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Kenmerk: FO15-192-5.1.b Amersfoort, 21 september 2015 

 

Betreft: Algemeen Overleg Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2015    

 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Op donderdag 24 september 2015 overlegt u met staatssecretaris Van Rijn en met staatssecretaris 

Dijkhoff over geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Federatie Opvang (FO) vraagt uw aandacht voor 

de volgende zaken. 

 

Uitwerking Verdrag van Istanboel 

Geweld in huiselijke kring en geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. Alleen al in 

Nederland worden jaarlijks zo´n 220.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Een aantal van hen 

moet dit zelfs met de dood bekopen. 

 

In 2015 zijn en worden belangrijke stappen gezet in de strijd tegen huiselijk geweld. De Eerste en 

Tweede Kamer hebben het verdrag van Istanboel (34038) goedgekeurd. Wetsvoorstel 34039 

(uitvoeringswet bij verdrag van Istanboel) ligt ter behandeling voor in de Eerste kamer.  

Bovendien is Nederland van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november 2015 gastland van de 

derde Wereldconferentie Vrouwenopvang. De belangstelling hiervoor is groot. Het is de verwachting 

dat er tussen de 1000 en 1500 mensen uit alle delen van de wereld met elkaar verbindingen leggen 

en kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van huiselijk geweld, mits voldoende fondsen 

gevonden kunnen worden om in de deelname-, reis- en verblijfkosten van minder draagkrachtige 

deelneemsters kunnen worden voorzien.  

 

De Federatie Opvang is verheugd met de positieve aandacht voor het lot van vrouwen die met 

huiselijk geweld geconfronteerd worden. Wij zouden graag zien dat Nederland tijdens de 

Wereldconferentie 2015 in Den Haag trots kan zijn op krachtige en ambitieuze uitwerking van de 

verplichtingen die het verdrag van Istanboel in het leven roept voor de landelijke en lokale overheden. 

En dat het beleid van ons land vele andere landen kan inspireren.   

 

Wilt u de staatssecretaris vragen om te komen met een helder, ambitieus en samenhangend plan van 

aanpak waarin hij aangeeft op welke wijze Nederland vervolg gaat geven aan dit Verdrag?  

 

  



De Landelijke prioriteitenlijst van de politie 

De politie heeft een belangrijke voortrekkersrol in de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Voor de instellingen vrouwenopvang is de politie een onmisbare en betrouwbare 

partner. Dit neemt echter niet weg dat jaarlijks 45 tot 50 mensen de dood vinden na huiselijk geweld.  

De complexiteit van huiselijk geweld vraagt om een gecoördineerde en alomvattende aanpak. 

Huiselijk geweld (inclusief stalking) is een relatieprobleem en geen locatieprobleem. Het geweld en de 

intimidatie stopt niet altijd bij de voordeur en houdt ook geen rekening met de gemeentegrens. 

Huiselijk geweld staat niet opgenomen op de landelijke prioriteitenlijst van de politie. De Federatie 

Opvang is van mening dat dit wel aan de orde is.   

  

Wilt u de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vragen er op toe te zien dat huiselijk geweld, 

inclusief stalking, op de landelijke prioriteitenlijst van de politie komt te staan? 

 

Landelijk dekkend netwerk 

Tenslotte, in onze vorige brief beschreven wij onze zorgen over het voortbestaan van het landelijk 

dekkend en toegankelijk netwerk van opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld, die door 

dreigend gevaar niet in de eigen omgeving kunnen worden opgevangen.  

De Federatie Opvang beoordeelt de situatie nog steeds als zorgelijk. Daarom zijn we in gesprek met 

de VNG op zoek naar mogelijke oplossingen voor de complexe problemen die het in standhouden van 

het landelijk stelsel (inclusief de specialismen) met zich meebrengt.  

De uitkomst van deze gesprekken is van groot belang voor het voortbestaan van het landelijk stelsel 

voor vrouwenopvang (inclusief specialismen). Wij informeren u in een later stadium graag over de 

uitkomsten van deze gesprekken. 

 

Bij vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Claudia Compier (06-15519924) van de 

Federatie Opvang.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Laurier 

Voorzitter Federatie Opvang 

 

 


