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Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de
evaluatie van deze wet

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt,
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
Tegen: BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemming.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel A
Invoeging Artikel I, onderdeel Aa
7 → 8 (Knops) over het assisteren van de politie bij persoonsbeveiliging door de
koninklijke marechaussee
De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er in toenemende mate sprake is van
verschillende vormen van dreiging. Er is een grote druk ontstaan op het stelsel bewaken en
beveiligen, met name als het gaat om persoonsbeveiliging. Dit wordt ook geconcludeerd
door de Commissie Bos: te weten dat voor de toekomstbestendigheid van het stelsel de
flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op een toenemende vraag naar persoonsbeveiliging
een belangrijke voorwaarde is.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Met de voorgestelde wijziging in artikel 4, eerste lid, onder d, wordt beoogd, vooruitlopend
op andere ontwikkelingen in het stelsel bewaken en beveiligen, de Politiewet 2012 aan te
passen aan de feitelijke situatie van de afgelopen jaren. De Koninklijke Marechaussee
(KMar) leverde de afgelopen jaren al veelvuldig en langdurig bijstand aan de politie als het
gaat om persoonsbeveiliging in het Rijksdomein. Het ligt in de rede om juist gezien de
omvang en het belang van deze inzet, deze taak ook eveneens bij de Koninklijke
Marechaussee te beleggen, in de vorm van een assistentieverleningstaak aan de politie.
Hiermee blijft de persoonsbeveiliging in het Rijksdomein primair een taak van de politie en
blijft de politie hiermee het primaire aanspreekpunt voor het gezag. Het gezag in het
Rijksdomein is de Minister van Justitie en Veiligheid. Door deze beoogde wijziging kunnen
de politie en de KMar deze taakuitvoering in samenwerking doen. Het zal tevens
zorgdragen voor een verlichting van de druk op de politie.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de
PVV, Groep Van Haga en FVD.

