Artikel PM1

A.4

Bijlage 4

De Wet veiligheidsregio’s wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een
puntkomma, toegevoegd “korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de
Politiewet 201X.”.
B
Artikel 11, tweede lid, komt te luiden:
2. De voorzitter van het bestuur is, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, de burgemeester die bij koninklijk besluit op voordracht
van Onze Minister, gehoord het algemeen bestuur, wordt benoemd uit de burgemeesters
van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst
en ontslagen. Ter zake de benoeming, herbenoeming, schorsen en ontslag wordt de
commissaris van de Koning om advies gevraagd. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter van een
veiligheidsregio.
C
Artikel 12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.
2. Na de eerste volzin wordt ingevoegd:
Indien een arrondissement het grondgebied van meer dan één veiligheidsregio omvat,
treedt in elke regio de hoofdofficier van justitie of een door hem daartoe aangewezen
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie of officier van justitie namens hem op als
hoofdofficier van justitie in de zin van deze wet.
D
In artikel 14, derde lid, wordt “het beleidsplan, bedoeld in artikel 31 van de Politiewet
1993, van het regionale politiekorps” vervangen door: het beleidsplan, bedoeld in artikel
39 van de Politiewet 201X, van de regionale eenheid van de politie binnen het
grondgebied van de veiligheidsregio.
E
In artikel 15, vierde lid, wordt “het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de
Politiewet 1993,” vervangen door: de door de korpschef daartoe aangewezen
ambtenaren van politie, de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 12, eerste lid,.
F
Artikel 19, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt “, het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de
Politiewet 1993, en Onze Minister in zijn hoedanigheid van beheerder van het Korps
landelijke politiediensten” vervangen door:, de korpschef en de hoofdofficier van justitie,
bedoeld in artikel 12, eerste lid,.
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2. In de tweede volzin wordt “artikel 6, eerste lid, onder c, van de Politiewet 1993”
vervangen door: artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 201X.
G
In artikel 20, eerste lid, wordt “de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke
politiediensten” vervangen door “de politie” en “artikel 6, eerste lid, onder c, van de
Politiewet 1993” door: artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 201X.
H
Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerst lid wordt “het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet
1993,” vervangen door: de korpschef.
2. In het derde lid wordt “het regionale college van de politie” vervangen door: de door
de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie.
3. In het vijfde lid wordt “de betrokken regionale colleges van politie” vervangen door:
de korpschef.
I
Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. de artikelen 11, 14, eerste lid, 56, eerste en vierde lid, en 62 van de Politiewet 201X;
2. In het tweede lid, wordt na “de hoofdofficier van justitie” ingevoegd:, bedoeld in
artikel 12, eerste lid,.
J
In artikel 46, eerste lid, wordt na “de hoofdofficier van justitie” ingevoegd:, bedoeld in
artikel 12, eerste lid,.

K
Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder d, wordt “artikel 53a, eerste lid, van de Politiewet 1993”
vervangen door: artikel 65, eerste lid, van de Politiewet 201X.
2. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid
tot tweede en derde lid.
L
Artikel 78, zesde lid, vervalt.
Artikel PM2
1. Indien het bij koninklijke boodschap van [PM] ingediende voorstel van wet tot
wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van
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de brandweer (kamerstuk), niet tot wet is verheven en in werking is getreden op het
tijdstip dat artikel [PM1] van deze wet in werking treedt, wordt artikel [PM1] van deze
wet als volgt gewijzigd:
A
Onderdeel A komt als volgt te luiden:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. de zinsnede “Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties” wordt vervangen door “Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid
en Justitie”.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1 door een puntkomma,
wordt toegevoegd “korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet
201X.”.
B
Onderdeel G komt als volgt te luiden:
G
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke
politiediensten” vervangen door “de politie” en “artikel 6, eerste lid, onder c, van de
Politiewet 1993” door: artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 201X.
2. In het tweede lid vervalt:, en door Onze Minister en Onze Minister van Justitie
gezamenlijk indien zij voorschriften bevat ten behoeve van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde dan wel de vervulling van taken ten dienste van de
justitie.
