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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 oktober 1993

Mede namens onze ambtgenoot van Defensie laten wij u het volgende
weten.

Naar aanieiding van de intensieve gedachtenwisseling tijdens de
plenaire behandeling van de Invoeringswet Politiewet op het punt van het
hoofd van plaatselijke politie voor de uitoefening van een aantal
bevoegdheden in de Vreemdelingenwet, de Wet wapens en munitie, de
Wet op de weerkorpsen en de beveiligingsorganisaties en de Jachtwet
hebben wij het wenselijk geacht ons nader te beraden op de bezwaren
en de voorstellen die naar voren zijn gebracht. In deze brief zullen wij
ingaan op de voorstellen zoals neergelegd in de amendementen op stuk
nr. 11 van de heer Dijkstal en die zijn aangedragen van de zijde van de
woordvoerders van de fracties van het CDA en van de PvdA inhoudende
dat wellicht een tussenoplossing gekozen zou moeten worden waarbij
een scheiding wordt aangebracht tussen de Vreemdelingenwet en de
andere genoemde wetten. Tevens zullen wij ingaan op het amendement
op stuk nr. 12 van de heer Dijkstal over de vrijwillige ambtenaren van
politie.

Hoofd van plaatselijke politie

De voorstellen die bij wijze van compromis zijn aangedragen, te weten
voor de Vreemdelingenwet de korpsbeheerder de taken van het hoofd
van plaatselijke politie te laten uitvoeren en voor de overige wetten de
korpschef als zodanig aan te wijzen, wijzen wij van de hand. De functie
van het hoofd van plaatselijke politie en de daaraan gekoppelde
bevoegdheden in de Vreemdelingenwet zijn niet anders dan die in de
overige genoemde wetten. Het aanbrengen van een scheiding in de
voorgestelde zin geeft aanleiding te veronderstellen dat er in de Vreem–
delingenwet sprake zou zijn van een andere inhoud van de functie en
bevoegdheden van het hoofd van plaatselijke politie. De mogelijkheid dat
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op grond van wetstechnische argumenten een discussie zou kunnen
ontstaan over de uitvoering van het rijksbeleid, de verantwoordelijkheid
daarvoor en de eventuele beleidsruimte die bij de uitvoering van die
wetten zou bestaan voor het hoofd van plaatselijke politie, is niet
denkbeeldig, indien een splitsing wordt aangebracht in de bovenbe–
doelde zin.

Daar waar in genoemde wetten bevoegdheden aan het hoofd van
plaatselijke politie zijn toegekend gaat het om de uitvoering van rijks–
beleid op het terrein van die vier wetten, waarvoor de Minister van
Justitie verantwoordelijkheid draagt. De dagelijkse uitvoering van deze
wetten berust bij de politie. Het hoofd van plaatselijke politie heeft
daarbij de functie zorg te dragen voor de uitvoering van dat rijksbeleid,
leiding te geven aan de uitvoering daarvan door de politie, en daarmee
samenhangende bevoegdheden overeenkomstig de aanwijzingen te doen
uitvoeren. Het hoofd van plaatselijke politie is feitelijk gezien de interme–
diair tussen de Minister van Justitie en de politie voor wat betreft het
effectueren van het rijksbeleid. Het is om die reden ook geweest dat de
regering ervoor heeft gekozen in het nieuwe politiebestel de korpsbe–
heerder te belasten met de bevoegdheden die thans aan het hoofd van
plaatselijke politie zijn toegekend. De korpsbeheerder is immers het
eerste aanspreekpunt van het poütiekorps en belast met de algemene
leiding over het korps. Hij dient er zorg voor te dragen dat de politie de
haar opgedragen taken overeenkomstig de aanwijzingen van het
bevoegde gezag verricht, dan wel uitvoering wordt gegeven aan de door
de daartoe bevoegde organen gegeven aanwijzingen en gestelde priori–
teiten. Hiermee is niet gezegd dat er bij de uitvoering van deze wetten
geen taak is weggelegd voor de korpschef. De korpschef is belast met de
dagelijkse leiding; dus ook met de leiding over de taakuitvoering van de
politie voor zover het de uitvoering van deze taken ten dienste van de
justitie betreft. In de memorie van toelichting hebben wij met het oog
daarop dan ook aangegeven dat in de praktijk de korpschef is belast met
het doen uitvoeren van de bevoegdheden van het hoofd van plaatselijke
politie.

