, 244) is artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering gewijzigd
(artikel V). Nieuw was de aanwijzing van alle politieambtenaren als
algemeen opsporingsambtenaar. In het oude artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering (zie Stb. 1921, 14) en in artikel 8 van het
Wetboek van Strafvordering van 1838 (Stb. 1886, 80) werden slechts de
volgende politieambtenaren als algemeen opsporingsambtenaar aange–
wezen: de commissarissen van politie, de waterschouten en de
veldwachters. Dit betekende dat het voor 1957 noodzakelijk was in de
bijzondere wet apart de opsporingsbevoegdheid van de «overige ambte–
naren van rijks– en gemeentepolitie» te regelen. Bij de invoering van het
nieuwe artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering in 1957 is
verzuimd de redactie van de desbetreffende artikelen in de bijzondere
wetten aan te passen.

Indien in een artikel van een bijzondere wet zowel de opsporingsamb–
tenaren ex artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, als de
ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie met de opsporing worden
belast, wordt voorgesteld de zinsnede «ambtenaren van rijks– en
gemeentepolitie» te schrappen.

d. Overige taken en bevoegdheden
Naast de hiervoorgenoemde taken of bevoegdheden worden ook

andere werkzaamheden aan de politie opgedragen. Ingevolge artikel 24
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van de Leerplichtwet (1971, 406) zijn ambtenaren van politie bij
voorbeeld bevoegd een minderjarige die zij onder schooltijd aantreffen,
terug te brengen naar het schoolhoofd. Aan artikel 412 van het Wetboek
van Koophandel ontleent de politieambtenaar de bevoegdheid tot
inbeslagneming van de sterke drank die voor verbruik door de bemanning
boven de toegestane hoeveelheid aan boord van een schip aanwezig is.

Voorzover in een bijzondere wet aan politieambtenaren een andere
taak of bevoegdheid dan de hiervoor onder a, b of c genoemde, wordt
opgedragen, zal in de regel worden gekozen voor de vervanging van deze
begrippen door de zinsnede «ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering
van de politietaak». Dit zijn de ambtenaren van politie die bij een politie–
korps zijn aangesteld om executieve werkzaamheden te verrichten. Het
gaat hier om de ambtenaren van politie genoemd in artikel 3, eerste lid,
onder a, van de nieuwe Politiewet. De overige ambtenaren van politie
genoemd in artikel 3, zijn aldus uitgesloten. Indien het uitdrukkelijk in de
bedoeling ligt ook deze ambtenaren bij de uitvoering van een bepaling te
betrekken wordt volstaan met de zinsnede «de ambtenaar van politie».
Dit is bij voorbeeld het geval in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de
Inlichtingen– en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635), waarin het verza–
melen van inlichtingen voor inlichtingen– en veiligheidsdiensten wordt
geregeld.

3.2. Dienaren van de openbare macht dan wel dienaren der openbare
burgerlijke en gewapende macht

In diverse (oude) wetten worden deze begrippen aangetroffen ter
aanduiding van de ambtenaren van politie, de militairen van de krijgs–
macht, dan wel de Koninklijke marechaussee. Het gaat hier in de regel
om het betekenen van gerechtelijke stukken of het doen van oproe–
pingen. Vaak wordt daarbij aangegeven wie bevoegd is tot het aanwijzen
van de ambtenaren.

Indien duidelijk is dat hiermee de politie, de militair van de Koninklijke
marechaussee of een van de overige onderdelen van de krijgsmacht
wordt bedoeld, dan zal een nadere aanduiding plaatsvinden. Een
voorbeeld hiervan is artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Straf–
vordering, op grond waarvan opsporingsambtenaren in de uitoefening
hunner ambtsverrichtingen de hulp in kunnen roepen «van de openbare
burgerlijke en van de gewapende macht». Deze bepaling, die reeds in het
Wetboek van Strafvordering uit 1838 was opgenomen, heeft vooral
betekenis voor de buitengewone opsporingsambtenaar, als bedoeld in
artikel 142 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 67
van de nieuwe Politiewet.

In de overige gevallen worden de onderhavige begrippen vervangen
door de zinsnede «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». Het gevolg van deze redactie is dat de desbetreffende
werkzaamheden ook aan andere dan (executieve) politieambtenaren
kunnen worden opgedragen. Dit lijkt gewenst in verband met de voort–
schrijdende privatisering van overheidsdiensten en het gegeven dat
steeds vaker andere ambtenaren of functionarissen met werkzaamheden
worden belast, die in het verleden uitsluitend door politieambtenaren
werden uitgevoerd. Daar het steeds handelt om werkzaamheden als de
betekening van gerechtelijke stukken, de oproeping van getuigen ligt het
voor de hand de Minister van Justitie met de aanwijzing te belasten.
Deze bevoegdheid biedt de Minister van Justitie de mogelijkheid van
kwaliteitsbewaking.
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3.3. Commissaris van politie

Met de inwerkingtreding van de Politiewet zal de rang van commissaris
van politie een andere inhoud krijgen. De rang van (hoofd)commissaris is
van oudsher verbonden aan de functie van korpschef van gemeentepo–
litie in de grote gemeenten. De aanduiding van commissaris van politie
dateert uit een periode, waarin de commissaris als hoogste plaatselijke
autoriteit, werd belast met het treffen van spoedmaatregelen in
afwachting van de komst van of ter vervanging van de officier van
justitie, dan wel de rechter-commissaris.

Als zodanig is de commissaris van politie in vele bepalingen een
bevoegdheid tot het afgeven van een last bij het betreden van woningen
toegekend. Indien een commissaris in een gemeente ontbrak, werd deze
vervangen door de burgemeester (zie artikel 120 (oud) Wetboek van
Strafvordering). De commissaris van politie krijgt voorts in bijzondere
wetten bevoegdheden opgedragen als hoofd van plaatselijke politie. Ook
hier treedt bij het ontbreken van een commissaris van politie in een
gemeente, de burgemeester op als vervanger. Hierna zal aandacht
worden besteed aan de vervanging van het begrip «de commissaris van
politie» in binnentredingsbepalingen en de overige bepalingen waarin hij
een taak of bevoegdheid verkrijgt. De vervanging van commissaris van
politie als hoofd van plaatselijke politie wordt meegenomen in paragraaf
3.7.

a. Binnentredingsbepalingen.
Enkele ontwikkelingen maken handhaving in binnentredingsbepalingen

van de specifieke functie van de commissaris van politie bij het treffen
van spoedmaatregelen, overbodig. De huidige communicatiemogelijk–
heden beperken de noodzaak tot het treffen van een noodvoorziening.
Bevoegdheden die in het verleden exclusief aan de commissaris werden
toegekend, kunnen naar hedendaagse opvattingen worden verricht door
politieambtenaren die tevens hulpofficier van justitie zijn. Dit geldt in het
bijzonder voor de bevoegdheid van de commissaris bij het betreden van
woningen. Verwezen wordt naar de memorie van toelichting bij het
voorstel van wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen (kamer–
stukken II, 1991/92, 22 539, nr. 3).

Met de inwerkingtreding van de Algemene wet op het binnentreden en
het voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen, zal «de
commissaris van politie» uit een groot aantal wettelijke bepalingen
verdwijnen. In de artikelsgewijze toelichting wordt per hoofdstuk een
opsomming gegeven van de wettelijke bepalingen, waarin aan «de
commissaris van politie» bevoegdheden zijn toegekend, en die door het
voorstel van Wet tot wijziging van de binnentredingsbepalingen worden
gewijzigd. In het onderhavige voorstel behoeven deze bepalingen niet
nader te worden aangepast.

b. Overige
In de overige gevallen waarin het noodzakelijk is een ambtsdrager aan

te wijzen voor de bevoegdheden of taken die aan de commissaris van
politle zijn opgedragen, ligt het voor de hand te kiezen voor «de
korpschef». Zoals hiervoor is aangegeven is de korpschef van een
regionaal korps voor wat betreft functie en niveau te vergelijken met de
korpschef van gemeentepolitie in een grote gemeente.

3.4. Overige functionarissen van rijks– en gemeentepolitie

Een aantal wetten draagt taken of bevoegdheden op aan lagere politie–
ambtenaren met een bepaalde rang of functie. Voor de rijkspolitie zijn dit
onder andere de groeps– of postcommandant van het Korps Rijkspolitie,
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dan wel een commandant van een landelijk of ressortelijk opererend
onderdeel van de rijkspolitie. Bij de gemeentepolitie is dit bij voorbeeld
de inspecteur van politie.

Per wet moet worden bezien welke functionaris bij het regionale
politiekorps of het Korps landelijke poütiediensten in aanmerking komt
voor het uitvoeren van de desbetreffende taak. Als gevolg van het
verdwijnen van de bestaande rangen binnen de politieorganisatie en het
feit dat de functiebeschrijving in de toekomst op regionaal niveau plaats
vindt, zal het uitgangspunt bij de vervanging zijn dat zoveel mogelijk
aansluiting wordt gezocht bij de in de nieuwe Politiewet of het Wetboek
van Strafvordering genoemde ambtenaren. In de regel kan worden
volstaan met vervanging door «een ambtenaar van politie die tevens
hulpofficier van justitie is».

3.5. De onbezoldigd ambtenaar van polltie, de bijzondere opsporings–
ambtenaar

In het nieuwe politiebestel verdwijnt de mogelijkheid onbezoldigd
ambtenaren van politie te benoemen. Indien in een wet bevoegdheden of
taken worden opgedragen aan onbezoldigd ambtenaren van politie, vindt
vervanging door het in het nieuwe artikel 142 van het Wetboek van
Strafvordering (artikel 68 van de nieuwe Politiewet) geïntroduceerde
begrip «buitengewoon opsporingsambtenaar» plaats. Deze categorie van
opsporingsambtenaren omvat de onbezoldigd ambtenaren van politie en
de bijzondere opsporingsambtenaren die aan het (oude) artikel 142 van
het Wetboek van Strafvordering een beperkte opsporingsbevoegdheid
ontlenen. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 142 in het
Algemeen deel van de toelichting bij de nieuwe Politiewet (kamerstukken
II, 1991/92, 22 562, nr. 3, p. 22 e.v.) en de toelichting bij het
amendement tot wijziging van artikel 142 Sv (kamerstukken II,
1992/1993, 22562, nr. 70).

Als gevolg van de wijziging van artikel 142 van het Wetboek van Straf–
vordering door genoemd amendement zijn alle ambtenaren met een aan
een verordening ontleende toezichthoudende taak en de ambtenaren die
aan een bijzondere wet opsporingsbevoegdheid ontlenen, als buiten–
gewone opsporingsambtenaren aan te merken. Zij zijn ondergebracht in
categorie c uit het eerste lid van artikel 142. De opsporingsambtenaren
uit deze categorie verkrijgen opsporingsbevoegdheid zodra zij zijn
beëdigd overeenkomstig de regels die daaromtrent zijn gesteld in de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid van artikel
142.

De bevoegdheid van de Minister van Justitie tot aanwijzing van de
opsporingsambtenaren in bijzondere wetten en die tot verlening van een
akte van opsporingsbevoegdheid op grond van artikel 142 van het
Wetboek van Strafvordering zijn materieel gelijk. Beide bevoegdheden
beogen de Minister van Justitie in staat te stellen de kwaliteit te bewaken
van en toezicht uit te oefenen op de wijze waarop opsporingsbevoegd–
heden worden uitgeoefend door andere ambtenaren of functionarissen
dan politieambtenaren. Dit geldt eveneens voor de regels die in de
algemene maatregel van bestuur zijn gesteld aan de beëdiging et cetera
van de buitengewone opsporingsambtenaar.

Een en ander betekent dat de aanduiding «bijzondere opsporingsamb–
tenaar» geen betekenis meer heeft. Alle opsporingsambtenaren die aan
142 Sv. of een bijzondere wet een opsporingsbevoegdheid ontlenen, zijn
aan te merken als buitengewone opsporingsambtenaren.
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3.6. Hulpofficier van justitie

In het onderhavige wetsvoorstel wordt artikel 154 van het Wetboek
van Strafvordering aangepast aan de begrippen uit de nieuwe Politiewet.
Aangezien in het nieuwe artikel 154 is gedefinieerd welke functiona–
rissen hulpofficier van justitie zijn, behoeft de aanduiding «hulpofficier
van justitie» in andere wetten niet gewijzigd te worden.

3.7. Hoofd van plaatselijke politie

In een aantal wetten zijn aan «het hoofd van plaatselijke politie»
bevoegdheden opgedragen met het oog op de uitvoering van de taken
die in die wetten worden geregeld.

De aanwijzing van een hoofd van plaatselijke politie vindt plaats, indien
de feitelijke uitvoering van die wet door de politie geschiedt, of de politie
bij die uitvoering betrokken is. Als hoofd van plaatselijke politie wordt de
commissaris van politie aangewezen, indien het politiekorps in een
gemeente beschikt over een politiefunctionaris met die rang, in de
overige gemeenten is de burgemeester als zodanig aangewezen.

Voor vier wetten, waarin aan het hoofd van plaatselijke politie
bevoegdheden zijn opgedragen, geldt dat de Minister van Justitie verant–
woordelijk is voor de uitvoering van het rijksbeleid waarvoor een regeling
wordt getroffen. Het zijn de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), de Wet
wapens en munitie (Stb. 1986, 41), de Jachtwet (Stb. 1954, 523) en de
Wet op de weerkorpsen en de beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206).
In deze wetten heeft de Minister van Justitie dan ook de mogelijkheid
aanwijzingen te geven aan het hoofd van plaatselijke politie of andere bij
de uitvoering van die wetten betrokken ambtenaren. De dagelijkse
uitvoering van deze wetten vindt plaats door of in belangrijke mate met
de medewerking van de politie.

Nu het politiebestel regionaal georganiseerd wordt, moet in de
vervanging van het begrip hoofd van plaatselijke politie worden voorzien.
Uitgangspunt daarbij is dat geen wijziging wordt gebracht in de
bevoegdheden en de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie
voor de uitvoering van het rijksbeleid. Hij moet in staat blijven daadwer–
kelijk zijn politieke verantwoordelijkheid waar te maken. Voorts gaat met
het oog op de eenheid in de uitvoering van het rijksbeleid, de voorkeur
uit naar een beperkter aantal functionarissen belast met de uitoefening
van de bevoegdheden, die in het huidige politiebestel door het hoofd van
plaatselijke politie worden uitgeoefend, dan thans het geval is. Dit maakt
de sturing eenvoudiger en voorkomt meer dan voorheen versnippering in
de uitvoering van het rijksbeleid. Daar de kennis en de werkzaamheden
op het gebied van de bijzondere wetten in de regel specialistisch van
aard zijn, achten wij het eveneens vanuit een oogpunt van efficiency en
effectiviteit beter deze taakuitvoering op regionaal niveau in de politieor–
ganisatie in te bedden. Hiermee wordt voorkomen dat de politie in een
regio zich bij de feitelijke uitvoering van haar taak geconfronteerd ziet
met verschillende aanwijzingen over hetzelfde rijksbeleid. Deze
argumenten hebben ertoe geleid dat wij in de hiervoorgenoemde wetten
bij de vervanging van het begrip «hoofd van plaatselijke politie» hebben
gekozen voor een functionaris op regionaal niveau binnen de politieorga–
nisatie, te weten de korpsbeheerder.