C
In onderdeel J wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:
2. Onze Minister wijst het hoofd en de overige ambtenaren van de inspectie aan.
D
Na onderdeel J wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ja
Artikel 58, tweede lid, komt te luiden:
2. De inspectie rapporteert, gevraagd en ongevraagd, rechtstreeks aan Onze Minister.
2. Indien het bij koninklijke boodschap van [PM] ingediende voorstel van wet tot
wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van
de brandweer (kamerstuk), tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdelen A, C,
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H en I, van die wet later in werking treden dan artikel [PM1] van deze wet, wordt die wet
als volgt gewijzigd:
A
De onderdelen A, C en I vervallen.
B
In onderdeel H vervallen het tweede tot en met vierde lid alsmede de aanduiding “1.”.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel PM1 (Wet veiligheidsregio´s)
Onderdeel A
In de voorgestelde wijzigingen in deze wet wordt het begrip “korpschef” diverse keren
gebruikt, zodat ervoor is gekozen de definitie van dit begrip in artikel 1 van de Wet
veiligheidsregio’s op te nemen.
Onderdeel B
Na inwerkingtreding van de Politiewet 201X is er niet langer sprake van regionale
politiekorpsen en dus ook niet van de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps.
Daarmee vervalt tevens de koppeling tussen de korpsbeheerder en de voorzitter van de
veiligheidsregio (artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s). Met de
voorgestelde wijziging van artikel 11, tweede lid, wordt de voorzitter van de
veiligheidsregio benoemd, geschorst en ontslagen bij koninklijk besluit op voordracht van
de Minister van Veiligheid en Justitie. In de rede ligt dat de burgemeester van de
gemeente met het hoogste aantal inwoners in de regio waarin de veiligheidsregio is
gelegen, als voorzitter wordt voorgedragen voor benoeming. Een verwijzing naar de
burgemeester van de gemeente met het hoogste aantal inwoners is evenwel niet in de
Wet veiligheidsregio’s opgenomen, ten einde in bijzondere gevallen – bijvoorbeeld als de
desbetreffende burgemeester daarom verzoekt – een andere burgemeester aan te
kunnen wijzen.
Er is niet voor gekozen de aanwijzing van de voorzitter van de veiligheidsregio aan de
regio zelf over te laten. De positie van de voorzitter van de veiligheidsregio’s brengt mee
dat de mogelijkheid dient te bestaan de voorzitter te ontslaan. Daartoe kan bijvoorbeeld
aanleiding bestaan, indien naar aanleiding van ingezonden bezwaren van de
gemeenteraad op de voet van artikel 40, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s de
Minister van Veiligheid en Justitie tot het oordeel komt dat de voorzitter bij de
uitoefening van zijn gezagsrol zodanige fouten heeft gemaakt die niet zonder gevolgen
kunnen blijven.
Op de rechtspositie van de voorzitter zijn de bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur gestelde regels van toepassing. Bij het opstellen van deze algemene maatregel
van bestuur zal worden uitgegaan van het – op de Politiewet 1993 berustende - Besluit
rechtspositie korpsbeheerders.
Onderdelen C, I en J
In het huidige artikel 12, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s wordt wat betreft het
begrip “hoofdofficier van justitie” verwezen naar artikel 1, derde lid, van de Politiewet
1993. Dat artikellid bepaalt dat als hoofdofficier van justitie in de zin van de Politiewet
1993 optreedt de hoofdofficier van justitie dan wel de fungerend hoofdofficier van
justitie. Indien in een arrondissement twee politieregio’s zijn gelegen, bepaalt de Minister
van Veiligheid en Justitie voor welke regio de hoofdofficier van justitie en voor welke
regio de fungerend hoofdofficier van justitie optreedt. Bij de totstandkoming van artikel
1, derde lid, is aangegeven dat het van wezenlijk belang werd geacht dat voor elke
politieregio een hoofdofficier van justitie optreedt, in het bijzonder ten aanzien van zijn
betrokkenheid bij het beheer van die korpsen (kamerstukken II 1991/91, 22 562, nr. 3,
blz. 33).
Na inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en de Politiewet 201X zijn
de grenzen van gebieden van de tien arrondissementen congruent aan de grenzen van
de gebieden waarin de regionale eenheden de politietaak uitvoeren. In elk
arrondissement is er een hoofdofficier van justitie die in het gebied waarin de regionale
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eenheid van het landelijk politiekorps de politietaak uitvoert, als zodanig optreedt. In de
Politiewet 201X is een regeling als bedoeld in artikel 1, derde ld, van de Politiewet 1993
dan ook niet opgenomen.
