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Geachte heer Dekker,
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling
kennisgenomen van de mededeling van de Europese Commissie van 24 juni 20201, betreffende de
EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (hierna: mededeling).
De fractieleden van GroenLinks hebben met belangstelling kennisgenomen van de mededeling en
hebben een aantal vragen. De fractieleden van 50PLUS sluiten zich graag bij deze vragen aan.
De D66-fractieleden hebben kennisgenomen van de mededeling. Zij hebben over deze mededeling
nog enkele vragen. De fractieleden van GroenLinks sluiten zich graag bij deze vragen aan.
De fractieleden van de SP hebben met belangstelling en instemming kennisgenomen van de
mededeling. Zij hebben daarbij nog enige opmerkingen en vragen.
Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie
Een van de kernprioriteiten in de strategie is het zorgen voor een veilige omgeving waarin
slachtoffers aangifte kunnen doen van een strafbaar feit. Dit zou ook moeten gelden voor
ongedocumenteerden die aangifte willen doen, met name wanneer dat gaat om aangiften van
huiselijk geweld, zedenmisdrijven, of andere misdrijven die samenhangen met de kwetsbare positie
waarin ongedocumenteerden zich bevinden. In Nederland bestaat om deze reden het beleid Veilige
Aangifte, waarbij ongedocumenteerde slachtoffers die aangifte doen, geen risico lopen op opsluiting
en uitzetting. Uit een artikel in de Volkskrant van 31 juli 2020 blijkt dat dit beleid zowel bij de
ongedocumenteerden als bij de politie veelal onbekend is.2 Herkent u dat beeld? Kunt u aangeven
hoe vaak het in de afgelopen jaren is voorgekomen dat ongedocumenteerden die als slachtoffer
aangifte kwamen doen, ondanks het beleid Veilige Aangifte toch zijn gemeld bij of overgedragen aan
de IND3? Wat is er vervolgens met hen gebeurd; heeft dit tot uitzettingen geleid? Wat gaat u doen
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om de bekendheid van het beleid Veilig Aangifte te vergroten bij zowel de politie als onder
ongedocumenteerden?
Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie
Zijn er onderdelen van het actieprogramma van de Europese Commissie, zo vragen de leden van de
D66-fractie, waarvan u concludeert dat Nederland tekortschiet en nieuw of aanvullend beleid en/of
regelgeving dient te entameren?
Onder “Zorgen voor doeltreffende communicatie met slachtoffers en een veilige omgeving waarin
slachtoffers aangifte kunnen doen van een strafbaar feit” meldt de Europese Commissie dat er van
een aanzienlijk deel van de gepleegde haatmisdrijven geen aangifte wordt gedaan vanuit de
LGBTI+-, zwarte, Joodse en moslimgemeenschappen.4 De leden van de D66-fractie vragen u uiteen
te zetten of dit ook het geval is voor de Nederlandse situatie. Neem bijvoorbeeld de LGBTI+gemeenschap. Is er sprake van een toename van haatmisdrijven tegen deze groep in vergelijking
met 20 jaar geleden? Is de aangiftebereidheid vanuit deze groep toegenomen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, waar is dat aan te danken? Worden haatmisdrijven overall in Nederland bij de politie
geregistreerd naar achtergrond, bijvoorbeeld LGBTI+, antisemitisch, antizwart of antimoslim? Zo
nee, waarom niet? Is het netwerk ‘Roze in Blauw’ zoals dat in Amsterdam/Amstelland functioneert,
landelijk uitgerold? Bestaan er soortgelijke netwerken ten behoeve van de Joodse, moslim- en
zwarte gemeenschappen? Heeft elk korps een LGBTI+-vertrouwenspersoon? Als aangifte van een
haatmisdrijf wordt gedaan, wordt er dan voor gezorgd dat in het vervolgtraject de aangifte wordt
behandeld door een politiefunctionaris die een specifieke opleiding inzake non-discriminatie van
LGBTI+ heeft gevolgd? Worden zaken van verbale discriminatie (scheldwoorden) serieus genomen
door de politie of worden slachtoffers weggestuurd onder het motto ‘schelden doet geen pijn’? Zijn
er verder nog knelpunten die de LGBTI+-gemeenschap ervaart bij het in behandeling nemen door
de politie van haatmisdrijven? In hoeverre is er gestructureerd overleg met organisaties als het
COC? Mutatis mutandis gelden deze vragen ook met betrekking tot de Joodse, zwarte en
moslimgemeenschappen.
De leden van de fractie van D66 willen graag van u vernemen waar de opleidingsactiviteiten voor
justitiële en rechtshandhavingsautoriteiten verbeterd kunnen worden, waar het gaat om specifieke
aandacht voor de LGBTI+-, Joodse, zwarte en moslimgemeenschappen.
De leden van de D66-fractie vragen u of er als gevolg van de COVID-19-besmettingen, de lockdown,
het thuiswerken en het niet-naar-schoolgaan, meer huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, zoals de
Europese Commissie constateert op pagina 13.5 Zijn er in Nederland knelpunten ontstaan wat
betreft opvangplaatsen voor mishandelde vrouwen en kinderen? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?
Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie
De SP-fractieleden hebben de Europese Commissie gevraagd of zij het goed begrijpen dat de door
de Europese Commissie te ontwikkelen minimale standaarden ook als zodanig moeten worden
opgevat en dat het iedere lidstaat vrijstaat meer te doen dan de minimale standaarden.
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Onderschrijft u dit uitgangspunt en kan worden toegezegd dat minimumstandaarden niet zullen
worden gebruikt om vanuit het oogpunt van slachtoffers wenselijke en noodzakelijke maatregelen en
voorzieningen te bestempelen als ‘gold plating’?
Terecht wordt gewezen op de toename van seksueel misbruik van kinderen in het licht van de
COVID-19-pandemie. Op welke wijze worden de rechten van kinderen die slachtoffer worden van
seksueel misbruik gewaarborgd, nu zij niet in staat zijn op de huidige leeftijd zich als slachtoffer in
procedures te mengen of die te starten? Welke rol spelen verjaring van delicten en rechten op
schadevergoeding hierbij?
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur voor 23
oktober 2020 – met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

M.M. de Boer
Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

