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Aanleiding 
Na overleg met betrokken ministers heeft het kabinet onlangs besloten om: 

1) Onder centrale regie van MOCW en MSZW te werken aan een integrale en
gecoördineerde aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel
geweld.

2) Een onafhankelijke en autonoom functionerende ‘autoriteit’ hiervoor aan
te stellen in de vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris.

Bijgaand treft u de brief waarmee de Kamer wordt geïnformeerd over dit besluit. 
Tevens beschrijft deze brief kort de acties die zijn ingezet n.a.v. de onthullingen 
over het televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH).  

Geadviseerd besluit 
• We adviseren u akkoord te gaan met bijgaande brief die is opgesteld in

afstemming met de minister van SZW.

Kernpunten 
- De Kamerbrief plaatst de recente onthullingen rond het

televisieprogramma The Voice of Holland in een breder perspectief van
eerdere gebeurtenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en
seksueel geweld.

- Het benadrukt de breed maatschappelijk en diepgeworteld aard van de
problematiek en schetst de rol die de overheid voor zich ziet in het
doorbreken hiervan: gecoördineerde en integrale aanpak onder
verantwoordelijkheid van MOCW en MSZW en instellen onafhankelijk
regeringscommissaris.

- Het voornaamste doel van deze hernieuwde aanpak is het (helpen)
vormgeven, versnellen en verduurzamen van de fundamentele
cultuurverandering die nodig is om een einde te maken aan seksueel
grensoverschrijdend gedrag en geweld.

Toelichting 
Politieke context 

- In het Regeerakkoord is afgesproken de burger beter te beschermen
tegen vormen van machtsmisbruik. Een stevige én gecoördineerde inzet
van de overheid om grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan
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te pakken sluit aan bij deze ambitie. Hiermee neemt het kabinet 
nadrukkelijk stelling tegen elke vorm van seksueel geweld en pakt het 
zichtbaar het voortouw bij de aanpak van deze maatschappelijke opgave. 

- N.a.v. de gebeurtenissen rondom The Voice of Holland zijn er 
Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming en de 
staatssecretaris OCW. Over de beantwoording van de vragen vindt 
ambtelijk afstemming plaats. De inhoud van deze brief kan hierbij 
betrokken worden.  

- Verschillende bewindspersonen hebben zich geschrokken uitgelaten over 
deze gebeurtenissen. Inmiddels is de staatssecretaris OCW in gesprek 
met partijen uit de mediasector. De minister SZW zal beleid en wetgeving 
rondom seksuele intimidatie op de werkvloer tegen het licht houden.  

- Over bijgevoegde brief is zowel binnen OCW als interdepartementaal 
ambtelijk afstemming gezocht.  

 
Krachtenveld  

- In navolging van de MeToo beweging werken we vanuit OCW, SZW, VWS 
en JenV op verschillende niveaus samen aan dit thema. De gezamenlijke 
inzet richt zich op het voorkomen van slachtoffer- en daderschap, tijdige 
signalering en duurzaam stoppen en oplossen. Daarmee is een belangrijke 
stap gezet richting meer samenhang en coördinatie in de aanpak van 
seksueel geweld. De recente onthullingen laten echter zien dat extra inzet 
noodzakelijk is.   

- Vanuit de politiek, maar ook vanuit het maatschappelijk middenveld wordt 
al geruime tijd opgeroepen tot meer samenhang en coördinatie in de 
aanpak van seksueel geweld, met nadrukkelijke aandacht voor preventie. 
Recent hebben u en uw betrokken collega’s van het College voor de 
Rechten van de Mens en de Rutgers Stichting hier brieven over 
ontvangen. Een gezamenlijke schriftelijke reactie aan deze organisaties 
volgt op korte termijn, waarin wordt verwezen naar deze brief.  

- Op 8 februari wordt aan de minister SZW een petitie aangeboden voor 
betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. De petitie 
wordt ondersteund door vrouwenorganisaties, vakbonden, bedrijven, 
juristen, organisatiedeskundigen en vele anderen.  
 

Vervolgstappen  
- Er wordt toegewerkt naar een nationaal actieplan, waarbij nadrukkelijk de 

verbinding gezocht wordt met decentrale overheden, sociale partners, 
kennis- en expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties. Dit voorjaar wordt de Kamer nader 
geïnformeerd over het proces en de contouren van het actieplan. 

- Er wordt een onafhankelijke en autonoom functionerende ‘autoriteit’ in de 
vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris aangesteld.  
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Financiële consequenties  
- Het instellen van een regeringscommissaris en de versterking van de 

aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn 
niet voorzien in het coalitieakkoord. Derhalve is er op dit moment nog 
geen financiële dekking. Er zijn additionele middelen (APK en 
programmamiddelen) nodig om de ambities uit het voorstel te 
verwezenlijken. Dit wordt betrokken bij de voorjaarsbesluitvorming.  

 
 

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


