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Aanleiding
Met deze bijlage bied ik u de vijfde jaarlijkse voortgangsrapportage aan over het
actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ (PMR). Dit programma is in 2011
gestart met als doel, samen met politie en openbaar ministerie, het presterend
vermogen van de politie te verhogen door het wegnemen van onnodige bureaucratie,
het slimmer organiseren van het politiewerk en het versterken van het vakmanschap.
Daarbij is de top 10 van ergernissen die de politie bij de start van het programma
heeft ervaren als het om regeldruk gaat uitgangspunt geweest. Als concreet resultaat
moest het programma eind 2014 leiden tot een verhoging van het aantal productieve
uren. In mijn voortgangsbrief politie van 10 juni 20141 heb ik u bericht dat ik om een
aantal redenen het realisatiepad van de administratieve lastenvermindering heb
aangepast, de doelstelling naar verwachting ultimo 2015 zal worden gerealiseerd en
moet leiden tot een verhoging van het aantal productieve uren. Omgerekend gaat dat
om 5000 fte binnen de operationele sterkte. Uren die ingezet worden voor de primaire
politietaken, zowel in ‘blauw’ als bij de recherche. Naast het opruimen van overbodige
en ergerlijke bureaucratie richt het actieprogramma zich ook op slimmer politiewerk
en meer vakmanschap.
Terugblik
Eind 2013 was een productiviteitswinst in uren gerealiseerd van 3010 fte. De
prioritering van de beschikbare ICT-capaciteit ten behoeve van het borgen van de
continuïteit en stabiliteit van de informatievoorziening is nog steeds aan de orde en
daarmee van invloed op beschikbare capaciteit en mogelijkheden. Dat neemt niet weg
dat ik uw Kamer, op grond van de nu beschikbare gegevens, kan meedelen dat door
de inzet van alle betrokken partijen per 1 augustus 2015 in totaal 4784 fte aan
productiviteitswinst in uren is gerealiseerd, waarbij zoals eerder aan u gemeld alle
maatregelen met een verwachte opbrengst van 100 fte of meer ook extern zijn
gevalideerd.
De volgende trajecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze opbrengst:
•
De implementatie van Summ-IT als vervanger van de Basisvoorziening Opsporing
(BVO) die binnen alle eenheden is gerealiseerd. Dit levert vooral eenvoudigere
dossiervorming op voor de medewerkers recherche.
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•

•

•

De verdere opbrengst van de Basisvoorziening Informatie –Integrale Bevraging
(BVI-IB) (op basis van doorgroei van het aantal bevragingen) en het basaal
gebruik van e-mail met de smartphone.
De nieuwe versie 4.0 van BVI-IB is in gebruik genomen door de medewerkers van
het Real Time Intelligence Centre (RTIC) en het Operationeel Centrum (OC) in alle
eenheden.
Het nieuwe systeem Basis Voorziening Capaciteit Management (BVCM) Nationale
Politie (NP) voor registratie en fiattering van uren is voor iedereen binnen de
politie beschikbaar gesteld. De belangrijkste verandering in BVCM NP is de
indeling in de nieuwe organisatiestructuur: alle eenheden, de Landelijke eenheid
en het Politie Diensten Centrum (PDC). Dit vergt minder registratiehandelingen
van de politie.

