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Minister van Justitie en Veiligheid   

  

Uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie  

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

In het Tweede Halfjaarbericht Politie 2022 van 15 december 2022 is het proces 

van de totstandkoming van de visie op de politiefunctie geschetst en hoe u de 

Kamer daarbij wil betrekken.1 U heeft aangegeven daarvoor naar twee momenten 

in het proces te zoeken om de Kamer ook in de gelegenheid te stellen aan de 

voorkant richting te geven en/of de verschillende zienswijzen te delen ten 

behoeve van de visievorming.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met het verzenden van de Kamerbrief, 

waarmee de Kamer wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over de visie op de 

politiefunctie op het departement.  

 

3.     Kernpunten 

Door middel van deze brief geeft u opvolging aan de toezegging om de Kamer ook 

aan de voorkant te betrekken bij de totstandkoming van de visie en nodigt u hen 

uit voor een bijeenkomst op het departement om hun opvattingen over de visie 

op de politiefunctie te kunnen delen.  

 

4.     Toelichting 

4.1 Politieke context 

U heeft door middel van uw brief van 5 juli 2022 de Kamer toegezegd om voor 

eind 2023 met een visie op de politiefunctie te komen.2 Op 7 juli 2022 heeft het 

Kamerlid Van Nispen (SP) een motie ingediend tijdens het Tweeminutendebat 

Politie om met een realistische visie te komen over hoe de politie er in 2024 uit 

zal zien.3 Deze motie is aangenomen en wordt betrokken bij het traject visie 

politiefunctie dat moet resulteren in een Kamerbrief eind 2023. In het Tweede 

Halfjaarbericht Politie 2022 van 15 december 2022 is het proces van de 

totstandkoming van de visie op de politiefunctie geschetst en hoe u de Kamer 

daarbij wil betrekken. Daarbij is aangegeven daarvoor naar twee momenten in dit 

proces te zoeken waarbij bijvoorbeeld aan een rondetafelgesprek over dit 

onderwerp wordt gedacht.  

                                                
1 Kamerstukken II, 2022/23, 29 628, nr. 1139. 
2 Kamerstukken II, 2021/22, 29 628, nr. 1102. 
3 Kamerstukken II, 2021/22, 29 628, nr. 1111. 
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Op 23 december 2022 hebben de Kamerleden Van Nispen en Leijten (beiden SP) 

Kamervragen gesteld over de privatisering van politietaken.4 In uw 

beantwoording heeft u aangegeven dat de visie op de politiefunctie een 

maatschappelijk en politiek debat als fundament vereist. Een van de manieren om 

hier invulling aan te geven is een rondetafelgesprek met de Kamer en de 

opbrengst hieruit te gebruiken als input voor het white paper. Uiteraard staat het 

de Kamer vrij staat om het white paper te agenderen voor een commissiedebat. 

 

Na overleg met de directie Bestuursondersteuning is gebleken dat u beter (een 

afvaardiging van) de Kamer kunt uitnodigen voor een bijeenkomst op het 

departement. Een rondetafelgesprek blijkt niet het geëigende instrument te zijn 

om input van Kamerleden op te halen, omdat bij een rondetafelgesprek 

deskundigen uitgenodigd worden door de Kamer, zodat Kamerleden vragen 

kunnen stellen.  

 

Indien de Kamer deze uitnodiging accepteert, kunnen de aanwezige Kamerleden 

in de bijeenkomst in een informele setting met de bij dit proces betrokken 

ambtenaren de elementen bespreken die worden meegenomen bij het komen tot 

een visie op de politiefunctie, en wat daarover wordt c.q. is gedeeld in de 

strategische dialoogtafels en hun opvattingen hierover delen. In overleg met de 

griffie wordt naar een geschikte datum voor deze bijeenkomst gezocht.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Aanhangsel van de Handelingen 2022/23, nr. 1406. 


