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Met deze brief en bijgevoegde rapportage informeer ik u over de voortgang van het programma Veilige
Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In 2007 is door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma
Veilige Publieke Taak geïnitieerd om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak –
zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers en conducteurs – landelijk aan te
pakken.
Het gaat daarbij om een gecombineerde en integrale aanpak van werkgeversmaatregelen, het
bevorderen van de ketensamenwerking (vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) en strafrechtelijke maatregelen (vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie).
Ruggengraat van deze aanpak zijn de acht maatregelen voor werkgevers voor een effectief
veiligheidsbeleid met in het verlengde hiervan de Eenduidige Landelijke Afspraken voor opsporing en
vervolging.
In de brief van 8 juli 2011 van mijn ambtsvoorganger en van mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie
is aangegeven dat deze aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak door
dit kabinet met kracht wordt voortgezet en geïntensiveerd in de periode 2011 tot 2015 1.
In deze brief is u tevens toegezegd dat uw Kamer halfjaarlijks wordt geïnformeerd over de activiteiten
ter vermindering van agressie en geweld.
De bijgevoegde achtste voortgangsrapportage betreft de inspanningen en activiteiten die in de periode
juni 2011 – december 2011 zijn verricht.
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Eveneens bijgevoegd is een handreiking voor de Colleges van B&W over hoe om te gaan met het stelsel
bewaken en beveiligen in het geval van dreigingen tegen burgemeesters en wethouders. Deze
handreiking is tot stand gekomen door samenwerking van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, het Programma
Veilige Publieke Taak, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Wethoudersvereniging.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies
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