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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 oktober 2003
Tijdens het Algemeen Overleg Huiselijk Geweld, op 5 december 2002, heb
ik de Kamer een rapportage toegezegd, waarin de voortgang bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen uit de kabinetsnota «Privé Geweld
– Publieke Zaak, een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk
geweld» (TK 2001–2002, 28 345) wordt beschreven. Ik zend u hierbij, mede
namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Vreemdelingenzaken en Integratie,
het Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld, waarmee ik
de genoemde toezegging nakom.1
Voorgenomen beleid
Het kabinet heeft in het Hoofdlijnenakkoord «Meedoen, meer werk,
minder regels» aangegeven dat een effectieve aanpak van huiselijk
geweld nodig is en noemt daarbij als voorbeelden daderbehandeling en
uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld. In brede zin acht het
kabinet het van groot belang dat maatregelen die in «Privé Geweld –
Publieke Zaak» zijn beschreven, worden gerealiseerd. Daartoe maakt het
kabinet een bedrag vrij dat oploopt tot € 3 mln in 2007. Deze middelen
zullen met name worden ingezet voor versterking van de aanpak op lokaal
niveau door onder meer de ontwikkeling van good practices en ondersteuning van gemeenten in hun rol van regisseurs van de lokale samenwerking; aanpak van huiselijk geweld in allochtone kring en eventuele
implementatie en doorvoering van een wettelijke maatregel met betrekking tot uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld – een kabinetsstandpunt hierover is in de maak.

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Daarnaast trekt het kabinet extra geld uit voor het uitwerken van de voorstellen uit het interdepartementaal beleidsonderzoek maatschappelijke
opvang. Voor het versterken van de capaciteit van de vrouwenopvang zet
het kabinet een bedrag in dat oploopt tot € 4 mln in 2007. Voor het verbeteren van de maatschappelijke opvang, waaronder de melding van huise-

KST71323
0304tkkst28345-5
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2003

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 345 en 29 200 XV, nr. 5

1

1

lijk geweld en de instroom in de vrouwenopvang, is € 8 mln beschikbaar.
Op de inzet van deze middelen wordt nader ingegaan in het kabinetsstandpunt IBO/MO dat in november naar de Kamer wordt gestuurd.
Moties
Op 15 april jl. heeft de Kamer naar aanleiding van het overleg met de
toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
diens nota «Een veilig land waar vrouwen willen wonen» (Den Haag,
december 2002) drie moties aangenomen die betrekking hebben op de
aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen:
– motie 28 600-XV, nr.100 van mevr. Hirsi Ali en anderen
– motie 28 600-XV, nr. 101 van mevr. Bussemaker en anderen
– en motie 28 600-XV, nr. 102 van mevr. van Oerle en anderen.
Naar mijn mening dienen deze moties te worden bezien in samenhang
met de nota «Privé Geweld – Publieke Zaak».
De motie van mevrouw Hirsi Ali en anderen pleit ervoor om een plan van
aanpak huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen op te stellen en noemt
daarbij als speerpunten «cultureel gelegitimeerd geweld zoals eerwraak
en genitale verminking van meisjes», «internationale vrouwenhandel»,
«seksueel geweld, gedwongen zwangerschappen en gedwongen abortussen» en «structureel geweld met ernstige fysieke en/of psychische
gevolgen». De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de coördinatie van het emancipatiebeleid, inventariseert
thans naar aanleiding van deze motie in hoeverre naast het reeds lopende
beleid nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn en welke richting en inhoud
die dan zouden moeten krijgen. Uiteraard betrekt hij daarbij de Minister
van VWS, de Minister voor V&I en mij. Over de resultaten informeert hij u
vóór bespreking van de SZW-begroting in de Kamer. Daarbij zij opgemerkt
dat de nota «Privé GeweldPublieke Zaak» reeds bedoeld is als plan van
aanpak voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld.
Op de motie van mevrouw Bussemaker met betrekking tot de zelfstandige
verblijfsgrond voor slachtoffers van relationeel geweld is inmiddels door
de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie gereageerd per brief
van 17 oktober (kenmerk 52306989/03/DVB).
Wat de motie van mevrouw Van Oerle e.a. betreft: met mijn brief van 2
april jl. (kenmerk 5212132/03/DJC) heb ik u al aangekondigd dat het
kabinet u – naar alle waarschijnlijkheid in december – zijn standpunt
kenbaar zal maken ten aanzien van invoering van een wettelijke maatregel
om plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te plaatsen. Ik heb daarbij
aangegeven dat ik zelf in beginsel positief sta tegenover een wettelijke
mogelijkheid tot uithuisplaatsing van plegers, als daarmee in crisissituaties de veiligheid van slachtoffers en eventuele kinderen beter te waarborgen is en als daarmee op effectieve wijze een eind kan worden
gemaakt aan het geweld. Ik ga ervan uit dat hiermee is voldaan aan de
intentie van de motie van mevrouw Van Oerle.
Overigens neem ik mij voor de verdere voortgang van het beleid met
betrekking tot huiselijk geweld te doen opnemen in de Voortgangsrapportage over het Veiligheidsprogramma.
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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