Wij achten de korpsbeheerder van het regionale politiekorps de meest
voor de hand liggende functionaris die in aanmerking komt voor de
uitvoering van de bevoegdheden die in het huidige politiebestel door het
hoofd van plaatselijke politie worden uitgeoefend. Vanuit de functie van
korpsbeheerder, is deze functionaris het eerste aanspreekpunt voor de
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ambtsdragers die verantwoordelijk zijn voor de taakuitvoering van de
politie. Dit geldt zowel voor de politiële uitvoering van de bijzondere
wetten, als voor de uitvoering van de politietaken bij de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en
de hulpverlening. De korpsbeheerder is voorts de functionaris die er zorg
voor draagt dat de uitvoering van die taken overeenkomstig de aanwij–
zingen van de verantwoordelijke ambtsdragers plaatsvindt. Deze keuze
verhindert niet dat de korpsbeheerder de uitvoering van de bevoegd–
heden overlaat aan de korpschef.

In de praktijk zal de mandatering aan de korpschef plaatsvinden. De
korpsbeheerder blijft aanspreekbaar.

In de wetten waarin wordt verwezen naar het hoofd van plaatselijke
politie uit een van de hiervoorgenoemde wetten, wordt in de desbetref–
ifende verwijzingen «het hoofd plaatselijke politie» eveneens vervangen
door «de korpsbeheerder». Dit zijn de Algemene bijstandswet (Stb.
1973, 395), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids–
ongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281), de Kieswet (Stb.
1989, 423), de Arbeidsvoorzieningenwet (Stb. 1990, 414) en de Wet
Politieregisters (Stb. 1990,414).

Voor twee wetten menen wij dat het begrip «hoofd plaatselijke politie»
vervangen dient te worden door «de burgemeester». Het betreft hier
enige artikelen van de Pandhuiswet 1910 (Stb. 321) en de artikelen 437
en 437ter van het Wetboek van Strafrecht. Bij deze bepalingen handelt
het niet om de uitvoering van rijksbeleid, maar ligt de uitoefening van de
bevoegdheden, die thans aan het hoofd plaatselijke politie zijn
opgedragen, direct in het verlengde van de basispolitiezorg in een
gemeente, respectievelijk handelt het om de aanwijzing van een gemeen–
teambtenaar.

4. Overgangs– en slotbepalingen

Voor de toelichting zij verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op
de artikelen van de derde Afdeling.

5. Ingekomen adviezen

Hoofdstuk 1 van de eerste Afdeling is voor advies naar de Raad voor
de Gemeentefinanciën gezonden. De Raad is van mening dat het onder–
havige voorstel goed aansluit bij de conclusies uit zijn eerdere advies en
kan daarom instemmen met de hoofdlijnen van het voorstel. Wel plaatste
de Raad een aantal kanttekeningen.

In de eerste plaats merkte hij op dat in de voorziene brede doeluit–
kering van het Rijk aan de regio's voldoende ruimte aanwezig dient te
zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichting jegens een
gemeente die krachtens artikel 1, tweede lid, van het voorstel voor een
regio kan ontstaan. De opmerking van de Raad is juist. Met betalingsver–
plichtingen die voor een regio voortvloeien uit het wettelijk stelsel dat de
overgang van de vermogensbestanddelen in het kader van de overgang
naar de nieuwe politie-organisatie regelt, moet rekening worden
gehouden.

Voorts stelde de Raad voor in artikel 1, zesde lid, enige aandacht te
besteden aan de bepaling van de koopprijs bij uitoefening van het daar
geregelde voorkeursrecht van de gemeente. Hoewel het voor de hand
ligt aan te nemen dat bij het ontbreken van enige aanduiding daarom–
trent zou moeten worden uitgegaan van het recht om de zaak tegen een
redelijke prijs te verwerven, bestaat er geen bezwaar tegen dit met
zoveel woorden in de wet vast te leggen. De tekst van artikel 1, zesde lid,
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is daarom naar aanleiding van deze opmerking aangepast. De suggestie
van de Raad in de wet een regeling op te nemen voor het geval partijen
het niet eens kunnen worden over de prijs is echter niet gevolgd. De
reden daarvan is met name dat zo'n regeling, wil deze werkelijk afdoende
zijn, zo gedetailleerd - en derhalve uitgebreid - zou moeten zijn, dat een
duidelijke onbalans zou ontstaan ten opzichte van de rest van het
voorstel inzake de vermogensbestanddelen. Waar het om gaat is dat het
recht bestaat om het desbetreffende goed tegen een redelijke prijs te
verwerven. Zo het al voor de hand ligt aan te nemen dat dit in de praktijk
tot veel problemen aanleiding zal geven - iets waarvan de ondergete–
kenden niet overtuigd zijn - mag in ieder geval aangenomen worden dat,
indien de wet met zo veel woorden bepaalt dat het goed tegen een
redelijke prijs kan worden verworven, betrokkenen ook zonder bijzondere
geschillenregeling in staat zullen zijn tot een bevredigende oplossing te
geraken.

Ten derde wees de Raad erop dat bij de vaststelling van de in artikel 3
van het voorstel bedoelde lijsten een wat merkwaardige situatie kan
ontstaan indien de burgemeester-korpsbeheerder namens de regio moet
onderhandelen met zijn of haar eigen gemeente.

Deze opmerking van de Raad is strikt genomen juist. De ondergete–
kenden zijn er echter niet van overtuigd dat het hier in de praktijk om een
wezenlijk probleem gaat. Er mag van worden uitgegaan dat de hier
bedoelde personen in het algemeen in staat zullen zijn bij werkzaam–
heden die de wet hen opdraagt te verrichten in het kader van een
eenmalige operatie ter bewerkstelling van de overgang naar de nieuwe
politiestructuur de nodige afstand te nemen van het belang dat zij - dat
kan uiteraard niet ontkend worden - in hun hoedanigheid van burge–
meester van de gemeente waarmee wordt onderhandeld, hebben.

In verband daarmee is ook in artikel 3, tweede lid, van het onderhavige
voorstel bepaald dat de burgemeester bij het opmaken van de lijsten
optreedt namens de in te stellen politieregio waarop de vermogensbe–
standdelen zullen overgaan. Voor zover niettemin het feit dat de burge–
meester-korpsbeheerder verschillende belangen in zich verenigt een
behoorlijk functioneren van deze in het kader van het opstellen van de
lijsten in de weg staat of dreigt te staan, bestaat er geen bezwaar tegen
wanneer de burgemeester-korpsbeheerder zich, in overleg met het
regionaal overlegorgaan, op de voet van artikel 3 van de Wet tijdelijke
voorzieningen reorganisatie politiebestel voor dat deel van de werkzaam–
heden laat vervangen door een andere burgemeester. De burgemeester–
korpsbeheerder die ervoor kiest deze mogelijkheid onbenut te laten, kan
uiteraard in volle omvang worden aangesproken op de wijze waarop hij
bij zijn werkzaamheden in die hoedanigheid invulling geeft of heeft
gegeven aan de verplichting die voor hem uit artikel 3, tweede lid, van
het onderhavige voorstel voortvloeit.

De laatste kanttekening van de Raad heeft betrekking op artikel 1,
derde lid, onder a, van het voorstel. De Raad stelt ervan uit te gaan dat
deze bepaling zo geïnterpreteerd moet worden dat alle reguliere investe–
ringen van na 1 januari 1989 die gedaan zijn in het kader van het besten–
digen van een adequate politiezorg wel onder de werking van artikel 1,
tweede lid, vallen. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. Zoals
ook in de toelichting op artikel 1 van het voorstel is aangegeven, strekt
het derde lid van dat artikel ertoe te voorkomen dat een gemeente op
grond van het tweede lid een vordering op een regio krijgt wanneer
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende post
geheel of gedeeltelijk in de gemeenterekening is opgenomen of
belangrijk is gewijzigd met het oog op de (gevolgen van de) reorganisatie
van de politie. In zo'n geval immers zou door de werking van het tweede
lid niet het optreden van een onredelijke benadeling van de gemeente
worden voorkomen, zoals de bedoeling van dat lid is. Veeleer zou een
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onredelijke bevóórdeling van die gemeente (en derhalve een onredelijke
benadeling van de desbetreffende regio) optreden indien een dergelijke,
geheel of gedeeltelijk zonder goede - van de reorganisatie los staande -
reden in de gemeenterekening opgenomen of gewijzigde post tot een
vergoedingsplicht van de regio zou leiden. Mede in verband met het feit
dat de daarbij rechtstreeks betrokkenen in den lande reeds geruime tijd
met de reorganisatie bekend zijn, is dit in het onderhavige voorstel aldus
tot uitdrukking gebracht dat de algemeen gestelde regel van het tweede
lid middels het derde lid wordt geclausuleerd in dier voege dat na 1
januari 1989 opgenomen of ingrijpend dan wel ongebruikelijk gewijzigde
posten slechts leiden tot een vordering als in het tweede lid bedoeld,
voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat het opnemen of
wijzigen gerechtvaardigd was en niet in verband stond met de reorgani–
satie van de politie. Uit een en ander vloeit mede voort dat er geen
aanleiding is te veronderstellen dat normale investermgen van na
bedoelde datum, strekkende tot handhaving van een adequaat niveau
van politiezorg, niet zullen vallen onder de werking van het tweede lid.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de regeling neergelegd, in
Hoofdstuk 1 van Afdeling 1, is opgesteld in nauw overleg met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoofdstuk 2 van de eerste Afdeling is besproken in de Buitengewone
commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken op 14
oktober 1992. De vakorganisaties die zijn vertegenwoordigd in deze
Buitengewone commissie hebben ingestemd met de in de Invoeringswet
opgenomen bepalingen inzake de overgang van het politiepersoneel.

6. Deregulering

Het wetsvoorstel regelt de invoering van de nieuwe Politiewet. In
Afdeling 1 van deze wet wordt het regiem van de overgang van
personeel, vermogensbestanddelen van de gemeente en rijkspolitie naar
de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten
bepaald. Tevens wordt een regelmg getroffen voor de overgang van
onbezoldigd ambtenaren van politie en bijzondere opsporingsambtenaren
naar buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van het nieuwe
artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

De tweede Afdeling regelt de aanpassing van een groot aantal wetten
aan het begrippenkader uit de nieuwe Politiewet. Het betreft hier veelal
uitsluitend technische aanpassingen. De wijziging van het begrip «hoofd
van plaatselijke politie» in «korpsbeheerder» is als een belangrijke
dereguleringsmaatregel aan te merken. De uitoefening van deze
bevoegdheden ter uitvoering van njksbeleid, werd als gevolg van het
lokaal georganiseerde en beheerde politiebestel uitgeoefend op gemeen–
telijk niveau. In het nieuwe bestel wordt de uitoefening van deze
bevoegdheden uitgeoefend door de regionaal georganiseerde en
beheerde politiekorpsen. Concreet betekent deze wijziging dat daar waar
eerst 148 politiechefs en ruim 400 burgemeesters/hoofd van plaatselijke
politie betrokken waren, in het nieuwe bestel 25 beheerders van een
regionaal politiekorps bij de besluitvorming zijn betrokken. Dit komt de
eenheid van het rijksbeleid ten goede. Voorts mag daarvan een kwali–
teitsverbetering worden verwacht bij de uitoefening van de bevoegd–
heden, omdat de uitvoering van de bedoelde wetgeving vaak specialis–
tische kennis vereist. De korpsbeheerders zullen de uitvoering van de
taken en bevoegdheden overlaten aan de korpschefs van de regionale
politiekorpsen, zodat de uitvoering feitelijk bij de politie berust. De conti–
nuïteit van de uitvoering in de regio is daarmee gewaarborgd. In het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 088, nr. 3 14



huidige bestel berust de uitvoering reeds bij de politie in de gemeente
met gemeentepolitie en de indruk bestaat dat in gemeente met rijkspo–
litie de feitelijke uitvoering vaak aan de politie werd overgelaten. Een en
ander betekent wel dat een uitname uit het gemeentefonds zal plaats–
vinden van 4,3 miljoen gulden. Dit bedrag betreft de raming van de
lasten die bij het gemeentelijk apparaat wegvallen, wanneer de burge–
meester/hoofd plaatselijke politie niet langer dat apparaat inschakelt bij
de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Het bedrag van 4.3 miljoen
gulden wordt overgeheveld naar het politiebudget.

De derde afdeling bevat de citeertitel en een bepaling inzake de inwer–
kingtreding van deze wet en die van de nieuwe Politiewet. Tevens wordt
in artikel 1 van deze afdeling de mogelijkheid gegeven bij algemene
maatregel van bestuur regels te geven met betrekking tot de overgang
van rechten en verplichtingen, indien de bepalingen van Afdeling 1
daarin niet voorzien.

Het onderliggende wetsvoorstel brengt tijdelijk bestuurlijke lasten met
zich mee voor de beheerders van de politiekorpsen uit het huidige
politiebestel en die uit het nieuwe politiebestel. Deze lasten vloeien voort
uit de overgang van vermogensbestanddelen en het personeel. De
omzetting van onbezoldigde ambtenaren van politie en bijzondere opspo–
ringsambtenaren in buitengewone opsporingsambtenaren zal eveneens
tijdelijk extra bestuurslasten met zich brengen.

ARTIKELSGEWIJS

AFDELING 1

HOOFDSTUK 1. BEPALINGEN INZAKE VERMOGENSBESTAND–
DELEN

Artikel 1

De formulering van het eerste lid van artikel 1 brengt tot uitdrukking
dat op het moment waarop de nieuwe Politiewet in werking treedt
krachtens de wet - dus zonder dat daarvoor een nadere rechtshandeling
noodzakelijk is - in beginsel alle met de uitoefening van de politietaak
samenhangende, vermogensrechtelijke «plussen en minnen» zullen
overgaan van de gemeenten naar de politieregio's. Voor de actieve
vermogensbestanddelen (de goederen) behoeft daarbij geen vergoeding
plaats te vinden, omdat ook de daarmee samenhangende en andere aan
de politie toe te rekenen passieve vermogensbestanddelen (de schulden)
in beginsel mee overgaan.

