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Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Tweede Kamer der Staten Generaal 
 
 
Amsterdam, 9 oktober 2014 

Betreft:  Algemeen Overleg Geweld in afhankelijkheidsrelaties 15 oktober 2014 

 

Geachte leden van de  vaste commissie voor VWS, 

Het Algemeen Overleg Geweld in afhankelijkheidsrelaties komt op een goed moment. De vele 

recente publicaties over geweld tegen vrouwen in de media laten zien dat de emancipatie in 

afhankelijkheidsrelaties zeker nog niet voltooid is.  

 

Geweld tegen vrouwen: een actueel emancipatievraagstuk  

De Opzij van oktober 2014 komt met de kop: ‘1 op de 3 maakt het mee, maar we zwijgen erover’ 

(Dossier De impact van seksueel geweld). Vrouwelijke BN-ers maken steeds vaker publiekelijk bekend 

wat hun in de privésfeer 'tegen haar wil' is overkomen. NRC Handelsblad van 29 september 2014 

heeft een lang artikel over ‘date rape’ en ‘rape culture’ aan Amerikaanse colleges. Het herfstnummer 

van het Amerikaanse blad Ms. heeft een rapportage over seksueel geweld tegen jonge vrouwelijke 

sporters door hun mannelijke coaches: 'women athletes are breaking the silence about sexual 

abuse'. In een ander artikel over mannelijk geweld tegen vrouwen in dezelfde Ms. wordt een tweet 

van Nancy Pelosi aangehaald, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van 

Afgevaardigden: "“#Yes All Women deserve to live free from the threats of domestic violence & 

sexual assault. We must shine a bright light on such despicable crimes.”  

In Nederland werd onlangs een burgerinitiatief gelanceerd voor een wet tegen seksuele intimidatie 

van vrouwen op straat (www.straatintimidatie.nl). In het voorjaar van 2014 riepen de minister-

president Mark Rutte en Humberto Tan in een filmpje de mannen van Nederland op om nooit meer 

vrouwen seksueel gewelddadig te bejegenen. Op dinsdag 14 oktober as. organiseert de Blijfgroep 

een symposium naar aanleiding van veertig jaar ‘Blijf van m’n Lijf’ met Hare Majesteit Koningin 

Máxima als eregast.  

http://www.straatintimidatie.nl/
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‘Violence against women’ internationaal vergeleken 

De mate van geweld tegen vrouwen is één van de belangrijkste indicatoren van de stand van het 

emancipatieproces in de wereld, maar tot voor kort waren er nauwelijks vergelijkbare data. Begin 

2014 verscheen het onderzoeksrapport ‘Violence against women’ van de European Union Agency for 

Fundamental Rights (FRA). Voor het eerst in de geschiedenis is er nu een representatief onderzoek 

dat een vergelijkend beeld geeft van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken 

hebben met geweld.  

Atria heeft in de bijgevoegde publicatie ‘Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in 

Nederlandse context’ de FRA-cijfers nader geanalyseerd, zoals u ook door Staatssecretaris van Rijn is 

toegezegd i. Het blijkt vooral dat vrouwen thuis en in de privésfeer niet veilig zijn; de eigen woning is 

een relatief gevaarlijke plek voor vrouwen en meisjes. Enkele cijfers op een rij: 

 Twintig procent van de vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of 
ex-partner. 

 Elf procent van de vrouwen in Nederland is ooit slachtoffer geweest van seksueel geweld 
gepleegd door een partner of ex-partner. 

 Tien procent van de vrouwen in Nederland is ooit verkracht, in de meeste gevallen door een 
(ex-)partner of een andere bekende.   
 

Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse vrouwen die voor het FRA-onderzoek zijn 

geïnterviewd geven aan dat zij ooit in hun leven (en sinds hun 15e jaar; geweld in de kindertijd is een 

aparte vraag) een vorm van fysiek huiselijk geweld of seksueel geweld hebben meegemaakt. Het 

gemiddelde van de 28 EU-landen ligt op 33 procent.   

