1. Wat is de aanleiding?
In het Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” is aangegeven dat de operationele
sterkte van de politie wordt geflexibiliseerd. In de kabinetsreactie op het rapport van de
Commissie Evaluatie Politiewet 2012 van 15 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 29628, nr. 743)
is aangekondigd dat de flexibiliseringsagenda een reeks maatregelen bevat die beogen de politie
flexibeler en effectiever te maken, waardoor mensen en middelen sneller en eenvoudiger daar
kunnen worden ingezet waar het gezag de prioriteiten legt en dat hierop uitgebreid wordt
ingegaan in een separate brief. Bij afzonderlijke brief van 15 juni 2018 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 29628, nr. 784) is de minister ingegaan op de
voorgestelde maatregelen die deel uitmaken van de flexibiliseringsagenda. Eén van de
maatregelen is de introductie van een bandbreedte op de operationele sterkte.
2. Wie zijn betrokken?
De politie, de korpschef, burgemeesters, hoofdofficieren van justitie.
3. Wat is het probleem?
De Politiewet 2012 (artikel 36) bepaalt dat de minister jaarlijks de omvang van zowel de sterkte
als de middelen bepaalt en over de onderdelen van de politie verdeelt (het zogenoemde dubbel
slot). Daarbij dient de minister de regels, vastgelegd in het Besluit verdeling sterkte en middelen
politie, in acht te nemen. Dat besluit maakt onderscheid tussen de verdeling van te realiseren
operationele sterkte enerzijds en de verdeling van de te realiseren niet-operationele sterkte en de
middelen voor de (operationele en niet-operationele) sterkte en het materieel anderzijds. Het
dubbel slot beperkt de ruimte om keuzes te maken in het uitgeven van de beschikbare middelen
omdat die voor een groot deel vastzitten in de omvang en verdeling van de operationele sterkte.
Met dit wijzigingsbesluit wordt de korpschef de bevoegdheid toegekend te beslissen een deel van
de te realiseren operationele sterkte van een eenheid niet te realiseren en de middelen die als
gevolg daarvan vrijvallen aan te wenden voor de bekostiging van andere uitgaven. Dit deel
bedraagt maximaal twee procent van de te realiseren operationele sterkte van die eenheid per
begrotingsjaar.
4. Wat is het doel?
Het voorstel heeft als doel de politie flexibeler en effectiever te kunnen laten optreden.
5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
De wijziging is nodig om de politie flexibeler en effectiever te kunnen laten optreden. Hiervoor is
wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie nodig.
7. Wat zijn de gevolgen?
Door toepassing van de bandbreedte van maximaal twee procent kunnen de middelen die bedoeld
waren voor de besteding van dit deel van de te realiseren operationele sterkte worden aangewend
voor een ander doel of andere doelen. Daarbij kan worden gedacht aan (tijdelijke) investeringen in
bepaalde (operationele) functies, materiële uitgaven als bewapening een uitrusting, externe inhuur
van personeel of om extra operationele uren te kunnen draaien, uiteraard binnen de grenzen van
de bestaande wet- en regelgeving. Ten aanzien van een regionale eenheid doet de korpschef dit in
overeenstemming met de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale
eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie.