Wat de actieve vermogensbestanddelen betreft zal het in de regel
gaan om goederen waarvoor de Staat in het verleden reeds, in de vorm
van de voor de uitvoering van de politietaken bestemde doeluitkeringen,
middelen ter beschikking stelde. Voor ten minste één categorie, te weten
de onroerende zaken, behoeft dit echter niet steeds op te gaan. Ook kan
een gemeente een bijzonder belang hebben bij de beschikking over een
bepaalde locatie, welke beschikking ingevolge de onderhavige regeling
verloren kan gaan doordat de desbetreffende onroerende zaak of een
beperkt gebruiksrecht daarop aan de regio overgaat. In verband met een
en ander roept het zesde lid een voorkeursrecht voor de gemeente in het
leven voor het geval de regio die de desbetreffende onroerende zaak of
een beperkt gebruiksrecht daarop ingevolge het eerste lid verkrijgt, in de
toekomst tot afstoting daarvan overgaat.
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Voorts is in het eerste lid, onder a, voorzien in een regeling van de
splitsing van rechten en verplichtingen uit een overeenkomst tussen de
gemeente en een derde. Gedacht kan worden aan het geval waarin een
gemeente met een derde een overeenkomst heeft gesloten betreffende
bij voorbeeld het onderhoud van zaken die bij verschillende gemeente–
lijke diensten, waaronder ook de gemeentepolitie, in gebruik zijn. Als
gevolg van de werking van het eerste lid zal in ieder geval een deel van
die zaken overgaan op de desbetreffende politieregio. Ook de rechten en
verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van die zaken
moeten aan de politie worden toegerekend en behoren dus evenzeer
over te gaan. Het zal in zo'n geval doorgaans niet zo zijn dat de rechts–
verhouding in haar geheel aan de gemeentepolitie is toe te rekenen,
terwijl het anderzijds ook niet bevredigend zou zijn indien de overeen–
komst in haar geheel (alleen) met de gemeente zou voortduren en
derhalve geen enkel daaruit voortvloeiend recht of verplichting op de
desbetreffende politieregio zou overgaan. De gemeente heeft immers in
het normale geval na de overgang geen belang meer bij voortzetting en
uitvoering van de contractuele relatie, voor zover deze op het onder–
houden van politie-materieel betrekkmg heeft. Het is dan ook wenselijk
de gemeente, als wederpartij van de derde, in ieder geval gedeeltelijk te
vervangen door degene die dat belang wel heeft. Het eerste lid bepaalt
daarom dat de rechtsverhouding in een dergelijk geval wordt gesplitst,
waarbij de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen gedeeltelijk
op de desbetreffende politieregio overgaan en voor de rest bij de
gemeente blijven berusten. Meestal zal het hierbij gaan om gevallen
waarin de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst bij de toere–
kening de zaken volgen waarop die overeenkomst betrekking heeft, zoals
in het hier genoemde voorbeeld van het onderhoudscontract. Het is
echter niet uitgesloten dat in de praktijk contractuele relaties van een
gemeente bestaan waarvan splitsing bij de overgang noodzakelijk is, ook
al kan niet gezegd worden dat de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen betrekking hebben op vermogensbestanddelen die - uit
eigen hoofde - ingevolge het eerste lid overgaan.

Overwegingen van redactionele aard hebben ertoe geleid dat in de
bepaling slechts wordt gesproken van rechten en verplichtingen uit een
overeenkomst. Niet is uitgesloten dat ook uit andere meerzijdige vermo–
gensrechtelijke rechtshandelingen tussen de gemeente en een derde
rechten en verplichtingen voortvloeien waarvan splitsing bij de overgang
noodzakelijk is. Het ligt voor de hand de bepaling dan analoog toe te
passen, hetgeen zou aansluiten bij artikel 216 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek, welk artikel een groot aantal voor overeenkomsten
geschreven bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaart op
andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen.

Het eerste lid, onder b, geeft ten aanzien van de overgang van
rechtswege een nadere invulling van de verhouding tussen het in artikel
1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, bepaalde enerzijds en de in artikel
3, eerste lid, bedoelde lijst anderzijds. Het komt er op neer dat de
overgang van rechtswege en het ontstaan van vorderingen als bedoeld in
het tweede, vierde en vijfde lid, in beginsel plaatsvinden op grond van
het in artikel 1 bepaalde, maar dat ten aanzien van vermogensbestand–
delen waarvan op de lijst is bepaald dat zij overgaan of niet overgaan,
alsmede ten aanzien van op de lijst opgenomen of daarvan uitgesloten
vorderingen als bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid, de lijst
doorslaggevend is. Dit kan ook aldus worden weergegeven dat voor het
antwoord op de vraag of een vermogensbestanddeel krachtens artikel 1
is overgegaan, alsmede voor de vraag of een vordering als hier bedoeld,
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is ontstaan, de vastgestelde lijst in zoverre - dat wil zeggen: voor zover
de lijst dit expliciet bevestigt of ontkent - dwingend bewijs oplevert
jegens een ieder.

Daarbij dient te worden bedacht dat de lijst niet over alles uitsluitsel
behoeft te geven. Bewust is gekozen voor de formulering «het overgaan
of niet overgaan» van vermogensbestanddelen en het «verkrijgen of niet
verkrijgen» van de hier bedoelde vorderingen «overeenkomstig het
daaromtrent in de lijst bepaalde». Hieruit vloeit voort dat op de lijst
opgenomen vermogensbestanddelen en vorderingen in ieder geval
overgaan, respectievelijk ontstaan, als de lijst dat bepaalt. Vermogensbe–
standdelen en vorderingen waarvan op de lijst expliciet is vermeld dat zij
niet overgaan, respectievelijk niet ontstaan, gaan in ieder geval niet over,
respectievelijk ontstaan niet. Dit laatste is noodzakelijk omdat in de
praktijk de behoefte zal kunnen bestaan om ter gelegenheid van het
vaststellen van de lijst een onderlinge regeling te treffen omtrent die
vermogensbestanddelen en vorderingen waarvan de toerekening, respec–
tievelijk het ontstaan, op grond van het wettelijk criterium onzeker is,
eventueel (mede) ter voorkoming van het ontstaan van een aanspraak op
financiële compensatie op grond van artikel 4. Bij dergelijke afspraken
moeten betrokkenen immers de zekerheid hebben dat hetgeen, ter
verkrijging van de daar tegenover staande «prestatie», bewust buiten de
lijst wordt gehouden, niet langs de achterdeur van het algemene toereke–
ningscriterium van artikel 1 weer wordt binnengehaald, omdat de lijst
daarover niets vermeldt. Maar tevens volgt uit die formulering dat de
overgang van al hetgeen niet op de lijst voorkomt, zónder dat kan
worden gesteld dat uit de lijst blijkt dat het er bewust buiten is
gehouden, geheel wordt geregeld door de artikelen 1 en 2. Dit betekent
dat voor de categorie vermogensbestanddelen waarvan de aanwezigheid
eerst na de inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet blijkt, het
criterium uit de aanhef van het eerste, tweede, vierde, en vijfde lid van
artikel 1 of uit de aanhef van het eerste lid van artikel 2, geldt. Zij zijn van
rechtswege overgegaan dan wel ontstaan, indien zij aan de politie
moeten worden toegerekend. De vraag wanneer een vermogensbe–
standdeel of vordering in de bovenbedoelde zin buiten de lijst is
gehouden, is een kwestie van uitleg van die lijst - bij voorbeeld aan de
hand van de eventueel voorhanden zijnde stukken die verslag doen van
de totstandkoming van die lijst - waarover in abstracto moeilijk nadere
uitspraken kunnen worden gedaan. Wel ligt het voor de hand aan te
nemen dat het, gelet op het ingrijpende rechtsgevolg daarvan, in het
algemeen noodzakelijk zal zijn het vermogensbestanddeel dat niet
overgaat, respectievelijk de vordering die niet ontstaat, met dezelfde
mate van bepaaldheid aan te duiden als vereist is voor het op de lijst
opnemen daarvan als vermogensbestanddeel dat wél overgaat, respec–
tievelijk als vordering die wél ontstaat. Men vergelijke het hieromtrent in
artikel 3, derde lid, bepaalde.

Het komt voor dat gemeenten, ter zake van vermogensbestanddelen
die ingevolge het eerste lid overgaan, lasten hebben die niet het gevolg
zijn van een externe financiering, maar van het voor politiedoelen
aanwenden van gelden uit de algemene gemeentelijke middelen.
Enerzijds nu zou betwijfeld kunnen worden of boekwaarden, die niet
corresponderen met één of meer schulden van de gemeente aan een
derde, steeds als aan de politie toe te rekenen vermogensbestanddelen
in de zin van de artikelen 1 en 2 zijn te beschouwen. Anderzijds echter is
het - gegeven het systeem van de overgang zoals dat hierboven is
geschetst («alle met de uitoefening van de politietaak samenhangende
plussen en minnen») - redelijk dat gemeenten met de overgang van de
politietaak op de regio's van reële lasten op dit punt worden verlost. In
verband met een en ander is in het tweede lid voorzien in een bepaling
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die buiten twijfel stelt dat ook dergelijke - in wezen aan de politie toe te
rekenen - lasten door de desbetreffende regio worden overgenomen.
Omdat echter niet op voorhand duidelijk is wat het rechtsgevolg daarvan
zou zijn, gebeurt dit niet in de vorm van de overgang van rechtswege van
de op de gemeenterekening opgenomen boekwaarden - zoals op grond
van het eerste lid het geval zou zijn indien de hier bedoelde boekwaarden
steeds als vermogensbestanddelen te beschouwen waren - maar aldus
dat op het moment van de overgang van het vermogensbestanddeel
waarop de boekwaarde betrekking heeft, een vordering van de gemeente
op de regio ontstaat. De gedachte achter het tweede lid is om voor een
specifiek geval een onredelijke benadeling als bedoeld in artikel 4 van de
gemeente te voorkomen. Dit laatste maakt ook duidelijk dat het hanteren
van deze regel slechts voor de hand ligt voor zover vaststaat dat de in de
gemeenterekening opgenomen post niet tot stand is gekomen of
belangrijk is gewijzigd met het oog op de (gevolgen van de) reorganisatie
van de politie, in het bijzonder het ontstaan van een vordering als hier
bedoeld. In het derde lid wordt daarom een uitzondering gemaakt voor
gevallen waarin de hier bedoelde boekwaarden na 1 januari 1989, zijnde
het jaar waarin de reorganisatieplannen bekend werden, in de gemeente–
rekening zijn opgenomen of een wijziging hebben ondergaan die zich niet
verdraagt met de bestendige gedragslijn. Tevens is echter in de tekst tot
uitdrukking gebracht dat zo'n uitzondering zich niet voordoet voor zover
het opnemen of afwijken gerechtvaardigd was en niet in verband stond
met de reorganisatie van de politie.

In geval van een geschil zal de bewijslast op dit punt in de regel als
volgt zijn verdeeld. Toepasselijkheid van het tweede lid dient door de
gemeente te worden bewezen.

Vervolgens is het aan de regio om aannemelijk te maken dat zich een
van de uitzonderingen, vermeld in het derde lid, onder a en b, voordoet,
waarna de gemeente weer aannemelijk dient te maken in hoeverre («een
en ander behoudens voor zover...») desondanks de regel van het tweede
lid behoort te worden toegepast omdat de gedragslijn van de gemeente
gerechtvaardigd was en ieder verband met de reorganisatie van de
politie ontbreekt.

Ten slotte dient eveneens een bepaling te worden opgenomen die, als
het ware als het spiegelbeeld van hetgeen het tweede lid ten aanzien van
de boekwaarden bepaalt, bewerkstelligt dat de aan de politie toe te
rekenen reserves en voorzieningen op de gemeenterekening ten goede
komen aan de regio met ingang van het moment waarop de reorganisatie
in vermogensrechtelijk opzicht haar beslag krijgt. Het gaat hier om reser–
veringen en voorzieningen, ontstaan en mogelijk gemaakt doordat de
gemeente op enig moment de door de staat voor de uitvoering van
politietaken ter beschikking gestelde doeluitkeringen niet geheel voor dat
doel heeft aangewend. Het is redelijk dat dit «overgespaarde» deel na de
overgang van de politietaak aan de regio ten goede komt.

Omdat ook ten aanzien van deze in de gemeenterekening opgenomen
reserves en voorzieningen betwijfeld zou kunnen worden of zij steeds als
vermogensbestanddelen zijn aan te merken, en voorts omdat ook hier
niet op voorhand duidelijk is wat het rechtsgevolg zou zijn van een
overgang van rechtswege, is ook hier voor een uitdrukkelijke bepaling
gekozen die duidelijk maakt dat op dit punt geen sprake is van een
«overgang».

Deze reserves en voorzieningen komen aan de regio ten goede,
doordat ter zake een vordering van de regio op de gemeente ontstaat.
Evenals bij het tweede lid is de achterliggende gedachte het voorkómen
van een onredelijke benadeling in de zin van artikel 4, hier echter van de
regio. Om dezelfde reden als hierboven ten aanzien van het derde lid is
vermeld, is het dan ook noodzakelijk een uitbreiding te geven aan het
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vierde lid, inhoudende dat de regel daarvan ook werkt voor reserves en
voorzieningen die met het oog op de reorganisatie van de politie van de
gemeenterekening werden verwijderd en voor de vermindering van toe te
rekenen reserves en voorzieningen die het gevolg is van het met het oog
op de reorganisatie afwijken van de bestendige gedragslijn. Deze
uitbreiding is te vinden in het vijfde lid. Voor alle duidelijkheid wordt
opgemerkt dat de vorderingen, die eventueel op grond van de leden twee
tot en met vijf ontstaan, als gewone civielrechtelijke vorderingen kunnen
worden behandeld. Dit brengt onder meer mee dat, nu in de wet geen
tijd voor de nakoming is bepaald, na het ontstaan van de vordering in
beginsel terstond kan worden nagekomen en terstond nakoming kan
worden gevorderd (artikel 38 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek).
Uiteraard staat het de betrokkenen vrij om een afwijkende regeling op dit
punt te treffen, zoals een betalingsregeling of een financieringscon–
structie.

Indien vermogensbestanddelen aan een politiekorps moeten worden
toegerekend hoewel zij ten dele ook bij of ten behoeve van andere
gemeentelijke diensten in gebruik zijn, zal op grond van artikel 4 een
redelijke vergoeding daarvoor verschuldigd zijn, wanneer er sprake is van
een aanmerkelijke, onredelijke benadeling. Hetzelfde geldt wanneer
vermogensbestanddelen niet aan een politiekorps moeten worden toege–
rekend terwijl zij ten dele wél bij de politie in gebruik zijn. Tenzij
uiteraard, zoals hiervoor is aangegeven, overeenkomstig de lijst op een
andere wijze het nadeel wordt gecompenseerd. Voor het overige wordt
verwezen naar de toelichting op artikel 4.

Een betalingsverplichting die ingevolge hoofdstuk 1 ontstaat jegens
een gemeente, zal door de politieregio moeten worden bekostigd uit de
algemene bijdrage, die zij op grond van artikel 44 van de nieuwe
Politiewet zullen ontvangen, tenzij hiervoor een bijzondere bijdragere–
geling van toepassmg is. Op basis van een bijzondere bijdrage kunnen
bepaalde kosten, al of niet genormeerd, aan de regio worden vergoed. In
het bijzonder geldt dit voor langlopende verplichtingen die door het
ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangegaan met een gemeente
voor de financiering van nieuwbouw van politiehuisvesting. Het
voornemen bestaat om zoveel mogelijk budgetten voor bijzondere
bijdragen te doen opgaan in de algemene bijdrage. Ten aanzien van de
overdracht van de huisvesting is onder meer overeengekomen dat de
regio's die aantoonbaar in een relatieve achterstand verkeren, in
aanmerking komen voor een vereveningsbijdrage. Verwezen wordt naar
de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
van 15 maart 1993, nr. PRP93/U290. Deze verevening zal in twee jaar
worden afgewikkeld. Het beschikbare huurbedrag van de Rijksgebouwen–
dienst in 1994 en 1995 zal naar rato van de werkelijk van de Rijksgebou–
wendienst overgenomen huurverplichtingen over de regio's worden
verdeeld.

