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Nr. 537  BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 juli 2018 

Op 26 juni jl. heb ik uw Kamer tijdens het mondelinge vragenuur inzake 
het incident waarbij een bestelbus inreed op het hoofdkantoor van de 
Telegraaf gemeld dat ik in gesprek ga met de stuurgroep van de Neder-
landse Vereniging voor Journalisten (NVJ)1. Met deze brief informeer ik u 
over de uitkomst van dat gesprek. 

In mijn brief van 12 juni jl. (Kamerstuk 28 684, nr. 524), die mede namens 
de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan uw Kamer 
is verzonden, heb ik reeds aangegeven dat deze stuurgroep is opgericht 
door de NVJ en bestaat uit vertegenwoordigers van de NVJ, het Genoot-
schap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). 
Via politie en OM word ik geïnformeerd over de besproken onderwerpen 
die liggen op het terrein van de opsporing en vervolging en de afspraken 
die hierover worden gemaakt. 

Op 4 juli jl. heb ik een constructief gesprek gehad met de stuurgroep van 
de NVJ. Zoals ook tijdens het mondelinge vragenuur aangegeven heb ik 
niet alleen met de leden van de stuurgroep gesproken over incidenten 
waarbij een relatie is met de georganiseerde misdaad, maar ook over 
andersoortige agressie en geweldsincidenten tegen journalisten en over 
een meer structurele aanpak daarvan. De leden van de stuurgroep zijn 
hierover al enige tijd met elkaar in gesprek. Het doet mij dan ook deugd 
uw Kamer te melden dat de stuurgroep, waarin partijen goed met elkaar 
samenwerken en verschillende onderwerpen en wensen met elkaar 
bespreken, is gekomen tot een akkoord van afspraken waarbij iedere 
partner vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage levert 
aan een aanpak van agressie en geweld tegen journalisten. Dit betekent 
onder andere dat de politie zaken met prioriteit op zal pakken en dat het 
OM hogere straffen zal eisen. 

1 (Handelingen II 2017/18, nr. 98, Mondelinge vragen van het lid Sneller over het bericht dat een 
busje het hoofdkantoor van de Telegraaf heeft geramd)
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Het akkoord is op 19 juli jl. ondertekend en treft u ter informatie aan in de 
bijlage2. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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