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Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Mevrouw D. Yesilgöz-Zegerius

Hooggeachte mevrouw Yesilgöz-Zegerius,

In uw beleidsreactie op het eindadvies van de commissie Schneiders heeft u de
korpschef opgedragen een transitieplan voor de Landelijke Eenheid te concipiëren,
waarin het korps uiteenzet hoe opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen die de
commissie doet. U heeft daarbij kenbaar gemaakt dat voor nu €20 mln. structureel was
vrijgemaakt voor de Landelijke Eenheid. U heeft gevraagd om in het transitieplan aan te
geven welke ambities binnen dat kader gerealiseerd kunnen worden en voor welke
ambities additionele middelen nodig zijn. Tevens heeft u in uw beleidsreactie
aangegeven dat rekening moet worden gehouden met het absorptievermogen van het
korps. In de afgelopen maanden is met grote energie en voortvarendheid gewerkt aan
de totstandkoming van dit transitieplan. Daarbij is intensief contact onderhouden met uw
departement.
Er is een conceptplan opgesteld waarin de strategie en de ambitie worden beschreven
waarmee het korps opvolging wil geven aan alle aanbevelingen van de commissie
Schneiders. Die strategie is vertaald in een reeks opgaven, die direct herleidbaar zijn tot
de aanbevelingen van de commissie.
Om realisatie van deze opgaven mogelijk te maken is een passend financieel kader
nodig. Bij de uitwerking van de opgaven is steeds in kaart gebracht, welke incidentele
en structurele kosten met de uitvoering ervan gemoeid zullen zijn. Daarbij is mettertijd
steeds duidelijker geworden, dat de benodigde financiële middelen om de ambities ten
aanzien van alle aanbevelingen van de commissie volledig te verwezenlijken,
aanzienlijk groter zijn dan de financiële ruimte die u reeds in uw beleidsreactie had
toegezegd.
Het besef dat volledige financiering van alle ambities niet gerealiseerd kon worden,
vraagt om doorvertaling naar de veranderstrategie: om het fundament onder de transitie
op orde te brengen, moet de eenheid beheersbaar en bestuurbaar gemaakt worden en
moet, door de eerste ingrepen op het vlak van werkcultuur en leiderschap, een veilige
werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd worden. Op basis van dat fundament
zijn de overige ambities gericht op het doorontwikkelen van de twee nieuwe,
toekomstbestendige landelijke eenheden.
Over het verschil tussen beschikbaar en benodigd budget is in afgelopen weken
intensief contact tussen uw departement en mijn Directie Financiën & Control geweest.
Daarbij is met resultaat verkend, welke additionele bronnen beschikbaar zouden zijn om

Postbus 17107
2502 CC Den Haag
Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag
www.politie.nl

« waakzaam en dienstbaar»

Onderwerp
Concept-Korpstransitieplan
Landelijke Eenheid

Datum
5 oktober 2022

Pagina
2 van 2

de noodzakelijke verbeteringen te realiseren. Over de verruiming van het financieel
kader, maar ook over de begrenzing ervan, is afgelopen week duidelijkheid ontstaan.
Ik realiseer mij dat het thans beschikbaar gestelde budget substantieel is. Tegelijk stel ik
vast dat het budget niet toereikend is om alle ambities ten aanzien van de
aanbevelingen van de commissie Schneiders te realiseren. Die situatie noopt het korps
om opnieuw afwegingen te maken. Het gaat dan om afwegingen in een complex
transitietraject, waarbinnen tussen opgaven onderlinge afhankelijkheid en
volgordelijkheid bestaat. Met het oog op die complexiteit is het van belang deze
afwegingen en daaruit voortvloeiende keuzes goed te doordenken en op consequenties
en doorwerking te beschouwen. Daarbij staat het welzijn en de veilige werkomgeving
van de medewerkers van de Landelijke Eenheid voorop. Ik acht het onvermijdelijk dat
dit zal leiden tot aanpassing van het transitieplan, bijvoorbeeld in de vorm van het
bijstellen van ambities of een stapsgewijze benadering waarbinnen opgaven
gerealiseerd kunnen worden.
Zoals maandag jongstleden met u afgesproken, betekent dit dat ik u het transitieplan
nog niet aanbied. In komende weken zal ik laten bezien, welke consequenties en
effecten genoemde keuzes zullen hebben op het transitietraject. Ook hierbij zal het
korps contact houden met het departement. Daarnaast zal ik waar mogelijk de
(aanvullende) inzichten van de monitoringscommissie gebruiken. Het uiteindelijke doel
is een transitieplan te presenteren waar een ieder de schouders onder kan zetten. Na
verwerking van de nieuwe inzichten zal ik u het transitieplan alsnog doen toekomen.
Ik hecht eraan te benadrukken dat wij de ambitie behouden om twee
toekomstbestendige eenheden te bouwen, elk met een eigen identiteit. Twee eenheden
die een veilige werkomgeving vormen, met ruimte voor de menselijke maat en aandacht
voor het welzijn van hun medewerkers. Een adequate doorontwikkeling van die
eenheden in komende jaren is essentieel voor de noodzakelijke versterking van het
specialistische landelijke politiewerk. Ik onderschrijf de aanbevelingen die de commissie
Schneiders doet om deze verbetering en doorontwikkeling te realiseren. En ofschoon ik
de overtuiging heb dat met de middelen die ons op dit moment zijn toegezegd, een
fundament gelegd kan worden voor die doorontwikkeling en daarin een eerste
betekenisvolle stap kan worden gezet, constateer ik dat er additionele (financiële)
middelen nodig zullen zijn om alle ambities ten aanzien van alle aanbevelingen van de
commissie Schneiders te verwezenlijken. Ik vertrouw hierbij op de steun van u en van
de politiek. Ik acht dit nodig om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde
verwachtingen van de medewerkers van de Landelijke Eenheid én om twee
toekomstbestendige eenheden tot stand te brengen die weerbaar, wendbaar en
slagvaardig
eg zijn voor de veiligheidsdreigingen waarmee de Nederlandse
samenlevi g wordt geconfronteerd.

mr. E.G.M. Huyzer
plaatsvervangend korpschef
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