Artikel 2

Het eerste lid beoogt hetzelfde te bereiken als het eerste lid van artikel
1, maar nu ten aanzien van het Korps Rijkspolitie. Hierbij dient te worden
bedacht dat niet alle vermogensbestanddelen die aan het Korps Rijkspo–
litie toegerekend moeten worden onder deze bepaling vallen. Vermo–
gensbestanddelen die aan het Korps landelijke politiediensten toe
moeten komen, dienen immers bij de staat te blijven. Het eerste lid
spreekt daarom van aan «een district» toe te rekenen vermogensbe–
standdelen.

Voorts is onder a, evenals in het eerste lid van artikel 1, ook hier
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voorzien in een regeling van de splitsing van rechten en verplichtingen uit
een overeenkomst tussen de Staat en een derde. Het in de toelichting op
artikel 1 gegeven voorbeeld kan ook hier ter verduidelijking dienen, met
dien verstande dat de overeenkomst zal zien op het onderhoud van zaken
die bij het gehele Korps Rijkspolitie, of verschillende districten daarvan,
in gebruik zijn. Een bijzonderheid ten opzichte van het geval van het
eerste lid van artikel 1 is echter dat een district van het Korps Rijkspolitie
kan opgaan in meer dan één politieregio.

Daarom moet in dit artikel tevens rekening worden gehouden met een
verdeling van bedoelde rechten en verplichtingen over (de Staat en)
verschillende politieregio's

Denkbaar is dat de rechtsverhouding aan geen enkel district in haar
geheel is toe te rekenen, terwijl het anderzijds niet acceptabel zou zijn
indien de overeenkomst met (alleen) de Staat zou voortduren en de
rechten en verplichtingen daaruit op geen enkele regio zouden overgaan,
zelfs niet gedeeltelijk. De Staat heeft immers in het normale geval geen
belang meer bij voortzetting en uitvoering van de contractuele relatie.
Daarom is het wenselijk dat de plaats van de Staat, als wederpartij van
de derde, in zoverre wordt ingenomen door degene die dat belang wel
heeft. Het eerste lid bepaalt dat de rechtsverhouding in een dergelijk
geval wordt gesplitst, waarbij de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen worden verdeeld over de verschillende politieregio's.
Meestal zal het hierbij gaan om gevallen waarin de rechten en verplich–
tingen uit een overeenkomst bij de toerekening de zaken volgen waarop
die overeenkomst betrekking heeft, zoals in het bij artikel 1 gegeven
voorbeeld van het onderhoudscontract. Het is echter niet uitgesloten dat
in de praktijk contractuele relaties van de Staat bestaan die bij de
overgang splitsing vergen, ook ai kan niet gezegd worden dat de daaruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen betrekking hebben op vermo–
gensbestanddelen die - uit eigen hoofde - ingevolge het eerste lid
overgaan.

Evenals bij het eerste lid van artikel 1 hebben ook in de onderhavige
bepaling overwegingen van redactionele aard ertoe geleid dat slechts
wordt gesproken van rechten en verplichtingen uit een overeenkomst.
Het in de toelichting op artikel 1, eerste lid, omtrent de mogelijkheid van
analoge toepassing vermelde, geldt mutatis mutandis ook hier.

Evenals bij artikel 1 is ook hier, in het eerste lid, onder b, ten aanzien
van de overgang van rechtswege een nadere invulling gegeven van de
verhouding tussen het in artikel 2, eerste lid, omtrent de overgang van
rechtswege bepaalde enerzijds en de in artikel 3, eerste lid, bedoelde lijst
anderzijds. Het in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder b,
vermelde geldt mutatis mutantis ook hier, uiteraard met dien verstande
dat artikel 2 beperkt is tot gevallen van het al of niet overgaan van
vermogensbestanddelen.

In bijzondere gevallen kan het wenselijk zijn dat een vermogensbe–
standdeel, hoewel dat aan de politie moet worden toegerekend en dus
doorgaans feitelijk ter beschikking van de politie zal staan en zal blijven
staan, tot het vermogen van de Staat blijft behoren. Gedacht kan worden
aan het geval dat de politie in een Rijksmonument is gehuisvest en het
om redenen van monumentenbeheer wenselijk is dat dit eigendom van
de Staat blijft. Voorts kan het om redenen van staatsveiligheid wenselijk
zijn dat een onroerende zaak eigendom van de Staat blijft. Het tweede lid
biedt aan de meest betrokken bewindslieden een mogelijkheid dit te
bewerkstelligen door de desbetreffende zaak aan de werking van het
eerste lid te onttrekken. Mede gelet op het feit dat in het vijfde en zesde
lid van artikel 3 een regeling is opgenomen voor het oplossen van
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geschillen omtrent de vraag of een vermogensbestanddeel al of niet aan
de politie moet worden toegerekend, dient naar onze mening slechts in
zeer bijzondere gevallen van de mogelijkheid van het tweede lid gebruik
te kunnen worden gemaakt, te weten in gevallen waarin een dringende,
aan het algemeen belang te ontlenen, reden zich verzet tegen de
overgang van een vermogensbestanddeel krachtens het eerste lid. Hierbij
dient mede te worden bedacht dat indien gebruik wordt gemaakt van het
tweede lid en later, dat wil zeggen na het in het eerste lid van de
artikelen 1 en 2 genoemde tijdstip, alsnog tot de conclusie zou komen
dat tegen overgang van het desbetreffende goed geen onoverkomelijke
bezwaren bestaan, die overgang nog slechts door een overdracht op de
gebruikelijke wijze zou kunnen plaatsvmden Een belangrijk voordeel van
de onderhavige regeling bij wet zou dan worden gemist.

Artikel 3

Deze bepaling bewerkstelligt, in verband met het in artikel 1, eerste lid,
onder b, en artikel 2, eerste lid, onder b, bepaalde, dat steeds tijdig, dat
wil zeggen voordat de overgang daadwerkelijk plaatsvindt, duidelijkheid
bestaat over de vermogensrechtelijke gevolgen die de verschillende
regio's van de werking van de artikelen 1 en 2 ondervinden. Daartoe
draagt zij de desbetreffende gemeenten, respectievelijk de Staat, en de
namens de politieregio in oprichting optredende burgemeester/beoogd
korpsbeheerder op in onderlinge overeenstemming een lijst vast te
stellen waaruit blijkt hoe de overgang, uiteraard voor zover relevant voor
het onderhavige voorstel, is geregeld. Met de woorden «desbetreffende
gemeenten» is beoogd aan te geven dat één lijst per regio moet worden
opgesteld. De beoogd korpsbeheerder dient met elke afzonderlijke
burgemeester overeenstemming te bereiken over dat onderdeel van de
lijst dat betrekking heeft op het al dan niet overgaan van vermogensbe–
standdelen van de desbetreffende gemeente.

In gevallen waarin geen verschil van mening bestaat over de inhoud
van de lijst, wordt deze duidelijkheid bereikt door de in het derde lid
gegeven voorschriften omtrent de wijze waarop deze inzicht moet
verschaffen in identiteit, aard en herkomst van de verschillende vermo–
gensbestanddelen, het antwoord op de vraag hoe de rechten en verplich–
tingen uit overeenkomsten bij de overgang worden verdeeld, de omvang
van eventuele vorderingen als bedoeld in artikel 1, tweede, vierde en
vijfde lid, en in het antwoord op de vraag of de betrokkenen het eens zijn
over (de noodzaak van) een financiële compensatie.

Onder a wordt ten aanzien van de beschrijving van registergoederen
op de lijst een eis gesteld die samenhangt met het in artikel 5 bepaalde.
Wil de inschrijving van de overgang die op grond van de artikelen 1 en 2
heeft plaatsgevonden, kunnen geschieden door middel van aanbieding
van een uittreksel van de lijst, dan moet die lijst op dit punt voldoen aan
de eisen voor inschrijfbaarheid van stukken zoals die in de Kadasterwet
worden gesteld. Gelet op artikel 45 van die wet kan hieruit worden
afgeleid dat de lijst op dit punt als regel in leder geval dezelfde gegevens
moet bevatten als een ter inschrijving aangeboden notariële akte (artikel
18, eerste lid). Voorts moet daarin zijn vermeld de wettelijke bepaling
waarop de overgang berust, het tijdstip van overgang en de rechtheb–
benden zowel voor als na het tijdstip van overgang (artikel 3, eerste lid,
van het Kadasterbesluit). Daarnaast moet zij - als het gaat om een
onroerende zaak of een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen
- de aard, de plaatselijke aanduiding, zo deze er is, en de kadastrale
aanduiding vermelden (artikel 20, eerste lid). Zou zich het geval
voordoen van de overgang van een teboekgesteld schip of luchtvaartuig,
dan dient rekening te worden gehouden met de vereisten die voort–
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vloeien uit respectievelijk de artikelen 85 en volgende en 92 en volgende.

Wat het onder b gestelde betreft, dient te worden opgemerkt dat met
het vereiste van voldoende bepaaldheid wordt beoogd aan te sluiten bij
artikel 84, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, welk
artikel dat vereiste in het algemeen stelt voor de aanduiding van het
voorwerp van een overdracht in de titel daarvan. Wat dit concreet met
zich brengt, zal per vermogensbestanddeel verschillen, waarbij de aard
daarvan een grote rol zal spelen. Zo zal niet kunnen worden gevergd dat
ieder onderdeel van bijvoorbeeld een kantoorinventaris of magazijn
wordt beschreven. Wel zal het, in verband met de bij vermogensver–
schuivingen bij uitstek betrokken eisen van rechtszekerheid, wenselijk
zijn dat bijvoorbeeld een auto wordt aangeduid met de gegevens die op
het kentekenbewijs staan vermeld, zoals merk, type, kenteken en
chassisnummer. Verwacht mag worden dat een en ander in de praktijk
niet tot problemen aanleiding zal geven. Het belang dat betrokkenen
hebben bij duidelijkheid omtrent de onder de overgang valiende vermo–
gensbestanddelen zal er voor zorgen dat zij onduidelijkheden op dit punt
in de lijsten zoveel mogelijk zullen voorkomen.

Met het onder c gestelde wordt beoogd de lijsten duidelijkheid te laten
verschaffen omtrent de wijze waarop bij de overgang de reallocatie van
de in artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste lid, bedoelde rechten en
verplichtingen plaatsvindt.

Het onder d gestelde brengt met zich dat de omvang van de vorde–
ringen, bedoeld in artikel 1, tweede, vierde en vijfde lid, op de lijst wordt
vermeld of in ieder geval aan de hand van de op de lijst vermelde
gegevens op eenvoudige wijze kan worden bepaald.

Wat betreft het onder e gestelde dient te worden bedacht dat een op
de lijst voorkomende verklaring omtrent de toepassing van artikel 4,
eerste lid, in het algemeen slechts zal betreffen de mening van betrok–
kenen, uitgaande van hetgeen zij op dat moment omtrent een eventuele
benadeling weten en kunnen weten.

Waar wel verschil van mening over de inhoud van een lijst ontstaat,
verzekeren het vijfde en zesde lid dat de hieruit voortvloeiende
onzekerheid tijdig wordt beëindigd.

Bij het opmaken van de lijsten zal in de praktijk steeds blijken waar de
meningsverschillen liggen. Verwacht mag worden dat betrokkenen
vrijwel steeds binnen de in het onderhavige artikel aangegeven tijd in
onderling overleg tot een bevredigende oplossing zullen weten te komen,
eventueel na het advies van de in het vijfde lid bedoelde deskundigen in
de overwegingen te hebben betrokken. Waar dit niet het geval is en
derhalve de in het zesde lid genoemde bewindslieden een beslissing
moeten nemen, zullen dezen zich uiteraard laten leiden door de gedachte
die achter de norm van de artikelen 1 en 2 ligt, zoals die hierboven bij
artikel 1 is verwoord. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat met het
woord «tijdig» in het zesde lid bedoeld is: vóór het tijdstip waarop de
nieuwe Politiewet in werking treedt. Daarna kan immers de overgang niet
meer van rechtswege op basis van het eerste lid van de artikelen 1 en 2
plaatsvinden.

Op de hier beschreven wijze wordt de kwestie allereerst, binnen de
door de artikelen 1 tot en met 4 vastgestelde grenzen ter regeling
overgelaten aan de direct belanghebbenden. Dit heeft uit een oogpunt
van deregulering aantrekkelijke kanten. De strekking van de bepaling is
aldus mede een wettelijke basis te verschaffen voor een onderlinge
regeling van de verdeling van de vermogensbestanddelen, zodanig dat
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de overgang weliswaar krachtens de artikelen 1 en 2 plaatsvindt, maar in
beginsel overeenkomstig de onderlinge regeling op basis van dit artikel,
welke uitkomst dan kan worden gezien als een nadere invulling door
betrokkenen van de open norm («die toegerekend moeten worden») van
de artikelen 1 en 2.

De problematiek waarop het vijfde en zesde lid het oog hebben kan
zich in de eerste plaats voordoen met betrekking tot de vraag of een
bepaald vermogensbestanddeel al of niet aan de politie moet worden
toegerekend, welke vraag zowel bij artikel 1 als bij artikel 2 kan spelen.
Bij artikel 2 kan zich daarnaast nog de bijzonderheid voordoen dat de
regio-grenzen niet samenvallen met de grenzen van districten van de
rijkspolitie. In zo'n geval kan het - ook als op zichzelf vaststaat welke
vermogensbestanddelen aan de politie moeten worden toegerekend -
onduidelijk zijn welk deel daarvan aan de ene en welk deel aan de andere
regio toekomt.

In verband met de overgang van rechtswege van de vermogensbe–
standdelen op de voet van artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste lid, is
het wenselijk dat vóór het in die artikelleden genoemde tijdstip duide–
lijkheid bestaat over de inhoud van de lijsten. Daarom is in de derde
volzin van het zesde lid bepaald dat tegen de beslissing van de mmisters
geen voorziening openstaat. Hoezeer wij ons van de uit het oogpunt van
een goede rechtsbescherming voor de hand liggende nadelen van deze
oplossing bewust zijn, de behoefte aan spoedige duidelijkheid op dit
punt is dermate groot, dat deze aanpak ons gerechtvaardigd voorkomt.
Daarbij is tevens in de overwegingen betrokken dat de mogelijkheid om
de gevolgen van de hier bedoelde beslissing in financieel opzicht te
ondervangen op grond van artikel 4, uiteraard blijft bestaan en dat ter
zake daarvan de toegang tot de volgens de wet bevoegde rechter
geenszins wordt afgesloten. Op deze wijze wordt ten aanzien van de
inhoud van de lijsten - een voor de voortgang van het proces van de
(feitelijke) reorganisatie cruciaal punt - snel duidelijkheid verkregen,
zonder dat gezegd kan worden dat de daartoe te volgen procedure
(onderling overleg - deskundigenadvies - beslissing bewindslieden) de
deur open zet voor onevenwichtige uitkomsten. Daarnaast zijn betrok–
kenen op het punt van de Financiële gevolgen van een volledige rechts–
bescherming verzekerd.

Artikel 4

Dit artikel bevat een hardheidsclausule die een correctie kan
aanbrengen op de artikelen 1 en 2, waarvan met name de eerste leden
immers een alles-of-nietskarakter hebben. Zoals in de toelichting op
artikel 1 is aangestipt, kan aan toepassing van het eerste lid van de
onderhavige bepaling worden gedacht wanneer een bepaalde,
ondeelbare, zaak zowel bij de politie als bij een andere gemeentelijke of
rijksdienst in gebruik is.