Atria is er op grond van haar internationale genderexpertise van overtuigd dat het Nederlandse 

overheidsbeleid inzake geweld tegen vrouwen relatief vooruitstrevend is en dat de FRA-cijfers voor 

ons land een weerspiegeling zijn van het open emancipatieklimaat, waardoor steeds meer vrouwen 

naar buiten durven te treden met hun ervaringen. Wel is het zaak om de mate van geweld tegen 

vrouwen in Nederland volgens de FRA-methodiek te blijven monitoren.   

 

Decentralisatie van het beleid naast toetsing van het beleid door internationale gremia   

In de Voortgangsrapportage wordt uitgebreid ingegaan hoe gewaarborgd kan worden dat de 

vrouwenopvang en de bestrijding van geweld tegen vrouwen voldoende aandacht krijgen binnen de 

uitvoering van het beleid in de 35 centrumgemeenten. De rijksmiddelen voor de aanpak van geweld  

in huiselijke kring bedragen vanaf 2015 structureel 117 miljoen euro per jaar (inclusief een verhoging 

van 12 miljoen per jaar).  Deze middelen worden via een decentralisatie-uitkering aan de 35 

centrumgemeenten vrouwenopvang beschikbaar gesteld via een nieuw verdeelmodel.  Er is al één 

landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating ingesteld bij de gemeente Den Haag om 

zodoende tot een bundeling van opgebouwde deskundigheid en ervaringen te komen.  
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De staatssecretaris stelt vast dat er door alle betrokken partijen hard gewerkt is om een 

toekomstbestendig en flexibel stelsel van hulp en opvang voor alle slachtoffers tot stand te brengen.  

“Belangrijke vraag is nu of alle inspanningen het effect hebben dat wij beogen. Leiden de 

maatregelen die we nemen ook tot een afname van geweld? Dit is een vraag die ook 

regelmatig door zowel de leden van uw Kamer als de Taskforce kindermishandeling en 

seksueel misbruik wordt gesteld. Het is een zeer wezenlijke vraag die echter niet eenvoudig 

te beantwoorden is.” ii 

Het spreekt vanzelf dat Atria dezelfde vraag heeft ten aanzien de effectiviteit van het stelsel voor het 

terugdringen van geweld tegen vrouwen. Ook mèt de decentralisatie blijft de nationale overheid 

verantwoordelijk voor effectief en rechtvaardig beleid in de aanpak van huiselijk geweld. Landelijke 

wettelijke kaders, neergelegd door de landelijke overheid zijn richtinggevend voor het ontwikkelen 

van regionaal beleid op het gebied van huiselijk geweld, de zogenoemde regiovisies. Atria dringt er 

bij het ministerie van VWS en van OCW op aan om gemeenten actief te ondersteunen bij de 

inrichting van een lokaal gendersensitief beleid dat voldoet aan de internationale richtlijnen.  

De Istanbul Conventie vraagt om een coördinerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de 

coördinatie van het beleid op het terrein van geweld tegen vrouwen (artikel 10). Volgens de 

Memorie van Toelichting bij het voorstel van de goedkeuringswet vervult het ministerie van VWS 

deze coördinerende rol. iii De ministeries van VWS en OCW hebben het voornemen om in te zetten 

op kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering om de gendersensitiviteit in de uitvoering van 

het beleid te vergroten. 

Atria is positief over deze voorgenomen deskundigheidsbevordering; in aansluiting hierop stellen wij 

voor dat hiertoe een nationaal ‘mechanisme’ wordt ingericht dat de gendersensitiviteit van het 

beleid gericht op de bestrijding van geweld tegen vrouwen coördineert in samenwerking met de 

relevante NGO’s en kennisinstituten. Bovendien kan zo’n nationaal mechanisme ook fungeren als de 

internationale ‘voordeur’ van het Nederlandse beleid, en de terugkoppeling verzorgen in de richting 

van de toetsingscommissies van de relevante verdragen waaraan Nederland zich heeft 

gecommitteerd (het CEDAW-comité van het VN-Vrouwenverdrag en het GREVIO-comité van de 

Istanbul Conventie).  

