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Kabinetsreactie op initiatiefnota Van der Werf "Let's talk 

about seksueel geweld” 

      
      

      

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Op 2 november jl. heet Kamerlid Van der Werf de initiatiefnota “Let’s talk about 

seksueel geweld” bij de Tweede Kamer ingediend. De Vaste Commissie voor 

Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer heeft de Minister van Justitie en 

Veiligheid per brief van 11 november 2022 gevraagd om vóór 15 december 2022 

een kabinetsreactie op deze initiatiefnota te geven. Bijgevoegd vindt u een 

voorstel voor een kabinetsreactie. 

 

Bijgevoegde kabinetsreactie wordt, gezien de aard van de voorstellen in de 

initiatiefnota, voor afstemming parallel aan de ministers van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap, de Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport voorgelegd. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

Instemmen met het verzenden van bijgevoegde kabinetsreactie. 

 

Gezien de deadline voor het verzenden van Kamerbrieven voor het kerstreces 

ontvang ik graag uw reactie uiterlijk op 5 december 2022. 

 

3.     Kernpunten 

In haar initiatiefnota doet Kamerlid Van der Werf concrete voorstellen om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te bestrijden. Een deel 

van haar voorstellen is bedoeld als input voor het Nationaal Actieprogramma 

aanpak van seksueel grensoverschrijdende gedrag en seksueel geweld (NAP) 

waar het kabinet onder coördinatie van de ministers van OCW en SZW aan werkt. 

 

In bijgevoegde brief: 

- Onderschrijft u de urgentie van het vraagstuk. U benadrukt dat de aanpak 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een prioriteit 

van het kabinet is. In dit verband verwijst u ook naar het NAP, dat naar 

verwachting in januari 2023 wordt gepresenteerd en dat onderdeel uitmaakt 

van de brede inzet van het kabinet om seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en seksueel geweld te bestrijden. 

- Geeft u een algemene reactie op de initiatiefnota.  

o U licht toe dat een deel van de voorstellen, zoals die over preventie en 

bewustwording op scholen, betrokken zullen worden bij de nadere 
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uitwerking van het NAP. Voor een ander deel, zoals de voorstellen 

over doorlooptijden zedenzaken en herstelbemiddeling, geldt dat al 

acties in gang zijn gezet waarmee aan de strekking van de voorstellen 

van de initiatiefnemer tegemoet wordt gekomen. Een aantal 

voorstellen, zoals het voorstel om een plan te ontwikkelen om de 

CSG’s landelijk te financieren, worden niet overgenomen.   

o U legt uit dat de middelen voor het financieren van de voorstellen in 

de nota, anders dan door Van der Werf gesteld, niet uit de genoemde 

posten op de departementale begrotingen te halen zijn: 

 De middelen die in het kader van de motie Hermans 

beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van de aanpak 

van seksuele misdrijven zijn al gealloceerd.  

 De extra middelen die nodig zijn voor de uitvoering van 

maatregelen uit het NAP zullen de betrokken departementen  

vanuit hun eigen begroting moeten dekken. Er zijn geen 

middelen bestemd voor de totstandkoming en uitwerking van 

het NAP.   

- Geeft u een reactie op de verschillende voorstellen die in de initiatiefnota 

worden gedaan.  

  

4.     Toelichting 

4.1   Samenvatting  

Van der Werf doet in haar initiatiefnota concrete voorstellen die in de volgende 

drie thema’s zijn onderverdeeld: 

1. preventie, vroegsignalering en veilige gezinnen;  

2. versterken van de hulpverleningsstructuur bij seksueel geweld; en 

3. effectieve aanpak en erkenning achteraf.    

 

Een deel van de voorstellen ziet (mede) op het terrein van JenV, namelijk: 

Het versterken van de hulpverleningsstructuur bij seksueel geweld 
- Een plan maken voor de landelijke en structurele financiering van het CSG.  

- Snelle doorverwijzing naar het CSG.  

- Naamsbekendheid meldnummer CSG vergroten. 

In de kabinetsreactie wordt toegelicht dat en waarom deze voorstellen niet 

overgenomen worden. Zo wordt naar aanleiding van het voorstel over snelle 

doorverwijzing naar het CSG uitgelegd dat op dit moment een onderzoek in 

opdracht van VWS i.s.m. JenV uitgevoerd wordt naar laagdrempelige 

hulpdiensten. Dit onderzoek moet inzicht geven in hoe het nu is georganiseerd, of 

meldpunten goed te vinden zijn en of ze datgene doen en bieden waar 

slachtoffers behoefte aan hebben. Het kabinet wacht de resultaten van dit 

onderzoek af om vervolgstappen te overwegen. 

 

Effectieve aanpak en erkenning achteraf 

- Versnellen van de doorlooptijd van zedenzaken  
- Beter informeren van slachtoffers over de mogelijkheden van 

herstelbemiddeling  

- Aanpassing van de verjaringstermijnen in het wetsvoorstel seksuele 

misdrijven.      

In de kabinetsreactie wordt verwezen naar het Actieplan versterken aanpak 

zedenzaken dat op 4 november 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden, 

waarmee aan de strekking van de voorstellen over doorlooptijden en 

herstelbemiddeling tegemoet wordt gekomen. Naar aanleiding van het voorstel 

om de verjaring van bepaalde misdrijven in het wetsvoorstel seksuele misdrijven 
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te herzien wordt aangegeven dat in de nota naar aanleiding van het verslag bij 

het wetsvoorstel nader op dit punt zal worden ingegaan. 

 

4.2   Politieke context 

De Kamer heeft gevraagd om de kabinetsreactie te ontvangen voor 15 december 

2022, de vastgestelde datum voor de inbreng van de leden van de VKC van 

Justitie en Veiligheid voor een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer. Op 15 

december vindt ook een Commissiedebat seksueel geweld en kindermisbruik 

plaats. Mogelijk komt dit onderwerp daarin ook aan de orde. 

 

4.3 Afstemming 

De kabinetsreactie is afgestemd met de ministeries van OCW, SZW en VWS.  

 

Binnen JenV is de kabinetsreactie afgestemd met de directies SenB, PenV, WJZ, 

DRB en DSK.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Persoonsgegevens ambtenaren. 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 


