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ARTIKEL I

Afdeling 1 wordt gewijzigd als volgt:

In Hoofdstuk 1, wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt na «in de gemeenterekening, zoals deze
over het jaar voorafgaande aan dat waarin de overgang plaatsvindt, is
vastgesteld» ingevoegd: of zal worden vastgesteld.

b. In het derde lid wordt na «een en ander behoudens voorzover dit
gerechtvaardigd was en niet in verband stond met de reorganisatie van
de politie» toegevoegd: met dien verstande dat een vordering in ieder
geval wordt verkregen of niet wordt verkregen overeenkomstig het
daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bepaalde.

c. In het vierde lid wordt na «in de gemeenterekening, zoals deze is
vastgesteld» ingevoegd: of zal worden vastgesteld.

d. Het vijfde lid, komt te luiden als volgt:
5. Een vordering als bedoeld in het vierde lid ontstaat eveneens, voor

zover:
a. reserves of voorzieningen als bedoeld in het vierde lid na 1 januari

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

1989 zijn afgenomen doordat is afgeweken van de bestendige
gedragslijn met betrekking tot de vaststelling daarvan; of

c. reserves of voorzieningen als bedoeld in het vierde lid na 1 januari
1989 niet zijn opgenomen in de gemeenterekening, hoewel de gemeente
daartoe was gehouden op grond van een wettelijk voorschrift;

een en ander behoudens voor zover dit gerechtvaardigd was en niet in
verband stond met de reorganisatie van de politie, met dien verstande
dat een vordering in ieder geval wordt verkregen of niet wordt verkregen
overeenkomstig het daaromtrent in de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste
lid, bepaalde.

314040F
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 088, nr. 6



e. Aan artikel 1 wordt een nieuw zevende lid toegevoegd, luidende:
7. Voor het bepalen van de redelijke prijs, bedoeld in het zesde lid,

geldt de boekwaarde, bedoeld in het tweede lid, als uitgangspunt indien
een voorgenomen vervreemding plaatsvindt voordat vijf jaren zijn
verstreken na het in artikel 1, eerste lid, bedoelde tijdstip, en de
gemeente in de tien jaren die zijn gelegen voor dat tijdstip ten behoeve
van die zaak geen middelen als bedoeld in artikel 9a van de Politiewet
(Stb. 1989, 223) heeft aangewend.

B

Hoofdstuk 1, artikel 3 komt te luiden als volgt:

Artikel 3

1. De in artikel 1, eerste lid, bedoelde vermogensbestanddelen, de uit
artikel 1, tweede, vierde en vijfde lid, voortvloeiende vorderingen, de bij
het desbetreffende korps van gemeentepolitie in gebruik zijnde vermo–
gensbestanddelen die niet aan dat korps moeten worden toegerekend,
de in artikel 2, eerste lid, bedoelde vermogensbestanddelen, alsmede de
vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 2, tweede lid, zijn uitge–
zonderd van overgang, staan vermeld op een lijst, die is opgemaakt

a. voor het onderdeel dat betrekking heeft op het korps van gemeen–
tepolitie van de gemeente van de burgemeester bedoeld in artikel 2 van
de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel: door die
gemeente en, namens de in te stellen politieregio, de in artikel 3 van de
Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel bedoelde plaats–
vervanger van die burgemeester;

b. voor het onderdeel dat betrekking heeft op een ander korps van
gemeentepolitie: door de desbetreffende gemeente en, namens de in te
stellen politieregio, de burgemeester, bedoeld in artikel 2 van de Wet
tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel, en

c. voor het onderdeel dat betrekking heeft op een district van het
Korps Rijkspolitie: door de Staat en, namens de in te stellen politieregio,
de burgemeester, bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijke voorzieningen
reorganisatie pohtiebestel

2. De lijst is zodanig opgesteld dat:
a. registergoederen die ingevolge artikel 1, eerste lid, of artikel 2,

eerste lid, overgaan daarop zodanig worden omschreven dat de lijst
voldoet aan de vereisten van de Kadasterwet op het punt van inschrijf–
baarheid van stukken;

b. de overige vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 1, eerste
lid, of artikel 2, eerste lid, overgaan, alsmede de bij de politie in gebruik
zijnde vermogensbestanddelen die niet overgaan op de politieregio,
daarop met voldoende bepaaldheid zijn omschreven;