Het vereenvoudigen van het opvragen van financiële gegevens zoals transacties en
saldi bij banken van verdachten van een misdrijf.
Vooruitblik
De vooruitzichten voor 2015 om het einddoel van 5000 fte productiviteitswinst in uren
te behalen zijn redelijk positief.
Aan de volgende projecten wordt thans gewerkt:
•
De verdere uitrol van mobiel werken op straat (MEOS2) waarbij politiemensen,
naast de BVI-IB bevraging, via de smartphone digitale bonnen uit kunnen
schrijven en de identiteit van personen kunnen vaststellen.
•
De verdere opbrengst van BVI-IB (op basis van doorgroei van het aantal
bevragingen en nieuwe technologische ontwikkelingen) en het basaal gebruik van
e-mail, internet en BVCM met de smartphone.
•
Overdracht van vermissing ID-documenten. Het voornemen bestaat om voortaan
geen aangifte meer nodig te laten zijn bij de politie bij vermissing, maar slechts
melding bij de gemeente. Een rijkswetsvoorstel tot wijziging Paspoortwet is in
voorbereiding maar zal niet voor 2016 in werking treden. Vooruitlopend op de
wijziging is ervaring opgedaan door middel van een pilot in een aantal politie
eenheden. Momenteel worden de pilots geëvalueerd. Er zullen in 2015 nog enkele
pilots worden uitgevoerd maar met de bredere scope van aanpak
identiteitsfraude.
•
Vermindering van de verantwoordingslast, die nu bestaat als gevolg van sturing in
de politieorganisatie zelf en als gevolg van verantwoording ‘naar buiten’. De
herinrichting van de planning- en control-cyclus van het DG Politie en de nationale
politie zelf heeft geleid tot stroomlijning en minder verantwoordingsvragen aan de
politie. Ook in 2015 is deze beweging verder doorgezet. Doordat dienders minder
tijd kwijt zijn aan het bijhouden van allerlei ‘lijstjes’, zal er meer tijd zijn voor het
politiewerk op straat.
•
Aangifte in verband met verzekeringsclaim, een werkwijze om meldingen en
aangiften in verband met een verzekeringsclaim op een andere wijze op te nemen
en te verwerken om de politie te ontlasten.
•
Het op eenvoudige wijze mogelijk maken van het innen van openstaande boeteen transactiegelden bij verdachten (Direct betalen).
Maatregelen die de administratieve lasten voor de politie verder zullen verlichten zijn
onder meer het afschaffen van:
•
de geneeskundige verklaring in gevallen van licht lichamelijk letsel. Dit levert
29.500 minder geneeskundige verklaringen op, 23 fte productiviteitswinst in
uren, een indicatieve besparing van ruim € 2.000.000 op jaarbasis en is er op
gericht om een positieve beleving bij de diender te stimuleren;
•
het relaas proces-verbaal in eenvoudige zaken van Veel Voorkomende
Criminaliteit (VVC) waardoor in circa 90% van de gevallen geen relaas-pv
meer nodig is wat 16 fte productiviteitswinst in uren oplevert;
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•

het aanleveren van kopieën van processen-verbaal in standaardzaken aan het
OM. Uitgaande van jaarlijks 91.000 VVC-pv’s levert dit een
productiviteitswinst in uren op van structureel 24 fte.

Deze nieuwe werkwijzen zijn in samenspraak met het Parket-Generaal vastgesteld en
zijn tegelijkertijd per 15 juni 2015 in werking gebracht binnen het politiekorps en
binnen het OM.
Nieuwe lasten?
Het programma minder regels meer op straat heeft een geborgde aanpak ontwikkeld
om zoveel mogelijk te voorkomen dat nieuwe administratieve lasten voor de politie
ontstaan. Door onder meer binnen de looptijd van het programma tot stand gekomen
Europese of nationale wet- en regelgeving, of nationaal vastgesteld beleid, worden
aan de politie extra inspanningen gevraagd die leiden tot lastenverzwaring. Bij al deze
voorstellen is expliciet gekeken naar de eventuele lastenverzwaring met de gedachte
om deze zo gering mogelijk te laten zijn. Zo nodig wordt een uitgebreide
impactanalyse uitgevoerd. Deze aanpak is structureel onderdeel van de beleidscyclus
om de regeldruk bij de politie zo laag mogelijk te houden.
De in de afgelopen jaren ingezette programmatische aanpak krijgt ook meer en meer
structureel vorm in de werk- en bedrijfsprocessen van de nationale politie. Het
ontstaan van de nationale politie brengt ook nieuwe lasten met zich mee, ook hier is
oog voor. Binnen de politie wordt een aanpak ontwikkeld om de aandacht voor
administratieve lastenvermindering, ook na afronding van dit programma, structureel
beter te kunnen borgen.
Voor zover sprake zou zijn van overbodige administratieve lasten door (nieuw) beleid
en te implementeren wetsvoorstellen dan worden daardoor getalsmatig de successen
bij de aanpak van bureaucratie negatief beïnvloed. Ook in 2015 wordt dit door mijn
ministerie samen met de nationale politie bijgehouden. Over eventuele
lastenverzwarende effecten van nieuwe wet- en regelgeving informeer ik u in mijn
eindrapportage (2016).
Beleving
Het alleen ‘op papier’ een reductie van administratieve lasten realiseren is niet
voldoende, politiemensen moeten daar ook wat van mérken in de dagelijkse praktijk
bij hun taakuitvoering. Het beeld daarover wisselt en wordt ook beïnvloed door
veranderingen in de politieorganisatie. Bij de eindrapportage in 2016 zal ik uw Kamer
ook laten zien hoe een aantal belangrijke maatregelen en nieuwe werkwijzen zijn
ervaren.
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