Denkbaar is dan dat, gelet op de gebruiksverhouding (bijvoorbeeld
70% politie - 30% andere dienst), zowel moet worden gezegd dat de
zaak aan de één moet worden toegerekend, als dat de op grond van deze
wet daardoor optredende vermogensverschuiving tot een aanmerkelijke,
onredelijke benadeling van de ander leidt. Er treedt in zo'n geval immers
als het ware een «overbedeling» van een van de betrokkenen op als
gevolg van het feit dat het om een ondeelbare zaak gaat die of wèl, of
niet toe te rekenen is aan de politie. Deze overbedeling dient op grond
van dit artikel met een redelijke vergoeding te worden gecompenseerd,
omdat de onderhavige wettelijke regeling wèl het al of niet overgaan van
het vermogensbestanddeel beoogt, maar niet de over– of onderbedeling
die daarvan het gevolg is.
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Zoals reeds uit de voorgaande alinea is gebleken, kan de clausule
zowel werken wanneer een of meer vermogensbestanddelen krachtens
artikel 1 of 2 overgaan, als wanneer dit niet het geval is. Naar beide
kanten zijn immers onredelijke uitkomsten denkbaar. Gesproken wordt
daarom van «het overgaan of niet overgaan» van vermogensbestand–
delen.

Het beantwoorden van de vraag of de overgang een benadeling in de
zin van dit artikel teweegbrengt, behoeft niet te worden beperkt tot de
overgang van elk vermogensbestanddeel afzonderlijk. Denkbaar is dat de
overgang van elk afzonderlijk vermogensbestanddeel niet aan het
criterium van de bepalirig voidoet, maar dat zulks wel het geval is, indien
de overgang van verschillende vermogensbestanddelen tezamen, of zelfs
het totaal daarvan, in de beschouwing wordt betrokken. Ook in dat geval
kan de bepaling toepassing vinden. Teneinde dit tot uitdrukking te
brengen wordt gesproken van het al of niet overgaan van «een of meer»
vermogensbestanddelen.

Gekozen is voor de formulering «aanmerkelijke, onredelijke
benadeling» omdat deze duidelijk maakt dat aan twee vereisten moet zijn
voldaan, wil een benadeling uit hoofde van dit artikel tot een vergoe–
dingsplicht kunnen leiden. In de eerste plaats wordt een kwalitatief
vereiste gesteld. De benadeling moet onredelijk zijn, hetgeen met name
doorgaans niet het geval zal zijn voor zover de benadeling het gevolg is
van een in het kader van het opstellen van de lijsten, bedoeld in artikel 3
getroffen regeling tussen de betrokkenen. In het geval van zo'n regeling
zal immers als regel de bedoeling van partijen over en weer zijn gelegen
in het compenseren van bovengenoemde «overbedeling» door een
«onderbedeling» ten aanzien van weer andere vermogensbestanddelen
of door betaling van een bepaald bedrag aan compensatie als bedoeld in
artikel 4.

Voor zover de benadeling valt binnen de strekking van een dergelijke
bewust getroffen regeling kan derhalve niet worden gezegd dat het gaat
om een onredelijke benadeling in de zin van het artikel.

Voor toepassing van het artikel dient voorts voldaan te zijn aan het
(kwantitatieve) vereiste dat de benadeling aanmerkelijk is. Weliswaar
moet - en zal - er naar worden gestreefd om onredelijke gevolgen voor
betrokkenen te voorkomen, maar bij een reorganisatie van deze omvang
is het onvermijdelijk dat zo nu en dan voor een betrokkene een gevolg
optreedt dat als een nadeel ten opzichte van de bestaande situatie kan
worden aangemerkt. Een stelsel van vergoedingen voor elk van deze
gevallen, hoe klein het nadeel ook, zou onwerkbaar zijn en de uitvoer–
baarheid van de hele reorganisatie in gevaar brengen omwille van
doorgaans betrekkelijk kleine belangen. Gekozen is daarom voor een
stelsel waarbij een vergoeding in dit soort gevallen mogelijk is, maar
alleen dan wanneer het optredende nadeel van een zekere omvang en
ernst is. Waar in dit verband de grens ligt, is moeilijk in abstracto aan te
geven. De clausule geeft een in beginsel objectief criterium, dat echter
niet geheel los kan worden gezien van de omstandigheden van het geval.
Zo kan een benadeling eerder als aanmerkelijk worden gezien naarmate
de gemeente of regio waarbij deze zich voordoet kleiner is.

Het onderhavige artikel kan op verschillende wijzen invloed hebben. In
de eerste plaats in die zin dat het een betrokkene die door de werking
van artikel 1 of 2 wordt benadeeld de mogelijkheid biedt om daarvoor
een redelijke vergoeding te vorderen.

Belangrijker lijkt dat het bestaan van deze mogelijkheid reeds in de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 088, nr. 3 24



fase bedoeld in artikel 3 voor de betrokkenen een aansporing zal vormen
om tot duidelijke afspraken omtrent de verdeling te komen teneinde te
voorkomen dat men op dit punt later voor financiële verrassingen wordt
gesteld. Door dit samenstel van de artikelen 1 tot en met 4 wordt bereikt
dat overgang kan plaatsvinden krachtens de wet, maar overeenkomstig -
indien daarvan sprake is - de onderlinge regeling van de direct betrok–
kenen en met de mogelijkheid van een financiële correctie in bijzondere
gevallen. De beantwoording van het grootste deel van de in de praktijk
rijzende vragen kan aldus worden overgelaten aan de direct betrokkenen
zelf. Dit is niet alleen uit het oogpunt van deregulering aantrekkelijk. Het
is ook wenselijk, nu het hier gaat om zeer uiteenlopende feitelijke
situaties waarvoor op centraal niveau niet een gedetailleerde regeling
kan worden vastgesteld die in alle gevallen bevredigend uitwerkt. Verder
is van belang dat de direct betrokkenen op de concrete situatie het
meeste zicht en bij het resultaat van de toerekening het meeste belang
hebben. Zij immers zijn het die het werk doen waarvoor de zaken nodig
zijn.

Vermelding verdient ten slotte nog dat de woorden «de daarbij betrok–
kenen» in het eerste lid moeten worden gelezen in verband met het
eerste zinsdeel daarvan. Het gaat hier dus om hen die bij het al of niet
overgaan van het vermogensbestanddeel belang hebben omdat dat uit
hun vermogen verdwijnt dan wel daarin terechtkomt. In de praktijk zullen
dit een gemeente en een regio of de staat en een regio zijn. Aan anderen
biedt het artikel geen basis voor het vorderen van een vergoeding voor
een door de overgang geleden nadeel. Wel is in artikel 5 een aparte
voorziening getroffen voor derden die in die zin bij de overgang zijn
betrokken dat zij een overeenkomst met een gemeente of de Staat
hebben, waarvan de daaruit voor de gemeente of de Staat voort–
vloeiende rechten en verplichtingen door de overgang over de gemeente
en haar rechtsopvolger, onderscheidenlijk de Staat en zijn rechtsop–
volger(s) moeten worden verdeeld. Men zie verder de toelichting op dat
artikel.

In het tweede lid is bepaald dat een beroep op de hardheidsclausule
moet worden gedaan voordat drie maanden na de inwerkingtreding van
de nieuwe Politiewet zijn verstreken. Uiteraard vangt de mogelijkheid
daarop een beroep te doen aan op het moment dat het onderhavige
artikel in werking treedt en niet pas op het moment van in werking treden
van de nieuwe Politiewet. Dit is van belang voor de gevallen waarin
betrokkenen reeds ter gelegenheid van het opmaken van de lijsten
afspraken willen maken omtrent financiële compensatie (vergelijk artikel
3, derde lid, onder e.). De rechtsgrond daarvoor bestaat dan reeds.

Het derde lid schrijft voor het geval dat betrokkenen niet tot overeen–
stemming omtrent een redelijke vergoeding kunnen komen, een
advisering door een commissie van onafhankelijke deskundigen voor.
Wanneer men ook door het advies van de deskundigen niet tot elkaar te
brengen is, staat de weg naar de volgens de wet bevoegde rechter open.

Artikel 5

Deze bepaling geeft een oplossing voor het geval waarin ten tijde van
de overgang van de vermogensbestanddelen een overeenkomst bestaat
tussen een gemeente en een derde of de Staat en een derde, die
verband houdt met de uitoefening van de politietaak, en na - en door -
de overgang niet langer beantwoordt aan hetgeen partijen destijds voor
ogen stond.

De regeling is geënt op artikel 258 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, dat een mogelijkheid van rechterlijke wijziging of ontbinding
van de overeenkomst biedt in geval van onvoorziene omstandigheden,
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welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeen–
komst niet mag verwachten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in
het eveneens op artikel 258 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
gebaseerde artikel 322 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Opgemerkt dient te worden dat het eerste lid tweezijdig is geformu–
leerd Niet alleen de derde in de zin van artikel 1, eerste lid, en artikel 2,
eerste lid, kan er een beroep op doen, ook de Staat of de gemeente -
uiteraard mits na de overgang partij bij de overeenkomst gebleven - en
de verkrijgende politieregio of politieregio's. Dit is noodzakelijk in
verband met de veelheid aan feitelijke situaties die met behulp van de
bepaling tot een oplossing moeten worden gebracht.

In de eerste plaats valt daarbij te wijzen op het feit dat het gevolg van
de in het onderhavige wetsvoorstel voorziene overgang van rechtswege
zich vanuit de wederpartij bezien niet wezenlijk onderscheidt van een
geval van contractsoverneming als bedoeld in artikel 159 van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek, waarvoor steeds medewerking van de weder–
partij nodig is. Het feit dat een dergelijke medewerking bij een overgang
van rechtswege zoals hier niet aan de orde komt, doet de wenselijkheid
van een regeling als die van het onderhavige artikel des te meer in het
oog springen. Zo zou een wederpartij kunnen betogen dat hij door de
overgang een andere contractspartij, te weten één of meer politieregio's,
krijgt opgedrongen, met welke hij uit vrije wil niet, of niet op dezelfde
voorwaarden, zou hebben gecontracteerd. Hoewel de kans hierop niet
moet worden overdreven - aangenomen mag immers worden dat in ieder
geval op het punt van betrouwbaarheid en solvabiliteit een politieregio
niet een contractspartij van wezenlijk minder kaliber zal zijn dan een
gemeente of de Staat - kan niet worden uitgesloten dat zich op dit punt
problemen voordoen. Zo is denkbaar dat de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst - in de visie van partijen kennelijk - bestaande balans
tussen de over en weer te verrichten prestaties door de overgang sterk
wordt verstoord, bijvoorbeeld indien de wederpartij zich had verbonden
tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, welke vóór de overgang
op éèn centrale plaats konden worden verricht, maar na de overgang op
verschillende plaatsen verspreid over een bepaald gebied zouden moeten
worden uitgevoerd en dit laatste tot aanzienlijke extra kosten zou leiden.
In een geval als dit zou gedacht kunnen worden aan het met toepassing
van het eerste lid wijzigen van de gevolgen van de overeenkomst doordat
voor de werkzaamheden in de periode na de overgang een zodanig
hogere tegenprestatie verschuldigd zal zijn dat daardoor bedoelde extra
kosten worden gecompenseerd. Het kan niet zo zijn dat de wederpartij
door de overgang van rechtswege in een wezenlijk slechtere positie komt
te verkeren dan op het moment dat hij de overeenkomst sloot. De onder–
havige bepaling beoogt dat te voorkomen.

Voorts is niet ondenkbaar dat op éénzelfde politieregio, bijvoorbeeld in
een geval waarin verschillende gemeentekorpsen of - delen van -
verschillende rijkspolitie-districten in één politieregio opgaan, onver–
enigbare rechten of verplichtingen overgaan. In dat geval zal de desbe–
treffende politieregio om toepassing van het eerste lid kunnen verzoeken.

Het tweede lid bindt de uitoefening van de in het eerste lid geboden
bevoegdheid aan een vervaltermijn van zes maanden na de overgang in
verband met de noodzaak op een redelijke termijn duidelijkheid op dit
punt te laten bestaan.

In het derde lid is bepaald dat indien de daar bedoelde derde door de
wijziging of ontbinding schade lijdt, hij deze vergoed moet krijgen. Alle
andere partijen bij de overeenkomst, in de betekenis van het vierde lid,
zijn daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
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De mogelijkheid de door de wijziging of ontbinding geleden of te lijden
schade vergoed te krijgen, bestaat alleen voor de derde, de wederpartij
van de overheid. Dit hangt samen met het feit dat de overgang en de
gevolgen daarvan, in de onderlinge verhouding tussen deze derde en
enig betrokken overheidslichaam steeds in de risicosfeer van de laatste
zullen liggen. Mede gelet op het feit dat niet kan worden uitgesloten dat
de derde ook bij een zelf verlangde en verkregen wijziging of ontbinding
schade lijdt, betekent dit dat die derde steeds de schade vergoed moet
kunnen krijgen die hij door de wijziging of ontbinding lijdt. Het betrokken
overheidslichaam daarentegen kan weliswaar de mogelijkheid van het
eerste lid nodig hebben, maar behoort in geen geval de door toepassing
van het eerste lid geleden schade op de derde te kunnen verhalen.

De toetsing aan redelijkheid en billijkheid, die bij de toepassing van het
eerste lid steeds zal moeten plaatsvinden, kan voorkomen dat de derde
met succes kan verzoeken om een wijziging of ontbinding die voor hem
meer schade oplevert of in stand laat dan nodig is.

Samengevat komt een en ander neer op het volgende. Een door een
betrokken overheidslichaam gewenste aanpassing van het «kale»
resultaat van de overgang van rechtswege kan slechts door wijziging of
ontbinding op de voet van het eerste lid worden bewerkstelligd, waarbij
de derde op grond van het derde lid steeds recht heeft op vergoeding
van de gehele schade die uit die wijziging of ontbinding voortvloeit. Een
door de derde gewenste aanpassing moet primair worden bereikt door
wijziging of ontbinding, maar als ondanks een door de derde verlangde
wijziging of ontbinding schade resteert, moet deze worden vergoed.

Het eerste lid spreekt over «partijen» bij een «overeenkomst». Dit roept
de vraag op naar het bereik van het begrip «partij bij de overeenkomst».
In verband hiermee is in het vierde lid buiten twijfel gesteld dat als een
splitsing van de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste lid, heeft plaatsge–
vonden, ook degene op wie daarbij slechts een deel van de rechten of
verplichtingen is overgegaan als «partij» is te beschouwen.

Dit is in overeenstemming met hetgeen het derde lid van artikel 258
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek voor de algemene regeling
betreffende onvoorziene omstandigheden bepaalt.

Artikel 6

Hoewel de overgang als bedoeld in de artikelen 1 en 2, zoals deze
bepalingen ook aangeven, uit kracht van de wet plaatsvindt en daarvoor
niet aan nadere formaliteiten of voorwaarden behoeft te worden voldaan,
is het uiteraard wel zaak er voor te zorgen dat de openbare registers zo
veel mogelijk met de ware rechtstoestand van registergoederen in
overeenstemming zijn. De onderhavige bepaling maakt daarom
inschrijving van de overgang van registergoederen ingevolge de artikelen
1 en 2 mogelijk. Aan deze inschrijfbaarheid zijn echter, zoals uit de
tweede volzin van het eerste lid van de bepaling blijkt, niet alle gevolgen
verbonden die afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek in het algemeen aan inschrijfbaarheid van feiten verbindt.