 

Nieuw prevalentieonderzoek 

Het coördinerend orgaan is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de dataverzameling, en 

analyse, het regelmatig verzamelen en verspreiden van relevante data over de verschillende vormen 

van geweld, de oorzaken en effecten, prevalentie, veroordelingen en de effectiviteit van maatregelen 

(artikel 11 van de Istanbul Conventie). 

Voor de toetsing van de effectiviteit van het gevoerde beleid is het essentieel om de verschillende 

soorten van huiselijk geweld (oudermishandeling, kindermishandeling, partnergeweld)  afzonderlijk 

te onderzoeken en te analyseren. Deze typen van huiselijk geweld zijn wezenlijk verschillend als het 

gaat om welke ongelijkheden en machtsverschillen er in de relatie tussen slachtoffer en dader 

kunnen spelen. Een effectieve aanpak differentieert naar de specifieke kenmerken van het 

onderzochte type huiselijk geweld.  
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Atria steunt het initiatief om verder onderzoek te doen naar prevalentie van geweld in de privésfeer. 

Atria dringt er hierbij wel op aan om hierbij aan te sluiten bij onderzoeksmethoden, definities en de 

afbakening van de onderzochte perioden (15 jaar grens, laatste jaar, ‘ooit’)  zoals gehanteerd bij 

internationaal erkende wetenschappelijke onderzoeken naar geweld in de privésfeer (zoals het FRA-

onderzoek). 

Het eerste nieuwe prevalentieonderzoek heeft dan het karakter van een nulmeting.   Dit onderzoek 

dient met regelmaat te worden herhaald, zodat trends naar voren komen. Daarmee kan de 

effectiviteit van beleid worden gemeten en wordt tevens voldaan aan de verplichting tot verrichten 

van onderzoek zoals bepaald in de Istanbul Conventie. 

De staatssecretaris van VWS meldt in de Voortgangsrapportage dat hij in overleg gaat treden met 

terzake deskundigen, waaronder het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), om een plan te maken voor 

het verkrijgen van inzichten in effecten van beleid.iv  Voor het opzetten van de nulmeting van het 

prevalentie-onderzoek geweld tegen vrouwen adviseren wij de staatssecretaris om naast het SCP in 

overleg te treden met onderzoeksinstellingen met specifieke expertise op dit terrein (zoals het 

Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Atria).  

Conclusie 

Tot slot citeren wij met instemming de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als in de 

Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid het belang van preventie op basis van een genderperspectief 

benadrukt:    

"Belangrijke oorzaken van huiselijk en seksueel geweld liggen in (economische) ongelijkheid 

en machtsverschillen tussen mannen en vrouwen en stereotiepe beelden over de rol van 

mannen en vrouwen. De oplossingen moeten daarom worden gezocht in een gezonde en 

gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen. Ik wil hierop stevig inzetten en een 

bijdrage leveren aan de (structurele) preventie van geweld in afhankelijkheidsrelaties, in 

samenwerking met mijn collega's van VWS, VenJ en SZW." v 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Dr. Renée Römkens 

Directeur/bestuurder Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.  



5 
 

 

Literatuur 

Atria (2014). Geweld tegen Vrouwen. Recente Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context. 

Amsterdam: Atria.  

‘FRA-onderzoek’: European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against women: 

an EU wide Survey. Vienna: FRA. Beschikbaar via http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-

survey-main-results. 

‘Istanbul Conventie’: The Council of Europe (2011), Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence. Beschikbaar op 

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i  Voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Tweede Kamerstukken 2013-
2014, 33 750 XVI, nr. 109,  blz. 7. 
ii Voortgangsrapportage, blz. 5. 
iii Memorie van Toelichting bij: Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(Trb. 2012, 233), Tweede Kamerstukken 2014-2015, 34 038 (R2039), nr. 3, blz. 14.  
iv Voortgangsrapportage, blz. 5. 
v Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid, Tweede Kamerstukken 2012-2013, 30 420, blz. 18/19. 

 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