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

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

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

3. Indien de beti okkenen, bedoeld in het eerste lid, op het tijdstip
waarop dit artikel in werking treedt overeenstemming hebben bereikt
over de inhoud van de lijst, delen zij dit onverwijld mede aan Onze
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

4. Indien de betrokkenen, bedoeld in het eerste lid, op het tijdstip
waarop dit artikel in werking treedt geen overeenstemming hebben
bereikt over de inhoud van een lijst, leggen zij hetgeen hen verdeeld
houdt onverwijld ter advisering voor aan een commissie van drie
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onafhankelijke deskundigen. Elk der betrokkenen benoemt één
deskundige, de twee aldus benoemde deskundigen benoemen een derde.
De commissie brengt uiterlijk een maand na het in de eerste volzin
bedoelde tijdstip haar advies uit. De betrokkenen dragen elk de helft van
de kosten van de advisering.

5. Uiterlijk zes weken na het tijdstip waarop dit artikel in werking
treedt, delen de betrokkenen, bedoeld in het vierde lid, Onze Ministers
van Justitie en van Binnenlandse Zaken mede of zij, mede gelet op het
advies bedoeld in het vierde lid, alsnog overeenstemming hebben bereikt
over de inhoud van de lijst en, indien dit niet het geval is, op welke
punten tussen hen nog verschil van mening bestaat. Onze Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken stellen daarop, zo nodig gehoord de
betrokkenen, uiterlijk twee maanden na dit tijdstip te zamen de desbe–
treffende lijst vast. Tegen deze beslissing staat geen voorziening open.

6. De burgemeester, bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijke voorzie–
ningen reorganisatie politiebestel, en diens plaatsvervanger voeren over
hun optreden namens de in te stellen politieregio zo veel mogelijk
overleg met het regionaal overlegorgaan.

In Hoofdstuk 2, artikel 3, wordt na vernummering van het tweede lid
tot het vierde lid, het eerste lid vervangen door:

1. De functionarissen die op de dag voorafgaand aan de datum van
inwerkingtreding van de Politiewet 19.. op grond van de artikelen 141 en
142 van het Wetboek van Strafvordering met het opsporen van strafbare
feiten zijn belast behouden die bevoegdheid tot het opsporen van
strafbare feiten gedurende één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding
van de Politiewet 19.., voor zover hun functie ongewijzigd blijft.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op die functionarissen die op
het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 19.. ambtenaar van
politie of militair van de Koninklijke marechaussee, als bedoeld in artikel
141 van het Wetboek van Strafvordering, zijn.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gegeven over de wijze waarop functionarissen, als bedoeld in het
eerste lid, die voldoen aan de eisen voor beëdiging tot buitengewoon
opsporingsambtenaar, een akte van beëdiging verkrijgen.

D

In Hoofdstuk 2 wordt na artikel 4 toegevoegd:

Artikel 5

1. De archiefbescheiden van een korps van gemeentepolitie betref–
fende zaken die nog niet zijn afgedaan, worden op het tijdstip dat de
Politiewet 19.. in werking treedt, overgedragen aan de politieregio
waarbij die gemeente krachtens de bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste
lid, van de Politiewet 19.., is ingedeeld.

2. De archiefbescheiden van een korps van gemeentepolitie betref–
fende zaken die op het in het eerste lid bedoelde tijdstip zijn afgedaan,
maar die nog niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats,
worden op dat tijdstip overgedragen aan de in het eerste lid bedoelde
politieregio. De overbrenging van deze archiefbescheiden ingevolge de
Archiefwet 1962 naar een in die wet genoemde archiefbewaarplaats
geschiedt als had geen overdracht plaatsgevonden.

3. Van de overdracht, bedoeld in het eerste en tweede lid, maken
degene onder wie de archiefbescheiden tot de overdracht hebben berust
en de beheerder van het politiekorps in de politieregio, bedoeld in het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 088, nr. 6



eerste en tweede lid, een verklaring op, die ten minste inhoudt een speci–
ficatie van deze archiefbescheiden. Zij bewaren ieder een door beiden
ondertekend exemplaar van deze verklaring.

