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Aanleiding 
In de RWIZO van dinsdag 21 juni is de Kamerbrief inhoudelijke contouren 
nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
akkoord bevonden. Er is geen noodzaak om de Kamerbrief nader te bespreken in 
de Ministerraad. De Kamerbrief is daar dan ook niet meer geagendeerd. U wordt 
verzocht de Kamerbrief te ondertekenen, t.b.v. de verzending naar de Tweede 
Kamer.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de Kamerbrief inhoudelijke contouren nationaal actieplan 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te ondertekenen en 
vervolgens op maandag 27 juni 2022 aan de Tweede Kamer te zenden. 

Kernpunten 
● In deze brief schetst het kabinet contouren van het nationaal actieplan 
tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De brief betreft 
een uitwerking van de Kamerbrief van 8 februari jl.  
● Het kabinet (coördinatie MOCW en MSZW) zet zowel in op een pakket aan 
maatregelen en acties dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt met en door de 
betrokken departementen, overheidsinstanties, sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en de samenleving, als op het stimuleren van het 
maatschappelijke gesprek. Het kabinet heeft de regeringscommissaris aangesteld 
om dit gesprek aan te jagen en te ondersteunen.  
● Ook bevat de brief een passage over de financiële onderbouwing van het 
nationaal actieplan. Er wordt aangekondigd dat de betrokken departementen de 
kosten die voortvloeien uit het nationaal actieplan in 2023, 2024 en 2025 zelf 
zullen dekken. Er is dus overeenstemming bereikt met FIN en de overige 
betrokken departementen over de financiële onderbouwing. Bijgevoegd treft u 
naast de Kamerbrief ter ondertekening tevens een versie met track changes. Voor 
de overeengekomen passage over de financiën, zie de geel gearceerde zinnen 
onderaan pagina 6.  

Toelichting 
• Stand van zaken vrijdag 24 juni 10.15: Op eigen verzoek worden MLZS en 

SVWS in de inleiding van de Kamerbrief genoemd als medeafzender. Hiermee 
willen zij hun grote betrokkenheid bij de aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld benadrukken. Ook de overige 
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direct betrokken bewindspersonen MJenV, MvRB, MPVO en SMenC zijn 
toegevoegd. Er is door MSZW, MLZS en SVWS akkoord gegeven op de 
Kamerbrief in de huidige vorm. Er wordt nog gewacht op terugkoppeling 
vanuit JenV.  

• Op dinsdag 21 juni is de brief in de RWIZO besproken. De 
regeringscommissaris heeft toelichting gegeven op het plan en op haar rol. Er 
was brede inhoudelijke steun vanuit de MR voor de plannen.  

• Middels de conclusies uit de RWIZO is toestemming gegeven voor verzending 
aan de Tweede Kamer onder voorbehoud van een (ambtelijk) akkoord over de 
financiën. Dit akkoord is bereikt, het is door AZ niet als bespreekpunt of 
hamerstuk geagendeerd in de MR. De brief kan derhalve door u worden 
verzonden. 

• Na afstemming met de IRF zijn de betrokken departementen een aantal 
wijzigingen overeengekomen met FIN 

o De betrokken departementen zullen eventuele extra kosten die 
voortvloeien uit het nationaal actieplan dekken op hun eigen 
begrotingen in de jaren 2024 en 2025. 

o De formulering dat het kabinet verwacht dat er aanvullende middelen 
nodig zijn in 2024 en 2025 om het plan uit te voeren is geschrapt.  

o De toon van de brief is iets minder stevig. Inhoudelijk zijn de plannen 
overeind gebleven.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t.  


