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Geachte mevrouw 

Met uw bericht van 8 maart 2021 stelt u de politie in de gelegenheid een reactie te 
geven op voorstellen voor wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de 
invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in 
verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19. 

Dit wetsvoorstel bevat aanvullende maatregelen ten opzichte van de bestaande 
maatregelen die gelden voor reizigers uit aangewezen hoog risicogebieden. Allereerst 
wordt met het wetsvoorstel geregeld dat reizigers die in een hoog risicogebied hebben 
verbleven en met eigen vervoer Nederland inreizen, ook verplicht kunnen worden bij 
inreis te beschikken over een negatieve testuitslag. Nu geldt dit alleen nog voor 
reizigers die gebruik maken van bedrijfsmatig personenvervoer. Ten tweede wordt met 
het wetsvoorstel voor Europees Nederland voorzien in een algemene plicht tot 
thuisquarantaine voor reizigers die in een hoog risicogebied hebben verbleven en voor 
Caribisch Nederland in de mogelijkheid om zodanige plicht van toepassing te achten. 

De politie heeft geen directe rol in de handhaving van deze wet. Echter In het 
wetsvoorstel zitten een aantal 'verborgen' taakstellingen voor de politie, Met betrekking 
tot het monitoren van de quarantaineplicht wijs ik op het volgende. In de uitvoering van 
de sterke arm en in het reguliere politiewerk waar opvolging gegeven moet worden aan 
burgers die zich niet aan de opgelegde quarantaineverplichting houden zal inzet van de 
politie verwacht worden. Tevens is voorzienbaar dat reguliere toezicht en 
handhavingscapaciteit van gemeenten meer verschuift naar de, in deze wet, 
beschreven taakstelling. Dit in plaats van het handhaven van overige maatregelen, wat 
als indirect gevolg heeft dat taken van de gemeentelijke handhaving verschuiven naar 
de politie. Daar komt bij dat niet alle gemeenten beschikken over gemeentelijk toezicht. 
Dit zijn veelal de wat kleinere gemeenten waar eveneens de politie bezetting minder 
aanwezig is. Zorg bestaat dan ook dat deze opgelegde taakstelling onvoldoende 
geborgd kan worden. 

Ook het onderdeel "Controle op aanwezigheid neg. testuitslag en quarantaineverklaring 
inreizenden bevat" verborgen taakstellingen. Doordat de politie bij besluit van 11 
december 2020 is aangewezen als toezichthouder is op zijn minst niet uit te sluiten dat 
zij een rol in die handhaving van deze controle krijgt. Er is binnen de politie geen 
capaciteit beschikbaar om deze taakstelling in welke vorm dan ook in te vullen. Zowel 
het toezicht als ook de handhaving op deze wetgeving vraagt zelfs al bij 
steekproefsgewijze controles onevenredige inzet van de politie. Aanvullend vraagt het 
ook om nadere prioritering op rode vitale processen en het bevoegd gezag heeft ten 
finale hier de keuze in te maken. Eenheden die gelegen zijn aan de landsgrenzen 
worden hierbij nadrukkelijk nog eens extra belast. 

Organisatieonderdeel 
Staf korpsleiding 

Nationale Veiligheid 

Behandeld door 

Functie 
Juridisch adviseur 

Telefoon 

E-mail 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 
3244948 

In afschrift aan 

Datum 
10 maart 2021 

Bijiage(n) 
0 

Pagina 
1 

Postbus 17107 
2502 CC Den Haag 
Nieuwe Uitleg 1 
2514 BP Den Haag 
nw,v.politle.n1 

« waakzaam en dienstbaar » 



P~L ITIE 

Onderwerp 

Datum 
10 maart 2021 

Pagina 
2 van 2 

De toezicht en handhaving (controle en verbalisering) lijdt tot een toename van de 
administratieve lasten voor de politie. Deze zal bestaan uit de registratie van 
gecontroleerde en verbaliseerde inreizenden ten behoeve van het toezicht en de 
handhaving van de quarantaineverplichting. 

De verwachting van het kabinet dat de politie onder lokaal gezag handhavend optreedt 
tegen overtredingen van de coronamaatregelen en daarbij tegelijkertijd veel capaciteit 
moet inzetten op het huidige maatschappelijk ongenoegen, betekent in de praktijk dat 
een aantal reguliere politietaken worden uitgesteld of tijdelijk zelfs niet worden 
uitgevoerd. Gelijk aan de uitgestelde (medische) zorg kan hier gesproken worden over 
'uitgestelde politiezorg'. Naar mate de handhaving van aanvullende nieuwe 
coronamaatregelen toe neemt als gevolg van aanvullende wetswijzigingen in het kader 
van de bestrijding van Covid-19, neemt de druk op de reguliere politietaken al maar toe. 

De politie draagt uiteraard graag bij aan het bestrijden van de pandemie maar vraagt 
nadrukkelijk wel aandacht voor de consequenties zodat aan de voorkant rekening 
gehouden kan worden met de hoeveelheid taken die bij politie wordt belegd. 
Ik hecht eraan de bovengenoemde zorgpunten onder uw aandacht te brengen. 

Hnortarhianti 

Korzfschef 

« waakzaam en dienstbaar » 


	Page 1
	Page 2