ARTIKEL II

Afdeling 2 wordt gewijzigd als volgt:

A

In hoofdstuk 1, artikel 5, onder A, wordt in de aanhef «eerste lid»
vervangen door: tweede lid.

B

In hoofdstuk 1, artikel 10, onder C, wordt «, 19, derde lid, en 48,
eerste lid,» vervangen door: en 19, derde lid,.

Hoofdstuk 1, artikel 11, wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel B vervalt «38, tweede lid,».
b. In onderdeel D wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en tweede

lid.
c. In onderdeel D wordt na «de hoofden van plaatselijke politie»

ingevoegd: telkens.

In hoofdstuk 1, artikel 14, onder A, onderdeel b, wordt, na vernum–
mering van de onderdelen 3 tot en met 5 tot de onderdelen 4 tot en met
6, een nieuw onderdeel 3 mgevoegd, dat als volgt luidt:

3. bij de bijzondere ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 43 van
de Politiewet 19..: Onze Minister van Justitie;

E

In hoofdstuk 1 wordt na artikel 15 toegevoegd:

Artikel 16

De bijlage bij de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel
wordt gewijzigd als volgt:

a. In de opsomming van gemeenten van de regio Utrecht vervalt
«Loosdrecht».

b. In de opsomming van gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek
wordt tussen «Laren» en «Muiden» ingevoegd: loosdrecht.

Artikel 17

De Politiewet 19.. wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 1, eerste lid, «commissaris van de Koning: de commissaris
van de Koning in de provincie waarin de regio is gelegen,» vervangen
door:

de commissaris van de Koning: de commissaris van de Koning in de
provincie waarin de regio geheel of nagenoeg geheel is gelegen,
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b. In artikel 11, eerste lid wordt «of ingevolge andere wetten»
geschrapt.

c. In artikel 44, tweede lid, wordt de tweede volzin geschrapt.
d. In artikel 45, derde lid, tweede volzin, wordt na «Bij» ingevoegd: of

krachtens.
e. Aan artikel 45 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd luidende:
5. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,

worden regels gegeven over de zorg voor en de bewaring van de archief–
bescheiden van de regio. De artikelen 25, tweede lid, 26, 27, derde lid,
en 28 van de Archiefwet 1962 zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de archiefbewaarplaats van de gemeente waarvan de
burgemeester korpsbeheerder is, mede is bestemd voor de bewaring van
de archiefbescheiden van de regio.

f. In artikel 47, tweede lid, wordt «artikel» vervangen door: artikelen
45, derde lid, en 46.

Artikel 18

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en van het
Wetboek van Strafrecht (22 735) tot wet wordt verheven en in werking
treedt, wordt in artikel 48, tweede lid, van de Vreemdelingenwet «het
hoofd van plaatselijke politie» vervangen door: de korpsbeheerder. Indien
op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel het in de eerste
volzin bedoelde voorstel van wet nog niet tot wet is verheven en in
werking is getreden, wordt in artikel 48, eerste lid, van de Vreemdelin–
genwet «het hoofd van plaatselijke politie» vervangen door: de korpsbe–
heerder.

In Hoofdstuk 2 wordt na artikel 8 toegevoegd:

Artikel 9

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 mei 1989 ingediende
voorstel van wet houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisad–
ministratie van persoonsgegevens (Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens) (21 123) tot wet wordt verheven, komt artikel 96,
tweede lid, van deze wet als volgt te luiden:

2. Aan het regionale politiekorps worden door het bestuur van de
gemeente die behoort tot de regio van het desbetreffende korps, op
verzoek op dezelfde voet als aan de binnengemeentelijke afnemers
gegevens verstrekt.

In hoofdstuk 4, artikel 2, wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt «Algemene wet inzake de douane en de

accijnzen» vervangen door: Wet inzake de douane.
b. In onderdeel A wordt na «de Koninklijke marechaussee» toege–

voegd: of andere onderdelen van de krijgsmacht.

H

In Hoofdstuk 5, artikel 1, wordt na «de militairen van de Koninklijke
marechaussee» toegevoegd: de overige militairen van de Koninklijke
marechaussee.
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I

In Hoofdstuk 5 wordt na artikel 2 toegevoegd:

Artikel 3

In artikel 18, derde lid, van de Marinescheepsongevallenwet wordt
«dienaar van de openbare macht» vervangen door: een ambtenaar,
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

In Hoofdstuk 7, artikel 8, onder B, wordt «In artikel 43, eerste
lid,vervalt» vervangen door: In artikel 43, eerste en derde lid, vervalt
telkens.