Een argument dat in de oordeelsvorming van de regering bij de keuze
voor de korpsbeheerder mede een rol heeft gespeeld, tijdens de plenaire
behandeling hebben wij daarop gewezen, is dat voor de uitvoering van
de genoemde wetten ook beheersmatige voorzieningen getroffen dienen
te worden. In dat verband is gewezen op de beheersmatige consequentie
voor de politieorganisatie van de toenemende vluchtelingenstromen bij
de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Door de korpsbeheerder
formeel te belasten met de uitoefening van de bevoegdheden van het
hoofd plaatselijke politie is verzekerd dat de uitvoering van deze wetten
meegenomen wordt bij het beheer en vergezeld zullen gaan met de
noodzakelijke vanuit het beheer te treffen maatregelen. Daarmee hebben
wij niet willen zeggen dat het bij de uitoefening van bevoegdheden die
aan het hoofd van plaatselijke politie zijn opgedragen, naar de inhoud
van die bevoegdheden, zou gaan om beheersmatige bevoegdheden als
het ter beschikking stellen van personeel en middelen, maar slechts
willen duiden op het voordeel dat het opdragen van de functie van hoofd
plaatselijke politie aan de korpsbeheerder biedt vanuit beheersmatig
oogpunt. Terecht werd er tijdens de mondelinge behandeling op
gewezen dat de beheersmatige voorzieningen voor de uitvoering van
deze wetten primair door het regiem van de Politiewet wordt bepaald: de
beheersmatige voorzieningen ten behoeve van deze taken ten dienste
van de justitie worden meegenomen in het beleidsplan, de organisatie,
de formatie en de begroting en de korpsbeheerder draagt zorg voor de
aanwezigheid van de mensen en de middelen voor de uitoefening van
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deze politietaken. Het voordeel de korpsbeheerder, die primair verant–
woordelijk is voor de ordening van mensen en middelen, aan te wijzen, is
gelegen in de signaalfunctie ten aanzien van de beheersmatige aspecten
van de uitvoering van deze wetten. Zeker daar waar bij de uitvoering van
die wetten snel en flexibel ingespeeld dient te worden op de maatschap–
pelijke ontwikkelingen, is die signaalfunctie belangrijk teneinde te verze–
keren dat kwalitatief voldoende personeel aanwezig is.

De keuze voor de korpsbeheerder betekent evenwel dat er een relatie
ontstaat tussen de Minister van Justitie en de korpsbeheerder. Dit kan
ook moeilijk anders gelet op aard van de functie van het hoofd van plaat–
selijke politie. De relatie tussen de Minister van Justitie en het hoofd van
plaatselijke politie/korpsbeheerder kan worden aangeduid als een
gezagsrelatie, daar waar de Minister van Justitie de bevoegdheid heeft
algemene en bijzondere aanwijzingen te geven voor de uitvoering van die
wetten. Dit is het geval bij de Wet wapens en munitie en de Vreemdelin–
genwet. In het wetsontwerp dat dient ter vervanging van de Wet op de
weerkorpsen en dat een dezer dagen naar de Tweede Kamer zal worden
gezonden, is eveneens een aanwijzingsbevoegdheid opgenomen. De
Jachtwet kent een andere constructie, zoals de eerste ondergetekende
tijdens het plenaire debat al aangaf.

Uit het plenaire debat bleek dat in het bijzonder de hiervoor geschetste
gezagsrelatie tussen de Minister van Justitie en de korpsbeheerder
aanleiding heeft gegeven tot vele vragen en dat juist op die grond de
keuze voor de korpsbeheerder minder gewenst wordt geacht. Met de
verwijzing die wij tijdens de schriftelijke behandeling maakten naar
artikel 53, eerste lid, van de nieuwe Politiewet, waarin eveneens een
aanwijzingsbevoegdheid naar de beheerder is neergelegd, voor de
beheersmatige aspecten van de uitvoering van de taken ten dienste van
de justitie en de verwijzing naar de thans bestaande situatie in
gemeenten met rijkspolitie waar de burgemeester hoofd van plaatselijke
politie is, hebben wij willen aangeven dat er hier geen nieuwe situatie
ontstaat.

