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Excellentie, 

Onderstaande reactie is geschreven en ingediend door de Coalitie voor Veiligheid (15 

werknemersorganisaties in de totale veiligheidsketen in Nederland, met sinds 30/01/2020 een 

formele status) en de European Police Union (EPU). 

Verleende uitstel reactietermijn 

Recentelijk kregen wij de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpwetvoorstel ‘Goedkeuring en 

uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, 

het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 

2018, 160)’, alsmede een memorie van toelichting. Daar het voor ons niet haalbaar was om binnen 

zes weken na dagtekening van de brief te reageren, kregen wij op verzoek ruimte om hiervan af te 

wijken; zolang onze bijdrage niet langer dan eind januari/ de eerste dagen van februari op zich zou 

laten wachten.  

Reactie Consultatie Benelux-verdrag 

Het verdrag is een herziening van het Benelux-verdrag uit 2004. Doel is om meer tegemoet te komen 

aan de operationele behoefte op het vlak van grensoverschrijdende criminaliteit. 

In het voorstel wordt gesproken over ‘een persoon in de openbare dienst’, waarbij een definitie 

ontbreekt die helder maakt wat hier wel en niet onder wordt verstaan. We willen hierbij benadrukken 

dat er altijd gehandeld moet worden met de juiste scholing, opleiding en begeleiding. De vraag is of 

daar bijvoorbeeld sprake van is bij boa’s die in grensoverschrijdend treinverkeer verdachten 

aanhouden.  

Ook het vervoer waarin een aanhouding kan plaatsvinden, verdient een nadere toelichting. Zo houdt 

de Koninklijke Marechaussee grenscontroles samen met de politie – aan de kust en in het binnenland. 

Onder de grenscontroles die zij houden, vallen ook voertuigcontroles.  

Wanneer wordt gesproken van het overdragen aan bevoegde opsporingsambtenaren, is ons advies 

om uit te werken welke opsporingsdiensten het betreft.  

Verdere uitwerking van het verdrag moet worden bepaald in samenwerking met de politie in België 

en Luxemburg. Daarnaast moet het daadwerkelijk worden toegepast. In de huidige fase weten we 

nog niet of hiermee een extra beroep wordt gedaan op de beschikbare capaciteit. Als dit (structureel) 

het geval is, dienen daarvoor extra middelen beschikbaar te worden gesteld. Dit kan reeds in de 

consultatie worden opgenomen. 



   

 
Ter aanvulling 

Het voorstel voorziet in een operationele behoefte nu de Europese binnengrenzen als gevolg van 

Schengen steeds verder vervagen. Naar analogie van dit voorstel is het advies om een soortgelijke 

wijziging toe toepassen in het politieverdrag van Enschede (Duitsland-Nederland-verdrag). Daarmee 

zijn de landsgrenzen van Nederland “afgedekt”. Lastiger lijkt het ons met om met de Brexit iets 

soortgelijk af te spreken met Engeland met de overtocht van aan te houden / aangehouden personen 

in schepen en / of vliegtuigen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het is niet van directe toepassing 

op het Benelux ontwerpwetsvoorstel dat nu voorligt, maar op termijn adviseren wij om de staten 

van Europa de onderhavige materie te laten vastleggen in één Europees Verdrag of wijzigen / 

aanvullen in het Verdrag van Lissabon, opdat er tussen de staten onderling niet allerlei bi-, tri- of 

meer laterale verdragen worden gesloten met allerlei varianten en dito gevolgen voor de operationele 

uitvoering voor de politie in de lidstaten.   

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrit van de Kamp 

Voorzitter European Police Union 

Voorzitter Coalitie voor Veiligheid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnemende bonden Coalitie voor Veiligheid: 
ACP, ANPV, BOA-ACP, Equipe, Justitievakbond Juvox, KVMO, KVNRO, LOPV, NAPA, NCF, NOV, NVVR, VBM, VBV 

 
Deelnemende bonden EPU: 
Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Duitsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Moldavië, Nederland, Oekraïne, 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Spanje 


