Beantwoording vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK)
1. Wat is de aanleiding?
De commissie Evaluatie Politiewet 2012 (verder: de commissie) heeft op 16 november 2017 haar
eindrapport met de titel “Doorontwikkelen en verbeteren” aan de Minister van Justitie en
Veiligheid aangeboden. In de kabinetsreactie1 op dit rapport is de noodzaak van de
doorontwikkeling en verbetering van de politie en het politiebestel onderschreven en zijn een
aantal maatregelen aangekondigd. Een deel van die maatregelen vereist wijziging van de
Politiewet 2012, waartoe inmiddels een wetsvoorstel is ingediend2. Het voorliggende
ontwerpbesluit vloeit vrijwel geheel voort uit deze kabinetsreactie en dit wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel voorziet o.a. in de aanpassing in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken
van de politie. Het onderhavige ontwerpbesluit voorziet in de benodigde aanpassingen van het
Besluit beheer politie en het Besluit financieel beheer politie op dit terrein.
Een andere wijziging waarin het wetsvoorstel voorziet is de vereenvoudiging en vergroting van de
transparantie van de bijstand door wijziging van hoofdstuk 5 van de Politiewet 2012. Het
onderhavige ontwerpbesluit voorziet in de benodigde aanpassingen als gevolg van deze
wijzigingen. Daarnaast bepaalt het ontwerpbesluit mede op basis van de aanbeveling om de
verantwoordingslast voor de politie te beperken dat de verantwoording over de arrestantenzorg
door de politie niet langer in een separate verantwoordingslijn plaatsvindt maar als een verplicht
onderdeel wordt opgenomen in het jaarverslag van de politie in de reguliere verantwoordingslijn.
Tot slot worden enkele met deze onderwerpen verband houdende wijzigingen en enkele overige
wijzigingen van voornamelijk technische aard doorgevoerd in besluiten op het terrein van de
politie.
2. Wie zijn betrokken?
De politie, de (regio)burgemeesters, het openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en de
krijgsmacht.
3. Wat is het probleem?
In de kabinetsreactie op het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 is de
noodzaak van de doorontwikkeling en verbetering van de politie en het politiebestel
onderschreven en zijn daartoe maatregelen aangekondigd. Een deel van deze maatregelen wordt
geïmplementeerd middels een wetswijziging. Voor de implementatie is het ook noodzakelijk
enkele besluiten op het terrein van de politie te wijzigen. Onderhavig ontwerp voorziet in deze
wijzigingen.
4. Wat is het doel?
De wijzigingen in dit ontwerpbesluit vloeien vrijwel geheel voort uit de kabinetsreactie op het
rapport “Doorontwikkelen en verbeteren” en het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel.
5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
Voor een aantal in het wetsvoorstel voorziene wijzigingen is het noodzakelijk wijzigingen door te
voeren in lagere regelgeving. Het doorontwikkelen en verbeteren van het politiebestel betreft
naar zijn aard een onderwerp van overheidszorg.
7. Wat zijn de gevolgen?
Het ontwerpbesluit zorgt ervoor dat de in de kabinetsreactie op het eindrapport van de commissie
Evaluatie Politiewet 2012 aangekondigde maatregelen ook in lagere regelgeving worden
doorgevoerd. De wijzigingen in dit ontwerpbesluit hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting
en brengen geen kosten voor de politie en geen administratieve lasten voor de politieprofessional
met zich.
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