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1.

Internationaal / Algemeen

1.1
EVRM
Art. 2. Recht op leven (Zb SvSr 3.17)
1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag
opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de
doodstraf voorziet.
2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn
geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut
noodzakelijk is:
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. om een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van
iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
c. om in overeenstemming met de wet een oproer/opstand te onderdrukken.
Art. 3. Verbod foltering/onmenselijke behandeling (Zb SvSr 2.6)
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of
vernederende behandelingen of bestraffingen.
Art. 5. Recht op vrijheid en veiligheid (Zb SvSr 4.1)
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag
zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een
daartoe bevoegde rechter;
b. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het
niet naleven van een overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven
bevel of teneinde de nakoming van een door de wet voorgeschreven
verplichting te verzekeren;
c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor
de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een
redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of
indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te
begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
d. in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe
te zien op zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie,
teneinde hem voor de bevoegde instantie te geleiden;
e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de
verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van landlopers;
f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon
teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen,
of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure
hangende is.
2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op
de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.
3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit
artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere
magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te
oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan
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afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de verschijning van de
betrokkene ter terechtzitting.
4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het
recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de
rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de
detentie onrechtmatig is.
5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in
strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling.
Art. 6. Recht op eerlijk proces (fair trial) / onschuldbeginsel (Zb SvSr 2.1, 2.13
en 3.9)
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft
een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen
een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de
wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de
toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd,
gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de
goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de
rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig
gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de
volgende rechten:
a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te
worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging;
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding
van zijn verdediging;
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman
naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te
kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke
rechtspleging dit eisen;
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het
oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden
onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter
terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.
Art. 7. Geen straf zonder wet (Zb SvSr 3.1)
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het
handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden
opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van
toepassing was.
2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die
schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of
nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die
door de beschaafde volken worden erkend.
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Art. 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, woning en
correspondentie (Zb SvSr 7.1 en 8.1 e.v.)
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van
dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
Art. 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het
openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te
brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het
onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan
aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang
van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde,
gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.
Art. 10. Vrijheid van meningsuiting
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te
ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en
ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of
televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met
zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale
veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van
anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
Art. 13. Recht op rechtsmiddel
Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn
geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale
instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening
van hun ambtelijke functie.
Art. 14. Verbod discriminatie
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet
worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht,
ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschap-
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pelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of
andere status.
1.2
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Art. 1. Onderwerp en doelstellingen (Zb SvSr 3.24)
1. Bij deze verordening worden regels vastgesteld betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden
van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van
persoonsgegevens.
3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie wordt noch beperkt noch
verboden om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 2. Toepassingsgebied (Zb SvSr 3.24)
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking (MH: van persoonsgegevens), alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
a. (…);
b. (…);
c. door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke
of huishoudelijke activiteit;
d. door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
3. (…).
4. (…).
Art. 3. (Territoriaal toepassingsgebied) (Zb SvSr 3.24)
1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
in het kader van de activiteiten van een vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie, ongeacht of de verwerking in
de Unie al dan niet plaatsvindt.
2. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, door een niet in de Unie
gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, wanneer de verwerking verband houdt met:
a. het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie,
ongeacht of een betaling door de betrokkenen is vereist; of
b. het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in de Unie plaatsvindt.
3. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
door een verwerkingsverantwoordelijke die niet in de Unie is gevestigd, maar
op een plaats waar krachtens het internationaal publiekrecht het lidstatelijke
recht van toepassing is.
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Art. 4. Definities (in dit zakboek wordt slechts een selectie weergegeven)
(Zb SvSr 3.24)
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een
of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.
2. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens.
3. Beperken van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
4. Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke
aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de
bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
5. Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze
dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen
worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits
deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon worden gekoppeld.
6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of
gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is
verspreid.
7. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of
samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen
voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden
vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke
is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
9. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de
persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als
ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties
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strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.
10. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
11. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een
verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
12. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
gegevens.
13. Genetische gegevens: persoonsgegevens die verband houden met de
overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon
die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die
natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een
biologisch monster van die natuurlijke persoon.
14. Biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een
specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische
of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond
waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of
wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.
15. Gegevens over gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de
fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder
gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn
gezondheidstoestand wordt gegeven.
16-26 (…).
MH: zie voor de complete, omvangrijke toelichting de AVG1 en voor een selectie
van die toelichting Zb SvSr 3.24.
1.3
Grondwet
Art. 1. Gelijkheid (Zb SvSr 3.1 en 3.4)
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art. 2. Nederlanderschap/vreemdelingen/uitlevering
1. De wet regelt wie Nederlander is.
2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften
omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet
bepaald.

