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28 684 Naar een veiliger samenleving 

Nr. 468  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 juni 2016 

Bij brief van 10 juni 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en 
Justitie verzocht om de resultaten van het aangekondigd onderzoek naar 
een reclamebrief die mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie 
verzonden zou zijn. 

In de week van 31 mei jl. is aan een deel van de bewoners in de gemeente 
Zoetermeer een brief verstuurd met een aanbod voor de aanschaf van een 
alarmeringssysteem. Met deze brief is de indruk gewekt dat dit product 
mede door mij wordt aangeboden. Dit is onjuist. 

Zoals ik in mijn brief aan u van 19 mei jl. heb gemeld1, is de daling van het 
aantal HIC-feiten mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen 
publieke en private partners. De met de telecomsector en Samsung 
ontplooide activiteiten om het aantal gestolen smartphones terug te 
dringen zijn daarvan een goed voorbeeld. 
Het moge duidelijk zijn dat ik ook het publiek private initiatief om 
woninginbraken in Zoetermeer verder tegen te gaan en bewoners een 
veiliger gevoel te bezorgen, zeer waardeer. Wel betreur ik het dat er in 
dezen sprake is geweest van miscommunicatie. Hierdoor is de brief die 
naar de inwoners van de gemeente is verstuurd niet afgestemd met dan 
wel geaccordeerd door mijn departement. Direct nadat dit duidelijk werd 
zijn alle communicatiemiddelen overigens aangepast. 

Betere beveiliging – op de schaal van de pilot – zal naar verwachting de 
kans op een inbraak doen afnemen. Hopelijk zal de evaluatie uitwijzen dat 
dit initiatief navolging verdient. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur

1 Kamerstuk 28 684, nr. 466
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