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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

4
Vragen van het lid Van Vugt (SP)
inzake: inzet van jongeren bij de
politie. (Ingezonden 7 januari 2000)

Antwoord
Antwoord van de heer Van Boxtel,
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties a.i. (Ontvangen 7
februari 2000)

ondergeschikte korpschef, ook waar
het gaat om publieke uitlatingen van
deze hoogste ambtenaar van het
korps. Het regionale college kan de
korpsbeheerder terzake ter
verantwoording roepen (artikel 30
Politiewet 1993). Ideeën en
voorstellen die de korpschef heeft
kunnen via de reguliere weg door de
korpsbeheerder onder de aandacht
worden gebracht van de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Ik ben dan ook
van oordeel dat, gelet op de formele
ondergeschiktheid aan de
gezagsdragers en de korpsbeheerder,
politiefunctionarissen in het
algemeen en korpschefs in het
bijzonder een zekere
terughoudendheid past in publieke
uitlatingen, bijvoorbeeld tijdens
nieuwjaarsrecepties.

5
Deelt u de mening, dat er geen sprake
mag zijn van vervanging van
reguliere taken van politieagenten
door scholieren?

Ik hecht er aan om alvorens nader in
te gaan op de vragen die zijn gesteld
ten algemene iets te zeggen over
publieke uitlatingen van
politiefunctionarissen in het
algemeen en korpschefs in het
bijzonder, zoals recentelijk gedaan ter
gelegenheid van diverse
nieuwjaarsspeeches. De politie treedt
op in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag (artikel 2 Politiewet
1993). Dat geldt ook voor de
korpschef. Bovendien heeft de
wetgever bij de totstandkoming van
de Politiewet 1993 de korpschef
nadrukkelijk gepositioneerd in een
hiërarchische ondergeschiktheid aan
de korpsbeheerder (artikel 24
Politiewet 1993). Een en ander laat
onverlet dat de korpschef, gelet op
zijn specifieke kennis van het
politiemétier, in de praktijk een
belangrijke adviserende rol met het
oog op de politiek-bestuurlijke
besturing van de politie vervult.
In lijn met het decentrale karakter van
het politiebestel is in het systeem van
de Politiewet 1993 niet de minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, maar in de eerste
plaats de korpsbeheerder ten volle
verantwoordelijk voor het doen en
laten van de aan hem hiërarchisch
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Wat vindt u van het idee van
hoofdcommissaris van politie van de
regio Utrecht, de heer Vogelzang, om
schoolgaande jeugd in het kader van
werving van nieuw personeel een
bijbaantje te bezorgen bij de politie1?
2
Wat is uw mening over de suggestie
van hoofdcommissaris Vogelzang dat
deze scholieren bevoegdheden
zouden moeten krijgen, zoals
bijvoorbeeld het uitschrijven van
bonnen?
3
Vindt u het in het algemeen wenselijk
dat scholieren bij de politie gaan
werken? Zo nee, gaat u dit de
hoofdcommissaris meedelen?
4
Vindt u het een voorwaarde dat
scholieren eerst een opleiding krijgen
voordat ze bij de politie aan het werk
mogen? Zo ja, vindt u dit wenselijk
gezien het feit dat ze ook nog regulier
onderwijs volgen?

1 en 3
De ideeën die in de nieuwjaarsspeech
zijn geopperd plaats ik in de context
van veiligheid. Voor het beleid terzake
verwijs ik u naar het Beleidsplan
Nederlandse politie (Kamerstukken II
1998/999, 26 345, nr. 1) waarin mijn
ambtgenoot van Justitie en ik scherp
hebben gesteld: «Nederland moet
veiliger worden». In deze context
bezien en gelet op de huidige
maatschappelijke discussie rond
geweld, vervult de politie vanuit haar
publieke functie een belangrijke rol.
Er wordt daarbij een groot beroep

7

gedaan op de inzet van de
politiefunctionarissen in ons land.
Ik acht het derhalve op zichzelf een
interessante gedachte om
schoolgaande jeugd te interesseren
voor enerzijds het werken bij de
politie, anderzijds voor het kweken
van bewustwording bij jongeren ten
aanzien van geweld in het algemeen
en jegens politiemensen bij het
uitvoeren van hun taken in het
bijzonder.
2 en 4
Scholieren worden reeds op de
scholen geïnformeerd over het werk
dat de politie doet door middel van
schooladoptieplannen. Daarnaast
kunnen een stage of vakantiewerk
worden aangeboden om hen verder
kennis te laten maken met het
politiebedrijf, waarbij licht
administratief werk op het
politiebureau tot de mogelijkheden
behoort.
Voor het verrichten van
politiespecifieke taken, zoals het
uitschrijven van bonnen, is een
politie-opleiding vereist. Deze
opleiding is behouden aan aspiranten
van politie die als politiesurveillant,
-agent en -officier of als vrijwilliger
van politie zijn aangesteld bij een
korps en de zorgvuldige wervings- en
selectieprocedure hebben doorlopen.
Voor administratief werk daarentegen
gelden algemene vaardigheden.
5
Reguliere taken van de politie worden
uitgevoerd door ambtenaren van de
politie, dat wil zeggen door
politiesurveillanten, -agenten en
-officieren, alsmede door vrijwilligers
van politie die bij een korps zijn
aangesteld.
Naar aanleiding van het algemeen
overleg met uw Kamer over de
politiebegroting op 29 november
1999 zijn afspraken gemaakt over
werving, selectie en opleiding van
politiepersoneel. In het PPP worden
genoemde onderwerpen met het
politieveld uitgewerkt. Uw Kamer
wordt hierover regelmatig
geïnformeerd. Tevens wijs ik u in dit
verband op de brief van de minister
van Justitie en mij, d.d. 14 januari jl.
(Kamerstukken II 1999/00, 26 345, nr.
29).
1

Barend en Witteman, 6 januari 2000.
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