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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Instellingsregeling Voorziening tot
samenwerking Politie Nederland.

3. Toelichting op het besluit
Op 22 februari 2011 hebben de minister van Veiligheid en Justitie, de voorzitter van het
korpsbeheerdersberaad (KBB) en de voorzitter van het College van procureurs-generaal
transitieafspraken ondertekend, ten behoeve van de overgang van regionale naar nationale politie.
Eén van de afspraken is dat de minister, vooruitlopend op de invoering van de nationale politie, de
verantwoordelijkheid voor de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) met ingang van
1 mei 2011 zal overnemen. Afgesproken is dat de 25 regionale korpsbeheerders zich zullen
terugtrekken uit het algemeen bestuur van Politie Nederland, dat daardoor nog maar één bestuurslid
zal tellen: de beheerder van het Korps landelijke politiediensten, zijnde de minister van Veiligheid en
Justitie. De minister wordt hiermee volledig verantwoordelijk voor beheersmatige onderwerpen zoals
ICT en inkoop.
Uitvoering van deze afspraak vereist een aantal wijzigingen in de Instellingsregeling vtsPN. Hiervoor is
instemming van het Regionaal College vereist.

4. Kader
Artikel 9.1 van de Instellingsregeling vtsPN stelt dat de korpsbeheerders kunnen besluiten tot wijziging
of opheffing van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland, na instemming van het Regionaal
College.

5. Consequenties
Na wijziging van de Instellingsregeling is de minister verantwoordelijk voor de vtsPN en zal de minister
de bijdrage van de korpsen aan Politie Nederland inhouden via de budgetcirculaires van het
departement.

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
Na instemming van alle Regionaal Colleges zal de wijziging van de Instellingsregeling vtsPN per 1 mei
2011 in werking treden en met bijbehorende toelichting door de Minister van Veiligheid en Justitie in
de Staatscourant worden geplaatst.

8. Bijlagen
1) Brief namens voorzitter KBB inzake voorstel tot wijziging regeling vtsPN, dd. 16 maart 2011;
2) Wijziging Voorziening tot samenwerking Politie Nederland.

9. Historie besluitvorming
- Mondeling aangekondigd door de voorzitter in het DB Regionaal College op 3 maart 2011.
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