1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directoraat-Generaal
Politie
DGPol
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj
Ons kenmerk
2127708

Datum
4 oktober 2017
Onderwerp Aanbieding rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en
rond het spoor

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Er wordt veel gedaan om de veiligheid van reizigers en personeel in het Openbaar
Vervoer (ov) te vergroten. Samen met alle partijen in de OV-sector werken we aan
een integrale veiligheidsaanpak. Dit gebeurt in samenhang met het
maatregelenpakket uit maart 2015 dat is afgesproken tussen het Rijk, NS,
vakbonden en ProRail. Directe aanleiding voor dat pakket aan maatregelen was een
ernstig incident in maart 2015 met een NS conductrice in Hoofddorp. Het doel van
het maatregelenpakket is het verminderen van het aantal incidenten van fysieke
agressie en geweld en het verhogen van het veiligheidsgevoel van NS-personeel en
reizigers.
Het maatregelenpakket bestaat uit de volgende acht maatregelen:
1. Extra ondersteuning op de trein op risicolijnen en risicomomenten.
2. Meer cameratoezicht op stations en proef met beeldschermen.
3. Cameratoezicht in treinen.
4. Versneld in gebruik nemen van de OV-chipkaart toegangspoortjes.
5. Intensivering van de samenwerking tussen NS en politie.
6. Stationsverbod versneld invoeren.
7. ‘Lik op stuk’ aanpak bij overtredingen.
8. Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers.
Begin 2016 is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
een quickscan uitgevoerd naar de stand van zaken van de acht maatregelen. De
voormalig minister van VenJ heeft tijdens het algemeen overleg op 13 september
2016 over sociale veiligheid in het openbaar vervoer toegezegd een vervolgevaluatie
uit te laten voeren. Deze evaluatie is door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht
van het WODC uitgevoerd. Bijgaand treft u het onderzoeksrapport ‘Vervolgevaluatie
sociale veiligheid op en rond het spoor. Onderzoek maatregelenpakket verbetering
sociale veiligheid in treinen en op stations’ aan.
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Het rapport wordt op korte termijn besproken met NS, OR NS, vakbonden, politie en
ProRail. Hier zal worden ingegaan op de resultaten en effecten van de maatregelen.
Ook de incidentcijfers zullen hierbij besproken worden. Uw Kamer zal worden
geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.
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S.A. Blok

De Staatssecretaris van infrastructuur en milieu,

S.A.M. Dijksma
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