Na inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart zijn er op grond van de
Wet op de rechterlijke indeling tien arrondissementen, terwijl er op grond van de Wet
veiligheidsregio’s 25 regio’s met elk een veiligheidsregio zijn.
Indien een arrondissement het grondgebied van meer dan één veiligheidsregio omvat,
zal het op bezwaren stuiten als de hoofdofficier van justitie in elke regio in alle gevallen
optreedt als hoofdofficier van justitie. Richting de veiligheidsregio’s wordt het voorts van
belang geacht dat is vastgelegd welke functionaris van het arrondissement in een regio
optreedt als hoofdofficier van justitie. Het gewijzigde artikel 12, eerste, voorziet erin dat
de hoofdofficier van justitie voor elke regio bepaalt of hij dan wel een aangewezen
plaatsvervangend hoofdofficier of officier van justitie namens hem als hoofdofficier van
justitie in de zin van de Wet veiligheidsregio’s optreedt. Het spreekt voor zich dat de
hoofdofficier van justitie dit aan de desbetreffende veiligheidsregio’s kenbaar maakt en
dat dit door het bestuur van de veiligheidsregio wordt opgenomen in het crisisplan
(artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s). De gewijzigde 39, tweede lid, en 46, eerste lid,
bepalen dat die functionaris ook tijdens de warme fase optreedt als hoofdofficier van
justitie. De zinsnede “hoofdofficier van justitie of een door hem aangewezen …” maakt
evenwel mogelijk dat in het geval een ramp meerdere regio’s raakt, de hoofdofficier van
justitie zelf kan besluiten als hoofdofficier van justitie in de zin van de wet op te treden,
ook indien voor elk van die regio’s door hem functionarissen zijn aangewezen.
Onderdeel D
In het algemeen deel van de toelichting is uiteengezet dat het landelijk politiekorps
bestaat uit tien regionale eenheden, een of meer landelijke eenheden en een of meer
ondersteunende diensten. Op grond van artikel 39, eerste lid, van de Politiewet 201X
stellen de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid
de politietaak uitvoert, en de hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de regionale
eenheid vast. Dit beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare
politiesterkte over de onderdelen van de regionale eenheid.
Op grond van het gewijzigde artikel 14, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s stemt het
bestuur van de veiligheidsregio het beleidsplan van de veiligheidsregio als bedoeld in
artikel 14, eerste lid, van die wet af met dit beleidsplan van de regionale eenheid van de
politie.
Onderdeel E
Het beleidsplan van de veiligheidsregio is mede gebaseerd op een door het bestuur van
de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Op grond van het huidige artikel 15, vierde
lid, van de Wet veiligheidsregio’s nodigt het bestuur van de veiligheidsregio het regionale
college van politie uit een zienswijze op het concept-risicoprofiel kenbaar te maken, met
het oog op het op te stellen beleidsplan. In het gewijzigd artikel 15, vierde lid, wordt “het
regionale college van politie” vervangen door: de door de korpschef aangewezen
ambtenaren van politie alsmede de hoofdofficier van justitie, bedoeld in (het gewijzigde)
artikel 12, eerste lid. Afhankelijk van de indeling van de regionale eenheden in districten
kan ten aanzien van “de door de korpschef aangewezen ambtenaren” worden gedacht
aan de politiechef van de regionale eenheid of het hoofd van een district.
Onderdeel F
In de Politiewet 201X is de korpschef van het landelijk politiekorps belast met de leiding
en het beheer van het korps. Voor zover op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’s de bevoegdheid tot het sluiten van een convenant ligt bij het regionale
college en de minister in zijn hoedanigheid van beheerder van het Klpd, komt deze na
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inwerkingtreding van de wet te liggen bij de korpschef en de hoofdofficier van justitie,
bedoeld in (het gewijzigde) artikel 12, eerste lid. Op het sluiten van het convenant door
de korpschef is het bepaalde in artikel 29 van de Politiewet 201X van toepassing.
De hoofdofficier van justitie is bij het sluiten van het convenant betrokken vanuit zijn
verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken
ten dienste van de justitie.
Onderdeel G
De bevoegdheid in het gewijzigde artikel 20 van de Wet veiligheidsregio’s voor de
Minister van Veiligheid en Justitie om regels te stellen over onder meer de samenwerking
tussen veiligheidsregio’s en de politie, komt overeen met de bevoegdheid die de minister
op grond van artikel 5 van de Politiewet 201X heeft om regels te stellen over de
samenwerking van de politie met de Koninklijke marechaussee.