Wij hebben gezocht naar wegen om tegemoet te komen aan de
bezwaren die van de zijde van het parlement op het punt van de gezags–
relatie zijn aangevoerd. Wij zien evenwel geen mogelijkheid om met het
handhaven van het voorstel van de regering om de bevoegdheden van
het hoofd van plaatselijke politie aan de korpsbeheerder toe te kennen
tegemoet te komen aan deze bezwaren. Voor de uitvoering van de Wet
wapens en munitie, de Vreemdelingenwet en de Wet op de weerkorpsen
is een aanwijzingsbevoegdheid essentieel gebleken voor het effectueren
van het rijksbeleid. Wij zien dan ook geen andere weg dan de keuze voor
de korpschef, zoals ook neergelegd in de amendementen Dijkstal op stuk
nummer 11, te volgen, waarbij het voordeel dat te behalen is met de
betrokkenheid van de korpsbeheerder willen behouden. Daar waar het
geboden is bij de uitvoering van genoemde wetten snel en flexibel te
reageren met het treffen van de noodzakelijke beheersmatige voorzie–
ningen voor het effectueren van de beleidsontwikkelingen zou het
immers te betreuren zijn indien die betrokkenheid verloren gaat. Met het
oog daarop gaat hierbij een derde nota van wijziging met de volgende
strekking. De bevoegdheden van het hoofd van plaatselijke politie
worden toegekend aan de korpschef en in de bepalingen die handelen
over de aanwijzingsbevoegdheden van de Minister van Justitie in de
Vreemdelingenwet en de Wet wapens en munitie zal worden opgenomen
dat voor zover de aanwijzingen betrekking hebben op algemene aanwij–
zingen ter zake van de uitvoering van de wetten, deze algemene aanwij–
zingen door tussenkomst van de korpsbeheerder aan de korpschef
worden verstrekt. Ook het wetsontwerp dat dient ter vervanging van de
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Wet op de weerkorpsen en de beveiligingsorganisaties wordt in die zin
aangepast. Op deze wijze willen wij garanderen dat de beheerder op de
hoogte is van ontwikkelingen die beheersmatige voorzieningen vereisen
en is hij in de gelegenheid ook vanuit zijn verantwoordelijkheid als
beheerder de aanwijzingen in te passen in de algemene leiding waarmee
hij is belast. Daar waar het gaat om bijzondere aanwijzingen bij de
uitoefening van bevoegdheden in een individueel geval bestaat de
behoefte door tussenkomt van de korpsbeheerder aanwijzingen te
verstrekken niet. Dergelijke aanwijzingen raken het beheer niet.

De vrijwillige ambtenaren van politie

Het amendement op stuk nr. 12 van de heer Dijkstal strekt ertoe het
huidige reserve-politiepersoneel het recht te geven over te gaan naar de
vrijwillige politie. De voorgestelde wijziging van afdeling 1, hoofdstuk 2,
artikel 1, tweede lid, van de Invoeringswet Politiewet, verplicht alle
regio's alsmede het Korps landelijke politiediensten een lijst op te stellen
waarop het reserve personeel wordt opgenomen tenzij betrokkene
aangeeft dat niet te wensen. Aanvaarding van dit amendement houdt in
dat de regio's verplicht worden vrijwillige politie in te voeren en de
huidige reservisten in hun organisatie op te nemen. In onze notitie over
de vrijwillige politie van 6 april 1993 (kamerstukken II, 1992/93, 22801,
nr. 14) hebben wij aangegeven dat wij de regio's en het Korps landelijke
politiediensten niet willen verplichten vrijwillige politie in te voeren. Wij
zijn van oordeel dat de korpsen zelf het beste kunnen bepalen of en in
welke mate zij behoefte hebben aan vrijwilligers. Wij hechten sterk aan
de autonomie van de regio's op dit punt. De besluitvorming daarover is
aan het regionale college, dan wel de Minister van Justitie. Daar waar
besloten wordt wel over te gaan tot vrijwillige politie worden de kaders
voor aanstelling en inzet centraal vastgesteld. Wij ontraden dan ook het
amendement op stuk nr. 12.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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