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Ontwikkelingen politiebestel
Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen rondom het
politiebestel, de Politiewet en de
samenwerkingsafspraken tussen de politie en
de ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie.
Dit traject omvat vijf grote bewegingen: het
bestuursakkoord, het wetgevingstraject, de
feasibility studies en businesscases,
bovenregionale executieve samenwerking en
kwaliteits-amvb’s.

Wetgevingstraject
Het Algemeen Overleg (AO) tussen TweedeKamerleden en de beide politieministers is
verschoven van 13 mei jl. naar een gepland AO
over andere politieonderwerpen op 24 juni. De
Kamerleden hebben als voorbereiding op het AO
127 schriftelijke vragen bij de beide betrokken
departementen neergelegd.
De antwoorden zijn 11 mei verstuurd naar de
Kamerleden. Zij hebben aangegeven meer tijd
nodig te hebben om kennis te kunnen nemen van
de antwoorden. De vragen en antwoorden vindt u
op Extranet → Nederlands Politie Instituut →
Politiebestel.
Het AO van 24 juni is een belangrijke formele
stap. Dan wordt duidelijk of de kabinetsplannen
op draagvlak kunnen rekenen in de Tweede
Kamer en/of de inhoud van de plannen nog
gewijzigd wordt. De voorstellen uit het
kabinetsstandpunt worden na behandeling in de
Tweede Kamer omgezet in een concreet voorstel
voor wijziging van de Politiewet 1993.
Dit gebeurt in nauwe afstemming met het
Korpsbeheerdersberaad (Kbb) en de Raad van
Hoofdcommissarissen (RHC): beide beraden
worden hierover formeel geconsulteerd. Na
advies door de Raad van State wordt het
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden

en aansluitend aan de Eerste Kamer
(verwachting: 2010).

Feasibility studies
In mei zijn de feasibility studies (haalbaarheidsonderzoeken) gestart. De eerste bijeenkomst met
de begeleidingsgroep heeft plaatsgevonden en
18 mei was de kick off met vertegenwoordigers
uit alle korpsen.
De feasibility studies brengen in kaart welke
ondersteunende taken het beste op welk niveau
kunnen worden uitgevoerd (regionaal, bovenregionaal of landelijk). Op basis van de resultaten
wordt besloten welke (delen van) taken vanuit het
regionale niveau in aanmerking komen voor
overheveling naar de landelijke ‘Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering’ (werktitel). De volgende
(PIOFACH-) taken worden onderzocht:
personeel, ICT, financiën, inkoop, communicatie
en huisvesting.
De stuurgroep Feasibility studies – waarin de
minister van BZK en vertegenwoordigers van
RHC, Kbb en BZK zitting hebben – heeft KPMG
opdracht voor het onderzoek gegeven. Naast de
stuurgroep is er een ambtelijke begeleidingsgroep, waarin ook vertegenwoordigers van Kbb
en RHC participeren.
Voor het onderzoek is drie maanden gepland.
Het is geen eenvoudig traject: snelheid en
zorgvuldigheid dienen hand in hand te gaan. Het
verzamelen van de benodigde data vergt
capaciteit binnen de korpsen, zodat er een goede
basis ontstaat voor de analyse.
Het verzamelen van informatie voor de feasibility
studies bestaat uit een aantal stappen:
•
Verzamelen en analyseren van data bij alle
26 korpsen, Politieacademie en vtsPN. De
betrokken medewerkers (veelal controllers
en hoofden Bedrijfsvoering) krijgen toegang
tot een geautomatiseerde vragenlijst over
o.a. kosten, aantallen medewerkers en de
manier waarop de verschillende
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ondersteunende processen zijn
georganiseerd. 2 juni krijgen de korpsen
instructie over het gebruik van de vragenlijst.
Bij 6 korpsen vindt naast een kwantitatieve
dataverzameling ook een verdiepend
onderzoek plaats. Dit zijn de korpsen
Frŷslan, Gelderland-Zuid, AmsterdamAmstelland, Rotterdam-Rijnmond, LimburgNoord en Flevoland.
De data-analyse is gebaseerd op feitenonderzoek en een benchmark. KPMG werkt
voor deze opdracht samen met de Hackett
Group. Hackett wordt wereldwijd gebruikt
voor benchmarking studies van o.a.
financiën, personeel, ICT en inkoop. Hun
database bevat gegevens van (overheids-)
organisaties van over de gehele wereld. De
data-analyse van de politiekorpsen wordt
met deze benchmark vergeleken.
De data-analyse wordt aangevuld met een
kwalitatieve inbreng op basis van
gesprekken met enkele korpschefs en
bestuurders.
Parallel daaraan wordt op de verschillende
gebieden een expertvisie opgesteld door
KPMG. Dit schetst op hoofdlijnen een eerste
beeld van de toekomstige organisatie van de
PIOFACH-taken.
De data-analyse en de expertvisie vormen
beide input voor een voorkeursscenario. Dit
scenario wordt voorgelegd aan experts uit de
politiekorpsen. Dit wordt in juli afgestemd.
Het definitieve voorstel wordt voorgelegd aan
de begeleidingsgroep en de stuurgroep.

Volgens planning neemt de stuurgroep in
september een besluit. Daarna starten de
businesscases waarin verder wordt uitgewerkt
hoe de aangewezen taken georganiseerd gaan
worden.

Bovenregionale samenwerking
De stuurgroep Bovenregionale samenwerking,
onder voorzitterschap van de heer de Graaf,
heeft een advies opgesteld over het voorstel van
de departementen van BZK en Justitie over
bovenregionale samenwerking van de korpsen.

Dit advies wordt in mei en juni besproken in de
RHC, het Kbb en het College van Procureurs
Generaal. Het advies wordt vervolgens met een
begeleidende brief van het Kbb aan beide
ministers gezonden.

Bestuursakkoord
De ministers van BZK en Justitie werken met de
korpsbeheerders aan een bestuursakkoord dat
vooruitloopt op de wijziging van de Politiewet
1993.
In het bestuursakkoord is de financiële paragraaf
vervallen. Hiertoe is besloten in het overleg van 27
april tussen het dagelijks bestuur van het Kbb en de
minister. Voor een nadere toelichting hierop
verwijzen wij naar de brief van de voorzitter van het
Kbb van 15 mei (kenmerk 2009-034578). Het
dagelijks bestuur van het Kbb heeft daarop de
minister laten weten in te kunnen stemmen met de
inhoud van het bestuursakkoord. De ondertekening
vindt pas plaats na 20 juni, zodat de Regionale
Colleges de gelegenheid hebben om het
bestuursakkoord te bespreken.

Voor vragen over ontwikkelingen rondom het
politiebestel kunt u contact opnemen met:
Secretaris van de RHC
Rob Schoemaker, rob.schoemaker@vtspn.nl
Waarnemend secretaris van het Kbb
Ayrin van Dal-Peters, ayrin.van.dalpeters@vtspn.nl
Deze nieuwsbrief staat op Extranet NPI:
vtsPN -> divisie bestuursondersteuning NPI ->
extranet bestuursondersteuning NPI ->
Nederlands Politie Instituut -> Nieuwsbrieven.
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