Onderdeel H
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van het landelijk politiekorps dient de
korpschef op grond van het gewijzigde artikel 35, eerste lid, zorg te dragen voor het in
stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke
meldkamer (artikel 35, eerste lid). De gemeenschappelijke meldkamer staat onder
leiding van een door het bestuur van de veiligheidsregio benoemde directeur. De
benoeming van de directeur geschiedt na overleg met de door de korpschef aangewezen
ambtenaar van politie van de regionale eenheid. Afhankelijk van de indeling van de
regionale eenheden in districten, kan ten aanzien van “de door de korpschef aangewezen
ambtenaren” worden gedacht aan de politiechef van de desbetreffende regionale eenheid
of het hoofd van een district.
Indien besturen van verschillende veiligheidsregio’s besluiten gezamenlijk gebruik te
maken van één meldkamer, moeten hierover met de politie en de ambulancevervoerders
afspraken worden gemaakt. Wat betreft de politie zal de korpschef van de politie degene
zijn die de afspraken maakt. Net als bij het gewijzigde artikel 19, eerste lid, geldt dat
artikel 29 van de Politiewet 201X van toepassing is.
Onderdeel I
Met de wijziging van onderdeel c van artikel 39, eerste lid, worden de desbetreffende
artikelen van de Politiewet 1993 vervangen door de desbetreffende bepalingen van de
Politiewet 201X. De artikelen 12, 15, eerste lid, en 60b, eerste lid, van de Politiewet 1993
zijn inhoudelijk gelijk aan de artikelen 11, 14, eerste lid, en 62 van de Politiewet 201X.
De artikelen 54, eerste lid, en 57, eerste lid, van de Politiewet 1993 zijn de in de
Politiewet 201X gewijzigd vanwege de komst van het landelijk politiekorps (zie artikel 56,
eerste en vierde lid). Verwezen zij naar paragraaf 9.2 van het algemeen deel van de
toelichting van de Politiewet 201X (kamerstukken II 2010/11, 30 880, nr. PM).
Wat betreft artikel 56, derde lid, van de Politiewet 201X wordt aangenomen dat in het
geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan veelal sprake is van een spoedeisend geval in de zin van dat
artikel. De regioburgemeester zal in die gevallen niet in de gelegenheid worden gesteld
voorafgaand een zienswijze over het verzoek om bijstand te geven.
Onderdeel K
In artikel 57, eerste lid, onder d, van de Wet veiligheidsregio’s is de verwijzing naar de
Politiewet 1993 aangepast aan de Politiewet 201X.
Als gevolg van de departementale herindeling met betrekking tot veiligheid valt de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid volledig onder gezag van de Minister van
Veiligheid en Justitie. Artikel 53a, vierde lid, van de Politiewet 1993 is dan ook niet
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opgenomen in de Politiewet 201X. Artikel 57, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
kan derhalve vervallen.
Voorts wordt in het voorliggende wetsvoorstel als gevolg van de departementale
herindeling artikel 32, tweede lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs
geschrapt. Het derde lid van artikel 57 van de Wet veiligheidsregio’s kan daarmee ook
vervallen.
Onderdeel L
Artikel 78, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s is uitgewerkt en kan om die reden
vervallen.
Artikel PM2 (voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in
verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband
met de volledige regionalisering van de brandweer)
Dit artikel regelt de samenloop tussen het voorliggende wetsvoorstel en het voorstel van
wet tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de
brandweer. In het geval dat voorstel van wet niet tot wet is verheven en in werking is
getreden, dienen in de Wet veiligheidsregio’s nog enkele aanpassingen te worden
aangebracht die samenhangen met de departementale herindeling met betrekking tot
veiligheid. Het betreft hetgeen in artikel I, onderdelen A, C, H, tweede tot en met vierde
lid, en I, van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband
met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige
regionalisering van de brandweer wordt geregeld. In het eerste lid van het voorgestelde
artikel [PM2] wordt artikel [PM1] van het voorliggende wetsvoorstel hierop aangepast.
In het tweede lid van artikel [PM2] wordt geregeld dat voornoemde onderdelen van de
Wet tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de
brandweer vervallen in het geval die wet later in werking treedt dan artikel [PM1] van het
voorliggende wetsvoorstel.
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