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2022Z26288 

Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Minister van 
Justitie en Veiligheid over de privatisering van politietaken (ingezonden 
23 december 2022). 

Vraag 1
Kunt u aangeven welke «maatschappelijke partners» deelnemen aan de 
dialoogtafels om tot een visie op de functie van de politie te komen?1, 2 

Vraag 2
Welke dialoogtafels vinden wanneer plaats, met welke deelnemers en welke 
agendapunten? Kunt u de Kamer het volledige overzicht sturen? 

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van welke organisaties en personen («stakehol-
ders») naast de dialoogtafels betrokken worden bij het proces om tot een 
nieuwe visie op de functie van de politie te komen? 

Vraag 4
Welke wetenschappelijke disciplines zijn er betrokken bij het «komen tot een 
normatieve beschouwing van taken die onverdeeld tot de verantwoordelijk-
heid van de (rijks-)overheid behoren en taken waar synergie mogelijk is door 
andere en/of nieuwe samenwerking»? 

Vraag 5
Kunt u aangeven of er nu al taken zijn die u «onverdeeld tot de verantwoor-
delijkheid van de (rijks-)overheid vindt behoren»? Zo ja, welke zijn dit? Zo 
nee, waarom niet? 

Vraag 6
Kunt u aangeven of er nu al taken zijn waarbij u «synergie» mogelijk acht? Zo 
ja, welke zijn dit? 

1 Tweede halfjaarbericht Politie 2022 (Kamerstuk 29 628, nr. 1139).
2 Contouren voor een visie op de politiefunctie (Kamerstuk 29 628, nr. 1102).
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Vraag 7
Waarom is uw voorstel om de Tweede Kamer via een rondetafelgesprek te 
betrekken bij de politieke afweging over wat publieke politietaken zijn en wat 
geprivatiseerd kan worden? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 8
Erkent u dat het een politieke discussie en afweging vraagt wat in essentie 
een publieke politietaak is en wat een gedeelde of geprivatiseerde taak kan 
zijn? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 9
Zijn er bij het regeerakkoord side-letters of niet opgenomen afspraken 
gemaakt over het gedeeltelijk privatiseren van politietaken? 

Vraag 10
Hoe geeft u uitvoering aan de aangenomen Kamermotie, waarbij gevraagd is 
om een onderzoek te doen naar het huidige aandeel van de private beveili-
gingsbranche binnen het publieke domein?3

3 Motie van het lid Van Nispen (Kamerstuk 29 628, nr. 1134).
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