Vermelding verdient dat het eerste lid slechts bepaalt wie tot het doen
van de opgaven gehouden is. Bevoegd daartoe is echter ook de verkrij–
gende regio. Dit sluit aan bij de regeling van artikel 89, eerste lid, van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Het tweede lid bepaalt dat inschrijving van de overgang kan plaats–
vinden door de inschrijving van de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid. In
verband daarmee stelt artikel 3, derde lid, onder a, de eis dat de
beschrijving van op de lijst voorkomende registergoederen zodanig is dat
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de lijst voldoet aan de eisen die de Kadasterwet op het punt van de
inschrijfbaarheid van de stukken stelt.

Artikel 7

Mede gelet op artikel 304 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,
bepalende dat een rechtsvordering niet van het recht tot welks
bescherming zij dient, kan worden gescheiden, is het wenselijk te
bepalen dat de positie van een gemeente, respectievelijk de Staat op het
moment van de overgang van een of meer vermogensbestanddelen in
een procedure met betrekking tot die vermogensbestanddelen, in ieder
geval wordt voortgezet door de regio of regio's aan wie die vermogens–
bestanddelen ingevolge de onderhavige wet toekomen. Het is echter
uiteraard niet uitgesloten dat de gemeente, respectievelijk de staat -
naast de verkrijgende regio of regio's - als partij bij de procedure
betrokken blijft, bijvoorbeeld in het geval dat niet alle vermogensbe–
standdelen waarover de procedure wordt gevoerd op grond van deze wet
aan een of meer regio's overgaan.

Opmerking verdient dat in civiele procedures in voorkomende gevallen
de schorsingsregeling van de artikelen 254-261 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering zal kunnen worden toegepast, daar de in de
onderhavige wet geregelde situatie valt onder het in artikel 254, onder 3,
van dat wetboek bepaalde.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN INZAKE HET PERSONEEL EN
ENIGE ANDERE ONDERWERPEN

Artikel 1

Zoals in het algemeen deel van de toelichting is aangegeven, moeten
op het moment dat de nieuwe Politiewet in werking treedt, alle personen
die bij de regionale korpsen of het Korps landelijke politiediensten zijn
ingedeeld, zijn opgenomen in het formatieplan van het desbetreffende
korps. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de betrokken personen
vervolgens van rechtswege overgaan naar de regio's dan wel het Korps
landelijke politiediensten.

In het tweede lid van dit artikel is de overgang geregeld van degenen
die nu als vrijwilliger zijn aangenomen bij de reserve-gemeentepolitie of
de reserve-Rijkspolitie.

Indien een regionaal politiekorps dan wel het Korps landelijke politie–
diensten besluit tot vorming van een contingent vrijwillige politie, moeten
degenen die nu reservist zijn en geschikt geacht worden voor een functie
als vrijwilliger in het nieuwe bestel, worden geplaatst op een lijst van
vrijwilïige ambtenaren van politie. Het tweede lid regelt dat deze
personen van rechtswege overgaan naar de desbetreffende regio dan
wel het Korps landelijke politiediensten. Vanzelfsprekend dienen zij te
voldoen aan de voorwaarden die aan de vrijwillige politie gesteld zullen
worden in het zogeheten takenbesiuit vrijwillige politie. Degenen die niet
op de genoemde lijst voorkomen, houden op reservist te zijn; hun
rechten en bevoegdheden komen te vervallen met ingang van de datum
van inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet.

Artikel 2

De overgang van de in artikel 1 bedoelde personen leidt ertoe dat
wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij zij zijn betrokken,
worden voortgezet door of tegen de nieuwe werkgever. Zoals in het
algemeen gedeelte van de toelichting (paragraaf 2.2.) op artikel 1 is
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vermeld, blijven de rechten en verplichtingen tegenover het gewezen
personeel rusten op de toenmalige werkgever. Dit brengt met zich mee
dat rechtsgedingen en procedures waarbij het gewezen personeel is
betrokken, ook door of tegen die werkgever worden voortgezet. Een
wettelijke bepaling daarvoor is niet noodzakelijk.

Artikel 3

Artikel 68 van de nieuwe Politiewet wijzigt artikel 142 van het
Wetboek van Strafvordering. Het nieuwe artikel 142 introduceert het
begrip «buitengewone opsporingsbevoegdheid». De onbezoldigde
ambtenaren van gemeente– en rijkspolitie, alsmede de bijzondere opspo–
ringsambtenaren die hun opsporingsbevoegdheid aan het huidige artikel
142 van het Wetboek van Strafvordering ontlenen, zullen na inwerking–
treding van het nieuwe artikel 142 op grond van dit artikel als buiten–
gewone opsporingsambtenaar worden aangemerkt en al dan niet op
grond van een akte of aanwijzing, dan wel bij beëdiging een opsporings–
bevoegdheid verkrijgen.

Voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen die de inwerking–
treding van deze nieuwe bepaling met zich brengt is een redelijke termijn
van voorbereiding nodig.

Thans is daarmee een aanvang gemaakt. Te voorzien is dat een
overgangstermijn van een jaar nodig zal zijn om alle onbezoldigde
ambtenaren van politie en bijzondere ambtenaren, die thans hun opspo–
ringsbevoegdheid aan de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering ontlenen en die in toekomst als buitengewoon opspo–
ringsambtenaar moeten worden aangemerkt, te voorzien van een akte
van opsporingsbevoegdheid of de categorie of eenheid waartoe zij
behoren ingevolge het nieuwe artikel 142 aan te wijzen, dan wel de in
artikel 142, eerste lid, onder c bedoelde ambtenaren te beëdigen.
Teneinde de overgang zo zorgvuldig mogelijkte doen plaatsvinden en
niet de situatie te creëren waarin functionarissen tijdelijk een opsporings–
bevoegdheid missen omdat de akte van opsporingsbevoegdheid nog niet
is verleend, de aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden, dan wel
beëdiging nog niet overeenkomstig de algemene maatregel van bestuur
bedoeld in het vierde lid van artikel 142 Sv. heeft plaatsgevonden,
behouden deze functionarissen gedurende een jaar de opsporingsbe–
voegdheid die zij voor de inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet aan
het Wetboek van Strafvordering ontleenden.

De overgangstermijn wordt gebruikt om de buitengewone opsporings–
bevoegdheid toe te kennen aan diegenen die daarvoor in aanmerking
komen, dan wel de maatregelen te treffen die nodig zijn voor de
beëdiging. Bij het verlenen van de opsporingsbevoegdheid wordt niet
gekozen voor een automatische overgang. Bij de verlening van de akte
van opsporingsbevoegdheid en de aanwijzing van categorieën opspo–
ringsambtenaren wordt uitdrukkelijk bezien of de uitoefening van een
opsporingsbevoegdheid in de functieuitoefening van betrokkenen niet
kan worden gemist. Vanaf het moment dat de Minister van Justitie is
overgegaan tot het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid of
tot het aanwijzen van een categorie of eenheid van buitengewoon opspo–
ringsambtenaren, ontleent betrokkene zijn opsporingsbevoegdheid aan
artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, zoals dit wordt
gewijzigd door artikel 68 van de nieuwe Politiewet. Voor de categorie
onder c geldt dat zij moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld
aan de beëdiging. Het gaat daarbij om kwaliteitseisen als opleiding of
een onderzoek naar justitiële antecedenten.

In de overgangsperiode dienen ook de met de wijziging van artikel 142
van het Wetboek van Strafvordering samenhangende onderwerpen te
worden geïmplementeerd.
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Artikel 4

Dit artikel heeft betrekking op het gewezen personeel. Hier wordt
verwezen naar de opmerking die over het gewezen personeel zijn
gemaakt in paragraaf 2.2. van het algemeen deel van de toelichting.

AFDELING 2

Hierna volgt de artikelsgewijze toelichting van Afdeling 2. De
toelichting per artikel wordt voorafgegaan door een inleiding van het
desbetreffende hoofdstuk. In deze inleiding wordt aandacht besteed aan
wetten of bepalingen die niet in dit voorstel zijn meegenomen, omdat
deze door een ander wetsvoorstel worden gewijzigd. Een wetsvoorstel
dat naar verwachting eerder dan het onderhavige voorstel in werking zal
treden.

Zoals in het algemene deel van de toelichting is aangegeven, zijn dit de
wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij in de Eerste Kamer der Staten–
Generaal en het voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepa–
lingen.

De toelichting per artikel wordt zeer summier gehouden. In de regel
wordt de leidraad voor de begripsvervanging uit Paragraaf 3 van het
algemeen deel van de toelichting gevolgd. Indien wordt afgeweken van
deze leidraad wordt dit gemotiveerd.

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Ingevolge Hoofdstuk I, artikel 3, onder G, van het voorstel van Wet
houdende wijzigingen van binnentredingsbepalingen komt artikel 926
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 1896, 156) te
vervallen. Dit betekent dat het onderhavige wetsvoorstel niet voorziet in
de vervanging van het begrip «dienaar der openbare macht» in het eerste
lid van dat artikel.

Artikel 9 van de Wet van den 7den juni 1919, houdende nadere
voorzieningen ter bestrijding van heling (Stb. 311) bevat de zinsnede
«alle ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie». Daar het hier een
binnentredingsbepaling betreft, wordt de wijziging van deze bepaling
meegenomen in de Nota van wijziging van het voorstel van Wet tot
wijziging van binnentredingsbepalingen. Bij deze wijziging zal worden
voorzien in de vervanging van genoemde zinsnede overeenkomstig de
leidraad uit het Algemeen deel van de Toelichting.

In de artikelen 120 en 145 van het Wetboek van Strafvordering (Stb.
1925, 343) worden bevoegdheden toegekend aan de commissaris van
politie. Artikel 120 komt te vervallen bij de inwerkingtreding van het
voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen; artikel 145
vervalt bij de inwerkingtreding van artikel 69 van de nieuwe Politiewet.
Voor de overige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering wordt
verwezen naar de toelichting onder Artikel 6 van dit Hoofdstuk.

Ook artikel 20 van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950,
K258) bevat een binnentredingsbepaling, waarin aan de commissaris van
politie (eerste lid) een bevoegdheid wordt toegekend. Deze bepaling
wordt in Hoofdstuk I, artikel 5, van het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen gewijzigd. Het begrip «commissaris van
politie» verdwijnt.

Artikel 4 van de Wet op de dierenbescherming (Stb. 1961, 19) kent
aan bepaalde categorieën van politieambtenaren de bevoegdheid toe
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honden en katten te vangen of te doden. Aanpassing van deze bepaling
is niet opportuun, nu de Wet op de dierenbescherming wordt
ingetrokken door het wetsvoorstel Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren (kamerstukken I, 1990/91, 16447).

Artikel 1

Artikel 8 geeft een opsomming van de betrekkingen die onverenigbaar
zijn met het ambt van notaris. Voor de politie zijn dit de ambtenaren met
de rang van commissaris van politie. Het bestaande rangenstelsel
verdwijnt. De functie van korpschef is vergelijkbaar met de rang van
commissaris van politie.

Artikel 2

Artikel 412 regelt de bevoegdheid tot het in beslag nemen van sterke
drank aan boord van een schip. Deze bevoegdheid komt uitsluitend toe
aan de executieve politieambtenaren.

Artikel 3

De artikelen 437, eerste lid, onder c, en artikel 437ter, tweede lid
bevatten strafbepalingen in het kader van de helingbestrïjding. Het
handelt hier om de volgende overtredingen. Het weigeren inzage te
verstrekken in het opkopers– of voorraadregister van gebruikte en
ongeregelde goederen aan een door het hoofd van plaatselijke politie
aangewezen ambtenaar, of het niet melden aan het hoofd van plaatse–
lijke politie dan wel de door hem daartoe aangewezen ambtenaar, van
het beroepsmatig opkopen van goederen. Nu ook in gemeentelijke veror–
deningen dergelijke bepalingen zijn opgenomen, en het hier gemeen–
teambtenaren betreft, wordt «hoofd van plaatselijke politie» vervangen
door: de burgemeester.

Artikel 4

Op grond van artikel 87, eerste lid, kan de rechtbank bevelen dat de
gefailleerde in verzekerde bewaring wordt gesteld. De tenuitvoerlegging
kan plaatsvinden in een huis van bewaring of in de woning van de gefail–
leerde. In dat laatste geval vindt de bewaring plaats onder toezicht van
een «dienaar der openbare macht». In dit voorstel wordt overeenkomstig
de leidraad deze aanduiding vervangen door: de ambtenaren, aangesteld
voor de uitvoering van de politietaak, dan wel een andere door Onze
Minister van Justitie aan te wijzen ambtenaar. De onderhavige formu–
lering geeft het openbaar ministerie - ingevolge het tweede lid belast
met de tenuitvoerlegging van het bevel - de mogelijkheid ook ambte–
naren buiten de politie-organisatie met het toezicht te belasten.

Artikel 2 uit Hoofdstuk 1 van het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen voegt een nieuw vierde lid toe aan artikel 87.
In het onderhavige voorstel wordt het nieuwe vierde lid aangepast aan de
hiervoorgenoemde wijziging.

Artikel 5

Artikel 444 wordt gewijzigd door het voorstel van Wet wijziging
binnentredingsbepalingen (artikel 3, onderdeel c, van Hoofdstuk 1). Dit
artikel regelt de bijstand van de burgemeester aan de deurwaarder bij
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beslaglegging De burgemeester kan zich doen vertegenwoordigen door
de in het eerste lid genoemde politieambtenaren. De genoemde ambte–
naren betreffen allen de hoogste in rang in de gemeente.

Hoewel de nieuwe Politiewet de functie van hoofd van een territoriaal
onderdee! van een regionaal politiekorps (artikel 35, derde lid) kent, ligt
het niet voor de hand deze functionaris aan te wijzen. De grenzen van
een territoriaal onderdeel behoeven niet gelijk te lopen met gemeente–
grenzen. Nu de nieuwe politiewet geen rangen noemt, is het evenmin
mogelijk daarbij aansluiting te zoeken. Teneinde toch de garantie te
hebben van een zeker functioneel niveau binnen de politieorganisatie,
alsmede aanwezigheid van kennis van zaken omtrent het gebruik van
dwangmiddelen, is aansluiting gezocht bij het begrip hulpofficier van
justitie uit het Wetboek van Strafvordering.

B

Het nieuwe artikel 912a is toegevoegd ingevolge Artikel 3, onderdeel
F, Hoofdstuk 1 van het Voorstel van Wet tot wijziging van binnentre–
dingsbepalingen. Dit artikel geeft de dienaar der openbare macht de
bevoegdheid plaatsen te betreden bij de uitvoering van de door het
openbaar ministerie gegeven bevelen. Het gaat hier onder meer om de
tenuitvoerlegging van bevelen, inzake het gezag van minderjarigen en de
voorgeleiding van minderjarigen. Vanwege de aard van deze werkzaam–
heden is het aangewezen uitsluitend executieve politieambtenaren
daarmee te belasten. Hiermee wordt afgeweken van de leidraad uit
paragraaf 3.2. uit het Algemeen deel van de toelichting.