K

In Hoofdstuk 7 wordt na artikel 13 toegevoegd:

Artikel 14

Artikel 7 van de Wet behoud scheepsruimte 1939 wordt gewijzigd als
volgt:

a. In het eerste lid vervalt onderdeel a.
b. In het eerste lid worden de onderdelen b tot en met f geletterd a tot

en met e.
c. In het tweede lid wordt «als onder e of f genoemd» vervangen door:

als onder d of e genoemd.

ARTIKEL III

Afdeling 3 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2, onderdeel 1, wordt na «Politiewet 19..» toegevoegd: dan
wel een of meer van die artikelen voor het gehele land of voor een
gedeelte daarvan buiten werking kunnen stellen

B

In artikel 3 wordt «vierde kalendermaand» vervangen door: derde
kalendermaand.

TOELICHTING

De wijzigingen van Afdeling 1 van het wetsvoorstel zijn opgenomen in
ARTIKEL I. Onderdeel A wijzigt Hoofdstuk 1, artikel 1. Deze wijzigingen
zijn technisch van aard, dan wel toegelicht in de nota naar aanleiding van
het verslag (onderdeel e). De toevoeging «of zal worden vastgesteld»
opgenomen in de onderdelen a en c, is noodzakelijk omdat de gemeente–
rekening veelal eerst later in het jaar wordt vastgesteld. De zinsnede die
in onderdeel b in het derde lid van artikel 1 wordt toegevoegd, werd
eerder abusievelijk vergeten. Onderdeel d past de redactie van het vijfde
lid van artikel 1 aan, aan het vierde lid en voegt een nieuw onderdeel c
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toe. Deze toevoeging ziet op het geval dat in het geheel geen reserves of
voorzieningen zijn opgenomen terwijl dit wel had moeten gebeuren.

De wijzigingen opgenomen in de onderdelen B en C zijn eveneens
toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag.

Onderdeel D voorziet in een overgangsbepaling voor de overgang van
archiefbescheiden. De regio's zullen bij hun start vanzelfsprekend
moeten beschikken over de archiefbescheiden van de gemeentelijke
politiekorpsen die nog niet zijn afgedaan. Het eerste lid voorziet in de
overdracht van deze archiefbescheiden. De archiefbescheiden die wel
zijn afgedaan, maar nog niet zijn overgebracht, kunnen evenzeer van
betekenis zijn voor de regio. Om die reden worden ook die archiefbe–
scheiden overgedragen. Niettemin geldt dat zij zijn ontvangen of
opgemaakt door de gemeente waartoe het politiekorps behoorde. Dit feit
is van belang op het moment dat die archiefbescheiden ter bewaring
naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht. Zij moeten in dat
geval worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de
gemeente die de archiefbescheiden voor de overdracht had afgedaan, en
niet naar de bewaarplaats die voor de regio als archiefbewaarplaats is
aangewezen Daarom is in het tweede lid bepaald dat de overbrengmg
geschiedt als had geen overdracht plaatsgevonden, dat wil zeggen
volgens de regels die op de archiefbescheiden van toepassing waren
voor het moment van overdracht.

Voor de archiefbescheiden van de gemeente waarvan de burge–
meester korpsbeheerder is, heeft deze bepaling geen relevantie omdat in
dat geval er wel sprake is van dezeifde archiefbewaarplaats

Deze opzet is analoog aan de regeling voor de archieven van de Rijks–
politie en van de landelijke diensten van het ministerie van Justitie, die
vallen onder het Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie, in het
bijzonder artikel 3 van dat besluit. Om die reden is een wettelijke
voorziening voor die archieven dan ook niet noodzakelijk.

ARTIKEL II bevat hoofdzakelijk technische aanpassingen van afdeling 2
van het wetsvoorstel, in verband met aanpassingen van wetten en
wetsvoorstellen die abusievelijk vergeten zijn. Deze meeste van deze
aanpassingen spreken voor zich.

