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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 29 januari 2021 
Betreft Kamervragen 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Wörsdörfer 
(VVD) en Van Wijngaarden (VVD) over het pleidooi voor effectieve preventie van 
seksueel geweld (2021Z00237). 
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Paul Blokhuis 
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Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wörsdörfer (VVD) en Van 
Wijngaarden (VVD) over het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel 
geweld (2021Z00237) 
 
 
Vraag 1.       
Bent u bekend met het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld, 
opgesteld door kenniscentrum Rutgers? 1) 
 
Antwoord vraag 1. 
Ja, ik ben bekend met dit pleidooi. 
 
Vraag 2. 
Is het nog steeds de planning, zoals toegezegd aan het lid Wörsdörfer tijdens het 
VSO (tweeminutendebat met mogelijkheid tot het indienen van een motie) over 
de Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 
(31015-202) van 5 november 2020, dat de Kamer in januari 2021 per brief zal 
worden geïnformeerd over welke extra stappen gezet gaan worden op het gebied 
van preventie van seksueel geweld? 
 
Antwoord vraag 2. 
Uw Kamer wordt in februari schriftelijk geïnformeerd over de interdepartementale 
aanpak van seksueel geweld, inclusief preventie van seksueel geweld. 
 
Vraag 3. 
Bent u bereid in de toegezegde brief tevens een reactie te geven op 
bovengenoemd pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Antwoord vraag 3. 
U wordt naar aanleiding van de eerder genoemde toezegging op hoofdlijnen en op 
activiteitenniveau geïnformeerd over wat interdepartementaal wordt gedaan om 
seksueel geweld te voorkomen. Rutgers ontvangt separaat een schriftelijke reactie 
op hun pleidooi en een gesprek met Rutgers zal op ambtelijk niveau volgen. 

  
 

1)     https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/Pleidooi%20preventie%20s
eksueel%20geweld%20%28RGB%29%20DEF.pdf 
 


