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Vragen van het lid Mutluer (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid 
over de uitvoering van de motie Mutluer om meer hoogopgeleide mensen bij 
de politie te krijgen (ingezonden 23 december 2022). 

Mededeling van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) 
(ontvangen 13 januari 2023). 

Vraag 1
Herinnert u zich de motie van het lid Mutluer (Kamerstuk 29 628, nr. 1137) om 
te zorgen voor alternatieve mogelijkheden en versnelde trajecten om meer 
hoogopgeleide mensen bij de politie te krijgen en uw reactie daarop? 
(Kamerstuk 29 628, nr. 1139) 

Vraag 2
Hoeveel rechercheurs zijn de komende jaren nodig? Zijn naast de basisrecher-
che nog meer rechercheurs nodig? Zo ja, om welke specialismes en 
onderwijsniveaus gaat het? 

Vraag 3
Wat zijn de streefcijfers van hoger opgeleiden binnen de politie? Zijn die al 
behaald? Zo nee, waarom niet? Hoeveel is er wel behaald? 

Vraag 4
Zijn de 720 opleidingsplekken voor specifieke zij-instromers die jaarlijks 
beschikbaar zijn bij de Politieacademie afdoende om, zowel in aantal als in 
gevraagd opleidingsniveau, in de behoefte aan gespecialiseerde hoogopge-
leide politiemensen waaronder rechercheurs te voorzien? Zo ja, waar blijkt 
dat uit? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat de opleidingscapaciteit tot het 
gewenste niveau verhoogd wordt? 

Vraag 5
Deelt u de mening dat ten minste voor rechercheurs en politiemensen die 
gespecialiseerde opleidingen op een hoog niveau nodig hebben, er op 
universiteiten onderwijscapaciteit beschikbaar is die bij de Politieacademie 
zelf niet in voldoende mate aanwezig is? Zo ja, aan welke opleidingen bij 
universiteiten denkt u? Heeft u hierover reeds contact met universiteiten 
opgenomen? Zo nee, waarom deelt u die mening niet? 
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Vraag 6
Deelt u de mening dat er ook buiten de Politieacademie bij hoger onderwijs-
instellingen onderwijs kan worden verzorgd voor met name recherche en 
specialistisch onderwijs om te zorgen voor het benodigd aantal hoogopge-
leide politiemensen? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, 
waarom niet? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Mutluer (PvdA), 
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering 
van de motie Mutluer om meer hoogopgeleide mensen bij de politie te 
krijgen (ingezonden 23 december 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn 
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is 
ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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