De wijziging van de Wet tijdelijke voorziemngen reorganisatie politie–
bestel (onder E, artikel 16) is noodzakelijk vanwege de bij amendement
ingebrachte wijziging van de bijlage van de nieuwe Politiewet. In verband
met de overgang van het personeel van de gemeentepolitie Loosdrecht
dient de bijlage bij de Wet tijdelijke voorzienmgen eveneens gewijzigd te
worden, omdat op grond van die wet het formatieplan als bedoeld in
artikel 1 van Hoofdstuk 2 uit Afdeling I wordt opgesteld.

De wijzigingen van de nieuwe Politiewet (onder E, artikel 17) zijn als
volgt toe te lichten.

Onderdeel a is noodzakelijk omdat door de indeling van de gemeente
Loosdrecht in de regio Gooi en Vechtstreek, deze regio provinciegrens
overschrijdend wordt. Teneinde te voorkomen dat twee commissarissen
van de Koningin bevoegd worden voor deze politieregio dan wel ondui–
delijkheden ten aanzien van de competentie ontstaan, is de definitiebe–
paling aangepast.

Onderdeel b schrapt de zinsnede «of ingevolge andere wetten», die
overbodig is geworden nu de categorie c in artikel 142 van het Wetboek
van Strafvordering is opgenomen.

In onderdeel c wordt voorgesteld te laten vervallen de zinsnede uit
artikel 44, tweede lid, waarin artikel 12 van de Financiële Verhou–
dingswet 1984 van overeenkomstige toepassing wordt verklaard bij de
beschikbaarstelling van de aanvullende bijdrage aan de regio's. De
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relevante bepalingen uit artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet
1984 zijn materieel opgenomen in de algemene maatregel van bestuur
die artikel 44, derde lid, voorschrijft.

Het opnemen van de delegatie mogelijkheid in artikel 45, derde lid,
(onderdeel d) is wenselijk omdat anders de algemene maatregel van
bestuur te zeer zou worden belast.

Het bij onderdeel e ingevoegde vijfde lid van artikel 45 van de meuwe
Politiewet bevat een regeling voor de archiefbescheiden van de regio's.
De politieregio's zijn overheidsorgaan. De algemene bepalingen uit
Hoofdstuk 1 van de Archiefwet zijn om die reden op de regio van
toepassing. Zij zijn, in de woorden van artikel 2 van de Archiefwet 1962,
verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede en
geordende staat te bewaren. De huidige wet bevat echter geen specifiek
op de archieven van de regio's toegesneden regeling.

Op het moment dat het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 1992
ingediende voorstel van wet tot vervanging van de Archiefwet 1962
(kamerstukken II 1992/93, 22 866, nr. 2) tot wet wordt verheven en in
werking treedt, zijn de algemene bepalingen uit die wet eveneens van
toepassing op de regio's. De nieuwe Archiefwet voorziet evenmin in een
specifieke regeling voor de regio's. Voor de regeling van de zorg voor de
politie-archieven is aangesloten bij het systeem zoals dat in de
Archiefwet 1962 is uitgewerkt voor de archieven van de gemeentelijke
organen. De archiefbewaarplaats van de centrumgemeente wordt de
bewaarplaats voor de regionale archiefbescheiden.

Onder E is een wijziging opgenomen van artikel 96, tweede lid, van het
voorstel van Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens
(21 123). Dit wetsvoorstel is bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal in
behandelmg. Artikel 96, tweede lid, bepaalt thans dat aan de rijkspolitie
(groepen en districten) gegevens uit gemeentelijke basisadministraties
worden verstrekt op dezelfde voet als aan binnengemeentelijke
afnemers. Daarmee verkrijgt de rijkspolitie dezelfde mogelijkheden -
zoals een «on line» verbinding - als de gemeentepolitie. De gemeentepo–
litie is als onderdeel van de gemeentelijke organisatie een binnenge–
meentelijke afnemer in de zin van die wet. Daar het regionale politie–
korps evenmin deel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie is het
noodzakelijk, evenals dat voor de rijkspolitie was, in de wet een
voorziening te treffen. Artikel 96, tweede lid, is daartoe gewijzigd.

ARTIKEL III bevat eveneens technische aanpassingen van Afdeling 3
van het wetsvoorstel. De wijziging onder A is toegelicht in de nota naar
aanleiding van het eindverslag; de wijziging onder B is het gevolg van
het wegvallen van een zinsnede in het wetsvoorstel.

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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