Artikel 6

Aan handhaving van de bevoegdheid van «het hoofd van der gemeen–
tepolitie» om de aanhouding van een verdachte te bevelen, bestaat geen
behoefte meer door de huidige communicatiemogelijkheden. Het ligt
voor de hand deze bevoegdheid voor te behouden aan de officier van
justitie.

B en M

Zie de toelichtende opmerkingen over artikel 146, tweede lid, in
paragraaf 3.2. van het Algemeen deel van de toelichting.

De tekst van artikel 152 wordt aangepast aan de nieuwe redactie van
de artikelen 141 en 142.

D

Aan de handhaving van de kantonrechter en de burgemeester als
hulpofficier van justitie bestaat geen behoefte meer in verband met de
huidige communicatiemogelijkheden.

Een F

De verwijzingen in de artikelen 145 en 156 zijn aangepast aan het
nieuwe artikel 154, zoals voorgesteld onder D van artikel 6.
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G, H, I, J, K, L, N, Oen Q

In deze artikelen bestaat de taak van «de dienaar der openbare macht»
uit de uitreiking van gerechtelijke stukken, het (mondeling) oproepen van
de getuigen, de deskundigen en de tolken of het doen van andere
mededelingen. Het ligt niet voor de hand uitsluitend de politie met de
uitvoering van deze werkzaamheden te belasten. Met name is van belang
dat personeel van gevangenissen, huizen van bewaring, al dan niet parti–
culiere TBS-inrichtingen of inrichtingen van de kinderbescherming
bevoegd zijn tot het uitvoeren van de handelingen waarop in deze
bepalingen wordt geduid.

Het eerste lid bevat een provisorische voorziening voor het verhoor van
een aangehouden persoon, die beweert niet de persoon te zijn tot wie de
last is gericht, alvorens hij wordt overgebracht naar een andere plaats.
De huidige communicatie– en transportmogelijkheden in combinatie met
de in artikel 579 en verder, voorziene spoedprocedure vormen een
voldoende waarborg dat voortvarend een identiteitsonderzoek door de
politie zal worden verricht. Nu in de praktijk aan dit artikel geen behoefte
is gebleken, kan het eerste lid vervallen.

Artikel 7

Nu het «hoofd plaatselijke politie» verdwijnt, kan onderdeel c worden
geschrapt.

Artikel 8

Zie de toelichtende opmerkingen over artikel 94 in paragraaf 3.1 .a van
het Algemeen deel van de toelichting.

Artikel 9

De nieuwe Politiewet kent uitsluitend bezoldigde ambtenaren van
politie (artikel 3). De huidige onbezoldigde ambtenaren van politie zullen
met de invoering van de nieuwe Politiewet verdwijnen.

Artikel 10

Zie de toelichtende opmerkingen in paragraaf 3.7. uit het Algemeen
deel van de toelichting.

Artikel11

A, B, D en F

Zie de toelichtende opmerkingen in paragraaf 3.7. uit het Algemeen
deel van de toelichting.

Deze wijziging hangt samen met het verdwijnen van de onbezoldigd
ambtenaren van politie en de invoering van de buitengewoon opspo–
ringsambtenaar. De nieuwe Politiewet voorziet in de mogelijkheid de
buitengewoon opsporingsambtenaar toe te staan de bevoegdheid tot
geweldgebruik uit te oefenen. Indien de buitengewoon opsporingsamb–
tenaar op grond van deze mogelijkheid de bevoegdheid heeft een wapen
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te dragen, is artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet wapens en
munitie niet van toepassing.

De vergoeding van de in artikel 41 gemaakte kosten komt toe aan de
regio van het politiekorps. De regio is op grond van artikel 21 van de
nieuwe Politiewet rechtspersoon.

Artikel 12

De tekst van artikel 2 is aangepast aan de nummering van de nieuwe
Politiewet.

Artikel 13

Artikel 9 regelt de medewerking aan verzoeken uit het buitenland,
omtrent de verblijfplaats van ontvoerde en anderszins aan het ouderlijk
gezag onttrokken kinderen.

Daar het veelal handelt om zeer delicate aangelegenheden ligt het voor
de hand bij de vervanging van het begrip «dienaar der openbare macht»
te kiezen voor: ambtenaar van politie, aangesteld voor de uitoefening van
de politietaak.

Artikel 14

Aen B

De tekst van artikel 1 is aangepast aan de nummering en het begrip–
penkader van de nieuwe Politiewet. Voorts is in het nieuwe onderdeel f
een voorziening getroffen voor het beheer van een gemeenschappelijk
register. Samenhangend met dit laatste is artikel 10 gewijzigd.

Artikel 14 somt op, aan welke categorieën ambtenaren gegevens uit
politieregisters verstrekt kunnen krijgen. De categorie onder a bestaat uit
ambtenaren van politie. De voorgestelde formulering sluit uit dat ambte–
naren van politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van technisch,
administratieve en andere taken ten dienste van de politie, gegevens uit
een politieregister verstrekt krijgen. Daarmee wordt aangesloten bij de
huidige regelmg.

In artikel 15, eerste lid, onder a, wordt aangesloten bij de terminologie
van de nieuwe Politiewet.

De redactie van artikel 15, tweede lid, onder b, onderdeel 2° is
ontleend aan het oude artikel 35 van de huidige Politiewet, dat bij de
laatste wijziging van de huidige Politiewet in 1989 is ingetrokken. Bij
deze wijziging is verzuimd de redactie van dit onderdeel van artikel 15
aan te passen. De redactie is thans aangepast met inachtneming van de
positie van de burgemeester als gezagsdrager. Hij moet voor het uitoe–
fenen van die bevoegdheid de beschikking krijgen uit al de gegevens die
hij nodig heeft voor het uitoefenen van die zeggenschap over de politie.
De bepaling van artikel 40 uit de Politiewet is daarmee overbodig
geworden.
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Zie de toelichting in paragraaf 3.7. van het Algemeen deel van de
toelichting.

Artikel 28 regelt de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen
aan de Registratiekamer over andere verzamelingen van persoonsge–
gevens dan de politieregisters, die bij het politiekorps aanwezig zijn. Dit
zijn gegevensverzamelingen die noch politieregister, noch persoonsregi–
straties zijn. Het ligt voor de hand met het oog op de algemene beheers–
verantwoordelijkheid hier de korpsbeheerder aan te wijzen.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 3 van de Wet van den 31 sten augustus 1853, tot verzekering
der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen
(Stb. 83) noemt een aantal politieambtenaren van rijks– en gemeentepo–
litie. Deze wet wordt ingetrokken in Hoofdstuk 11, artikel 1, van het
voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen. In het
onderhavige wetsvoorstel behoeft deze bepaling dan ook geen
aanpassing.

Een groot aantal gemeentelijke herindelingswetten bevat een bepaling
omtrent de overgang van rijks– en gemeentepolitie. Een voorbeeld van
een dergelijke bepaling is artikel 14 van de Wet van 4 september 1985
tot gemeentelijke herindeling van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
(Stb. 482). Dergelijke bepalingen zijn inmiddels «uitgewerkt», zodat dit
wetsvoorstel de bedoelde overgangsbepalingen uit de gemeentelijke
herindelingswetten niet behoeft te wijzigen.

Artikel 1

Artikel 78, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) regelt
het voorbereidende onderzoek. In een gemeente waar een commissaris
van politie is, kan de voorzitter van het ambtenarengerecht dit onderzoek
aan hem opdragen. In de overige gemeenten wordt het voorbereidend
onderzoek opgedragen aan de burgemeester.

Reeds bij de totstandkoming van de Ambtenarenwet 1929 werd het
verstrekken van de opdracht tot het uitvoeren van een nader onderzoek
aan de commissaris van politie ter discussie gesteld, vanwege de
negatieve effecten die te verwachten zijn indien in een ambtenarenzaak
een onderzoek door politieambtenaren wordt uitgevoerd. Een aantal
leden van de commissie van rapporteurs uitte met het oog daarop de
wens «dat alle gemeenten (..) worden gelijkgesteld in dien zin, dat de
opdracht steeds zal worden gegeven aan de burgemeester, die de
bevoegdheid zal hebben een ambtenaar - niet tot de politie behoorende
–met het onderzoek te belasten» (kamerstukken II, 1928/1929, 91, nr.
1,p.8).

In dit wetsvoorstel is ervoor gekozen in alle gevallen de voorzitter de
mogelijkheid te geven aan de burgemeester het voorbereidend
onderzoek op te dragen.

Hier zij opgemerkt dat de gehele titel II van de Ambtenarenwet 1929
zal komen te vervallen bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel
Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (kamerstukken
II, 1991/92, 22495).
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Artikel 2

In paragraaf 3.1 .c. van het Algemeen deel van de toelichting is aange–
geven dat in een groot aantal oude wetten een bepaling voorkomt,
waarin naast de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen personen, ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie als
opsporingsambtenaar worden aangewezen. Door de wijziging van het
Wetboek van Strafvordering bij de invoering van de Politiewet in 1957
werd een aparte aanwijzing van politieambtenaren in deze bepalingen in
feite overbodig. Artikel 141 regelt sinds deze wijziging welke ambtenaren
van politie opsporingsambtenaar zijn. Thans kan derhalve worden
volstaan met het schrappen van de aangegeven zinsnede.

Artikel 3

Nu naast de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aange–
wezen personen geen andere ambtenaren of functionarissen als opspo–
ringsambtenaar worden aangewezen is artikel 11 een overbodige
bepaling geworden.

Zie ook de toelichting onder artikel 2 van dit Hoofdstuk.

Artikel 4

A en C

In verband met de taakoverheveling van de politietaak op luchthaven
voor de burgerluchtvaart aan de Koninklijke marechaussee is de
commandant van de Koninklijke marechaussee in het eerste lid van
artikel 18 opgenomen.

Aan artikel 18 is een nieuw vierde lid toegevoegd waarvan de inhoud is
ontleend aan artikel 57 van de Politiewet, zoals opgenomen in het
voorstel van Wet tot wijziging van de Politiewet in verband met de
behandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren van politie
en van militairen van de Koninklijke marechaussee (kamerstukken II,
1988/89, 21 201). Dat wetsvoorstel is als gevolg van de indiening van de
nieuwe Politiewet kort geleden ingetrokken.

Ingevolge het nieuwe artikel 18, vierde lid, zal de klachtenregeling die
in hoofdstuk X van de nieuwe Politiewet is opgenomen, met betrekking
tot het optreden van ambtenaren van politie, voor zover dat dient ter
uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veilig–
heidsdienst, buiten toepassing blijven. Met het oog op de staatsvei–
ligheid en gezien de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnen–
landse Zaken wordt het niet wenselijk geacht de korpsbeheerder en de in
te stellen klachtencommissie met de behandeling van dergelijke klachten
te belasten. Het nieuwe vierde lid laat de mogelijkheid onverlet dat de
burger zich met klachten wendt tot de Nationale ombudsman.

B

De aanpassing van artikel 21 hangt samen met het verdwijnen van de
rijks– en gemeentepolitie.

Artikel 5

Zie paragraaf 3.7. van het Algemeen deel van de toelichting.
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Artikel 6

Daar in artikel 21, tweede lid, gedoeld wordt op executieve ambte–
naren van politie, is overeenkomstig de leidraad in paragraaf 3.1. «een
ambtenaar van politie» vervangen door «een ambtenaar, aangesteld voor
de uitvoering van de politietaak».

Artikel 7

Ingevolge artikel 47, tweede en derde lid, van de Wet rechtsposi–
tionele voorzieningen rampenbestrijders (Stb. 1992, 531) behouden
reservisten van rijks– en gemeentepolitie de aanspraken die zij hadden op
grond van de bij die wet ingetrokken Wet op de noodwachten (Stb.
1971, 61). Het gaat hierbij onder meer om aanspraken op ziektegeld of
een invaliditeitsuitkering. Ómdat in de nieuwe Politiewet de
reserve-politie niet in haar huidige vorm zal terugkeren, dient artikel 47
tweede en derde lid aangepast te worden.

Toegevoegd is een nieuw derde lid waarin een voorziening wordt
getroffen teneinde de aanspraken die de reservisten aan artikel 47
ontlenen in stand te houden. Tevens stelt het de rechthebbende die nog
geen uitkering heeft ontvangen gedurende de tijd van een jaar na de
inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet in de gelegenheid alsnog een
aanvraag in te dienen. Daarmee wordt eenzelfde overgangsregime
geschapen als voor de noodwachten in het tweede lid van artikel 47.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Artikel 1

Zie de opmerking over artikel 24 in paragraaf 3.1 .d. van het Algemeen
deel van de toelichting.

HOOFDSTUK4. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Hoofdstuk III, artikelen 1 en 2 van het voorstel van Wet tot wijziging
van binnentredingsbepalingen wijzigen respectievelijk artikel 83 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en artikel 201
van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1992, 54).
Het begrip «de commissaris van politie» verdwijnt uit deze binnentre–
dingsbepalingen.

Artikel 1

Artikel 86 bepaalt dat de ambtenaren van de rijksbelastingdienst met
betrekking tot gerechtelijke mededelingen inzake de bij belastingwet
strafbaar gestelde feiten, de bevoegdheden hebben die in het Wetboek
van Strafvordering aan de dienaren van de openbare macht zijn
toegekend. Zoals in paragraaf 3.2. van het Algemeen deel van de
toelichting is aangegeven wordt het begrip dienaren der openbare macht
vervangen. Aan ambtenaren van de rijksbelastingdienst komen op grond
van dit artikel de bevoegdheden toe die in het Wetboek van Strafvor–
dering aan de ambtenaren van politie, aangesteld voor de uitvoering van
de politietaak, zijn toegekend met betrekking tot gerechtelijke medede–
lingen.
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Artikel 2

A

Zie de toelichting onder artikel 6, onderdeel B, uit Hoofdstuk 1.

B

Zie de toelichting onder Artikel 1 uit dit Hoofdstuk.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Bij de inwerkingtreding van het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen verdwijnt het begrip «hoofd van plaatselijke
politie» uit artikel 26 van de Dienstplichtwet (Stb. 1948, I284).
Voornoemd wetsvoorstel wijzigt eveneens de artikelen 42 en 51 van de
Inkwartieringswet (Stb. 1953, 305). De begrippen «commissaris van
politie» en «ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie» vervallen. Zoals in
deze toelichting op verschillende plaatsen is aangegeven, wordt aange–
nomen dat het voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepa–
lingen eerder in werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel. De
aangegeven bepalingen behoeven dan ook geen nadere aanpassing in
verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet.

Artikel 1

Artikel 47 wijst de ambtenaren en militairen aan die belast zijn met de
opsporing van de bij de Dienstplichtwet strafbaar gestelde feiten. De
aanwijzing van politie-ambtenaren, naast de bij artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, is overbodig (zie ook
de toelichting onder artikel 2 uit Hoofdstuk II). Het Korps politietroepen
is in 1948 opgeheven, zodat de zinsnede «militairen der politietroepen»
eveneens uit artikel 47 kan worden geschrapt.

Artikel 2

Artikel 18 is aangepast in verband met de citeertitel van de nieuwe
Politiewet.