1
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Art. 6. Godsdienstvrijheid
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en
besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Art. 7. Vrijheid van meningsuiting
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht
op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
Art. 10. Privacy (Zb SvSr 8.1 e.v.)
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van
over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt
gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
Art. 11. Lichamelijke integriteit (Zb SvSr 5.1 e.v.)
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Art. 12. Huisrecht (Zb SvSr 7.1 e.v.)
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen
geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die
daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande
legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het
binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale
veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij
de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In
de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden
gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking
blijvend verzet.
Art. 13. Brief-, telefoon- en telegraafgeheim
1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald,
op last van de rechter.
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2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij
de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn
aangewezen.
Art. 15. Persoonlijke vrijheid (Zb SvSr 4.1 e.v.)
1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet (MH: bijv. Sv) bepaald mag niemand
zijn vrijheid worden ontnomen.
2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan
de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de
rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de
onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig
oordeelt.
3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen,
vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de
uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.
Art.16. Legaliteit
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling.
Art. 17. Recht op toegang tot rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem
toekent.
Art. 18. Recht op bijstand (Zb SvSr 2.4)
1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder
draagkrachtigen.
1.4
Politiewet 2012
HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN
Art. 1. Begripsbepalingen
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
b. politie: het landelijke politiekorps, bedoeld in art. 25, eerste lid;
c. korpschef: de korpschef, bedoeld in art. 27;
d. eenheid: een regionale of landelijke eenheid;
e. regionale eenheid: een regionale eenheid van de politie als bedoeld in
art. 25, eerste lid, onder a;
f. landelijke eenheid: een landelijke eenheid van de politie als bedoeld in
art. 25, eerste lid, onder b;
g. regioburgemeester: de regioburgemeester, bedoeld in art. 38c;
h. politiechef: het hoofd van een regionale of landelijke eenheid;
i. taken ten dienste van de justitie:
1°. de uitvoering van wettelijke voorschriften waarmee Onze Minister is
belast alsmede de uitvoering van wettelijke voorschriften gesteld bij of
krachtens de Vreemdelingenwet 2000;
2°. de administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op wettelijke
voorschriften, voor zover in die voorschriften het toezicht op de
uitvoering van de politietaak is opgedragen aan het OM;
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3°. de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het
vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, en de dienst
bij de gerechten;
j. wijkagent: ambtenaar van politie die, gerelateerd aan het aantal inwoners,
als onderdeel van een basisteam ten behoeve van een gemeente beschikbaar is voor de uitvoering van de politietaak;
k. Politieacademie: de Politieacademie, bedoeld in art. 73, eerste lid;
l. directeur van de Politieacademie: de directeur, bedoeld in art. 73, derde lid;
m. raad van advies van de Politieacademie: de raad van advies, bedoeld in
art. 77;
n. politieonderwijsraad: de politieonderwijsraad, bedoeld in art. 82, eerste lid;
o. politieonderwijs: onderwijs gericht op de uitoefening van de politietaak;
p. kwalificatie: het geheel van bekwaamheden die een persoon kwalificeren
voor het functioneren in een beroep of functie of een groep van samenhangende beroepen en in het vervolgonderwijs dat is beschreven in het
kwalificatiedossier;
q. kwalificatiedossier: een document waarin onder meer de voor een beroep
of functie vereiste kwalificaties zijn beschreven die benodigd zijn voor het
verkrijgen van een diploma, deeldiploma of certificaat;
r. kwalificatiestructuur: het stelsel van kwalificatiedossiers;
s. politieopleidingen: opleidingen gericht op de uitoefening van de politietaak,
waarvoor in de kwalificatiestructuur, bedoeld in art. 87, de kwalificaties zijn
vastgesteld en ten bewijze waarvan na een met goed gevolg afgelegd
examen wordt uitgereikt:
1°. een diploma ten bewijze van de behaalde kwalificatie op een niveau dat
overeenkomt met een niveau als bedoeld in art. 7.2.2, derde lid, van de
Wet educatie en beroepsonderwijs of op een niveau dat op grond van
art. 7.10a of art. 7.10b van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek recht geeft op het voeren van de graad
Associate degree, Bachelor of Master;
2°. een deeldiploma ten bewijze dat een deel van een opleiding die wordt
afgesloten met een diploma als bedoeld onder 1°, is afgerond;
3°. een certificaat;
t. student: degene die politieonderwijs volgt aan de Politieacademie.
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde mede verstaan: het waken over de veiligheid
van personen.
Art. 2. Ambtenaren van politie
Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn:
a. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
b. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie;
c. vrijwillige ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,
onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en
andere taken ten dienste van de politie;
d. ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van
de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de rijksrecherche.
Art. 2a. Gelijkstelling met ambtenaren van politie
1. De personen die met inachtneming van art. 96, eerste lid, werkzaam zijn ten
behoeve van de Politieacademie, worden gelijkgesteld met ambtenaren van
politie als bedoeld in art. 2, onder a, b, of c, voor zover zij direct daaraan
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voorafgaand ambtenaren van politie als bedoeld in art. 2, onder a, b onderscheidenlijk c, waren. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op
de personen die met inachtneming van art. 83, eerste lid, werkzaam zijn ten
behoeve van de politieonderwijsraad.
2. In afwijking van art. 16 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn de
artikelen 11 en 12 op de personen, bedoeld in het eerste lid, die zijn
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, van toepassing, voor zover
zij optreden ter handhaving van de openbare orde of ter uitvoering van de
hulpverleningstaak onderscheidenlijk ter strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van de justitie.
HOOFDSTUK 2. DE UITVOERING VAN DE POLITIETAAK
§ 2.1. De taak van de politie en de politietaken van de KMar
Art. 3. Taak politie (Zb SvSr 3.25)
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze
behoeven.
Art. 4. Politietaken KMar (Zb SvSr 3.25)
1. Aan de KMar, die onder het beheer van Onze Minister van Defensie staat, zijn,
onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende
politietaken opgedragen:
a. het waken over de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in
samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;
b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere
strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten
aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;
c. de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere
door Onze Minister en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;
d. de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie
bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
e. de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze
Minister van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn
aangewezen, alsmede op het terrein van de ambtswoning van Onze
Minister-President;
f. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door
Onze Minister voor Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het,
voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en
nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de
aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde;
g. de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h. het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van Defensie ten
behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.
2. Onder personen die behoren tot de andere strijdkrachten en internationale
hoofdkwartieren, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de