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

De Woonruimtewet 1947 (Stb. H291) wordt ingetrokken door de
Huisvestingswet (Stb. 1992, 548). Tevens komt bij de inwerkingtreding
van die wet artikel 6 van de Leegstandswet (Stb. 1985, 566) te vervallen.
In artikel 6 worden de ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie als
opsporingsambtenaar voor de bij de Leegstandswet strafbaar gestelde
feiten aangewezen. Die wetten worden door het onderhavige
wetsvoorstel niet aangepast.

De Huisvestingswet bevat een binnentredingsbepaling (artikel 86),
waarin aan de commissaris van politie een bevoegdheid bij het betreden
van plaatsen wordt gegeven.

Deze bepaling wordt gewijzigd door artikel 13 van Hoofdstuk V van het
voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen. De
commissaris van politie speelt geen rol meer bij het betreden van
plaatsen.

De binnentredingsbepaling uit de Kampeerwet (Stb. 1981, 372), artikel
38, wordt eveneens gewijzigd door het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen (Hoofdstuk VIII, artikel 8). Ook uit deze
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bepaling verdwijnt « de commissaris van politie».
Het voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen

wijzigt voorts artikel 18 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegen–
heden (Stb. 1982, 494), artikel 50 van de Wet op de stads– en dorpsver–
nieuwing (Stb. 1984, 406) en artikel 14 van de Huurwet (Stb. 1990, 92).
Uit al deze bepalingen verdwijnt «de commissaris van politie».

Artikel 1

Artikel 85 geeft de Minister van Justitie de bevoegdheid opsporings–
ambtenaren aan te wijzen. Deze aanwijzing kan gelijk worden gesteld
met de verlening van een akte van opsporingsbevoegdheid als bedoeld in
artikel 68 van de nieuwe Politiewet. Artikel 68 wijzigt artikel 142 van het
Wetboek van Strafvordering en introduceert de buitengewoon opspo–
ringsambtenaar. Dit zijn personen aan wie de Minister van Justitie een
akte van opsporingsbevoegdheid heeft verleend. Het ligt in het
voornemen bepalingen uit bijzondere wetten, waarin de Minister van
Justitie de bevoegdheid heeft opsporingsambtenaren aan te wijzen, in
verband met de wijziging van artikel 142 uit het Wetboek van Strafvor–
dering te wijzigen. Vooruitlopend op deze aanpassingen worden derge–
lijke bepalingen in wetsvoorstellen reeds gewijzigd.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 8 van de Waterstaatswet (Stb. 1900, 176) geeft regels voor de
uitvoering van een last tot binnentreden. De ten uitvoerlegging van de
last geschiedt in aanwezigheid van de commissaris van politie. Dit artikel
komt bij de invoering van het voorstel van Wet tot wijziging van binnen–
tredingsbepalingen te vervallen.

De Luchtvaartrampenwet (Stb. 1936, 522) bevat een bepaling, waarin
de commissaris van politie de bevoegdheid heeft een last tot binnen–
treden af te geven (artikel 2, vierde lid). De Luchtvaartrampenwet wordt
ingetrokken bij artikel 40 van het wetsvoorstel Luchtvaartongevallenwet
(Stb. 1992....).

Artikel 1

In het eerste lid van artikel 13 worden opsporingsambtenaren aange–
wezen. Zie de toelichting onder Artikel 2 van Hoofdstuk 2.

Het derde lid geeft een aantal ambtenaren de bevoegdheid tot
bestuursdwang. In paragraaf 3.1 .b. van het Algemeen deel van de
toelichting is aangegeven dat de zinsnede «desnoods bijgestaan door de
ambtenaren van Rijks– en gemeentepolitie» kan worden geschrapt.

Artikelen 2, 3. 9 en 11

De bepalingen die door deze artikelen worden gewijzigd, geven de
daarin aangewezen ambtenaren de bevoegdheid tot bestuurdwang. De
zinsnede «desnoods bijgestaan door ambtenaren van rijks– en gemeente–
politie» kan worden gemist. Zie ook de toelichting onder Artikel 1 van dit
Hoofdstuk.

Artikelen 4, 5, 6. 7 en 10

Deze bepalingen wijzen de opsporingsambtenaren aan. Zie de
toelichting onder Artikel 2 uit Hoofdstuk II.
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Artikel 8

Het Korps Rijkspolitie en de gemeentelijke politiekorpsen verdwijnen.
De bevoegdheden bij het bloed– en urineonderzoek komen uitsluitend toe
aan ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

B

Artikel 43, eerste lid, regelt de bevoegdheid tot bestuursdwang. Zie de
toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk.

Het instituut van onbezoldigd ambtenaren van politie verdwijnt uit het
politiebestel. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet wordt de
categorie ambtenaren en functionarissen die voorheen hun opsporings–
bevoegdheid ontleenden aan de aanstelling tot onbezoldigd ambtenaar
van politie, omgezet tot buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 13

Artikel 33 heeft betrekking op de identificatie van de slachtoffers van
een luchtvaartongeval. Deze taak wordt uitgevoerd door het Rampen–
identificatieteam onder leiding van de Commandant van de Dienst Lucht–
vaart van het Korps Rijkspolitie. In het nieuwe politiebestel wordt het
coördinatiepunt van het Rampenidentificatieteam ondergebracht bij het
Korps landelijke politiediensten. Verwezen wordt naar onderdeel V uit de
brief van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, d.d. 13
februari 1992, gericht aan de Voorzitter van de Tweede kamer der
Staten-Generaal (kamerstukken II, 21 461, nr. 39, p. 18).

HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Het voorstel van Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen, dan
wel de nota van wijziging bij dat wetsvoorstel, wijzigt een aantal binnen–
tredingsbepalingen. De commissaris van politie verdwijnt uit deze
bepalingen. Voor het Ministerie van Economische Zaken zijn dit de
volgende bepalingen: artikel 12 van de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73),
artikel 15 van de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939
(Stb. 630), artikel 61 van de Kernernergiewet (Stb. 1963, 82), artikel 13
van de Metrologiewet (Stb. 1972, 596), artikel 20 van de Wet voorraad–
vorming aardolieprodukten (Stb. 1986, 675) en artikel 17 van de Wet
economische mededinging (Stb. 1990, 17). Deze bepalingen blijven in
dit wetsvoorstel verder buiten beschouwing.

Artikel 1

De bevoegdheden die in de Pandhuiswet aan «het hoofd plaatselijke
politie» zijn toegekend hebben betrekking op het verlenen van de machti–
gingen voor het in pand nemen van verloren of ontvreemde goederen. De
uitoefening van deze bevoegdheid moet gezien worden in het licht van
het eventueel terugbezorgen van het goed aan de oorspronkelijke
eigenaar, hetgeen tot de hulpverleningstaak vau de politie gerekend
moet worden.

Een dergelijke afweging behoort bij de burgemeester te liggen. Hij is
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de ambtsdrager die het gezag over de politie uitoefent voor wat betreft
de hulpverleningstaak. Daarbij komt dat de zorg voor gevonden
voorwerpen een gemeentelijke aangelegenheid is. Indien het handelt om
ontvreemde goederen ligt het voor de hand dat de burgemeester, in
verband met de mogelijke opsporingsbelangen, de politie dan wel de
officier van justitie op de hoogte stelt van het bij hem binnengekomen
verzoek machtiging te verlenen, en zo nodig afstemming pleegt.

B

Artikel 53, eerste lid, wijst de opsporingsambtenaren aan. Nu naast de
bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen
personen geen andere ambtenaren of functionarissen als opsporings–
ambtenaar worden aangewezen, is het eerste lid een overbodige
bepaling geworden. Bij deze bepaling is rekening gehouden met de
wijziging van artikel 53 ingevolge het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen.

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

Hoofdstuk VIII van het voorstel van Wet tot wijziging van binnentre–
dingsbepalingen, wijzigt de volgende binnentredingsbepalingen uit de
wetten die in portefeuille zijn bij de Minister van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij: artikel 31, derde lid, van de Vogelwet 1936 (Stb.
700), artikel 8, derde lid, van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten
(Stb. 1975, 48), artikel 53, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet
(Stb. 1985, 410) en 43, tweede lid, van de Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 (Stb. 214). Als gevolg van deze wijzigingen
verdwijnt de commissaris van politie uit genoemde bepalingen.

Artikel 4 van de Bijenwet 1947 geeft de commissaris van politie een
bevoegdheid tot het verstrekken van een bijzondere schriftelijke last bij
het betreden van woningen tegen de wil van de bewoner. Bij de inwer–
kingtreding van het wetsvoorstel Gezondheids– en Welzijnswet voor
dieren komt de Bijenwet te vervallen. Aanpassing van artikel 4 vindt dan
ook niet plaats in het onderhavige wetsvoorstel.

Artikel 76 van de Veewet (Stb. 1920, 153) komt te vervallen bij de
inwerkingtreding van het wetsvoorstel Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren (kamerstukken I, 1990/1991, 16447). In deze bepaling worden
de ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie aangewezen als opspo–
ringsambtenaren van de bij die wet strafbaar gestelde feiten.

Artikel 1

Zie de toelichting onder Artikel 2 uit Hoofdstuk II.

Artikel 2

Zie de toelichting onder Artikel 3 uit Hoofdstuk II.

Artikel 3

Zie de toelichting in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel van deze
toelichting.
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HOOFDSTUK 10. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Hierna volgt een opsomming van de binnentredingsbepalingen uit
wetten waarvoor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
eerstverantwoordelijke is en die door het voorstel van Wet tot wijziging
van binnentredingsbepalingen (hoofdstuk IX), dan wel in de Nota van
wijziging bij dat wetsvoorstel, worden gewijzigd: artikel 6 van de
Phosphorluciferwet 1901 (Stb. 133), artikel 23 van de Stuwadoorswet
(Stb. 1914, 486), artikel 85 van de Arbeidswet 1919 (Stb. 624), artikel
16 van de Stoomwet (Stb. 1953, 179), artikel 10 van de Rijtijdenwet
1936 (Stb. 802), artikel 43 van de Noodwet arbeidsvoorziening (Stb.
1971, 448) en artikel 13 van de Wet inzake gevaarlijke werktuigen (Stb.
1974, 162). De commissaris van politie zal daarmee uit deze bepalmgen
verdwijnen; aanpassing in dit wetsvoorstel vindt dan ook niet plaats.

Artikelen 1, 2, 4 en 5

In deze artikelen worden bepalingen gewijzigd, waarin de opsporings–
ambtenaren worden aangewezen voor de opsporing van de bij desbetref–
fende wet strafbaar gestelde feiten. Zie de toelichting onder Artikel 2 van
Hoofdstuk II.

Artikel 3

B

Om dezelfde redenen die zijn aangevoerd voor het schrappen van de
burgemeester en de kantonrechter uit artikel 154 van het Wetboek van
Strafvordering (zie de toelichting onder Artikel 6, onder D, van Hoofdstuk
I) wordt voorgesteld deze functionarissen uit artikel 85, tweede lid, te
schrappen. De bijzondere last kan door de officier van justitie worden
verleend, de algemene last door de procureur-generaal.

Artikelen 6, 9, 10 en 11

Zie de toelichting in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel van de
toelichting.

Artikelen 7 en 8

Zie de toelichting onder Artikel 4 uit Hoofdstuk I.

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

Bij de inwerkingtreding van het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen verdwijnt de commissaris van politie uit artikel
4 van de Wet van 27 april 1884, tot regeling van het staatstoezicht op
krankzinnigen (Stb. 96) . Deze bepaling vervalt na de inwerkingtreding
van het wetsvoorstel Wet bijzondere opneming in psychiatrische zieken–
huizen (kamerstukken I, 1992/93, 11 270 en 21 239, nr. 8).

Artikel 9 van de Wet van den 2den mei 1921, tot wettelijke
bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Stb. 702) wijst de
ambtenaren van rijks– en gemeentepolitie als opsporingsambtenaar aan.
Bij de inwerkingtreding van het voorstel van Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (kamerstukken I, 1991/92, 19 522) wordt
deze wet ingetrokken.

De wijziging van artikel 8 van de Wet op de tandheelkundige inrich–
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tingen wordt meegenomen in de Nota van wijziging op het voorstel van
Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen.

Ten slotte worden de artikelen 15, derde lid, van de Electriciteitswet
(Stb. 1938, 523), 39 van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51), 33 van de
wet op de geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408), 16 van de Wet
op het menselijk bloed (Stb. 1961, 182), 64 van de Drank– en horecawet
(Stb. 1964, 386), 31 van de Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971, 396),
9 van de Opiumwet (Stb. 1976, 425), 22 van de Wet op de dierproeven
(Stb. 1977, 67), gewijzigd door het voorstel van Wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen. De vervanging van «commissaris van politie»
in deze bepalingen is dan ook niet nodig.

Artikelen 1 tot en met 4

Het betreft hier bepalmgen, inzake de aanwijzing van opsporingsamb–
tenaren. Zie de toelichting onder Artikel 2 uit Hoofdstuk 11.

Artikel 5

In de artikelen 20 en 62 wordt gedoeld op executieve ambtenaren van
politie.

Overeenkomstig de leidraad in paragraaf 3.2. van het Algemeen deel
van de toelichting is gekozen voor «ambtenaren, aangesteld voor de
uitvoering van de pohtietaak»

AFDELING3

Artikel 1

Het voorgestelde artikel beoogt een vangnet te creëren voor die
gevallen, waarin de bepalingen van afdeling 1, inzake de overgang van
vermogensbestanddelen en personeel niet voorzien. Het kan hier gaan
om zeer uiteenlopende zaken als de regeling van het overnemen van
verlofdagen, de aanspraken op het restant van de middelen uit het
reorganisatiebudget, of het sociaal statuut ten behoeve van de feitelijke
integratie.

Artikel 2

Artikel 2 vult het vacuüm op dat ontstaat bij het vervallen van artikel
48a van de huidige Politiewet en de inwerkingtreding van het voorstel
van wet. In de memorie van toelichting bij de nieuwe Politiewet (kamer–
stukken II, 1991/92, 22 562, nr. 3) is aangegeven wordt opgemerkt dat
het artikel beter op zijn plaats is in de nieuwe Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag, dat voor advies bij de Raad van State
ligt.

Artikel 3

Dit artikel treft de regeling voor de inwerkingtreding van de nieuwe
Politiewet. De inwerkingtreding kan bij koninklijk besluit worden geregeld
indien bij de uitvoering van Hoofdstuk 1 van Afdeling 1 van dit
wetsvoorstel blijkt dat in alle politieregio's in oprichting de werkzaam–
heden als bedoeld in artikel 3 uit dat Hoofdstuk zijn afgerond vóór de
drie maanden die zijn uitgetrokken voor de laatste fase van voorbereiding
van de vermogensovergang, zijn verstreken.
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Artikel 4

Hoofdstuk 1 uit Afdeling 1 van dit wetsvoorstel dient drie maanden
voor de overige bepalingen in werking te treden voor de afronding van de
laatste fase uit het proces ter voorbereiding van overgang van vermo–
gensbestanddelen.

Artikelen 5 en 6

De citeertitel van de onderhavige wet wordt Invoeringswet Politiewet
19..; de Minister van Justitie krijgt de bevoegdheid voor publikatie het
jaartal van de plaatsing van de nieuwe Politiewet in het onderhavige
wetsvoorstel in te voegen.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek
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