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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de reactie op het 

evaluatierapport van de Group of Experts on Action against Violence against 

Women and Domestic Violence (GREVIO) inzake de naleving van de 

verdragsverplichtingen die voortkomen uit het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld (het Verdrag van Istanbul; hierna: het Verdrag).  

 

De Nederlandse overheid heeft op verzoek van GREVIO - het monitoring-

mechanisme van het Verdrag - een rapportage opgesteld over de wijze waarop 

Nederland zich houdt aan het Verdrag. Op basis van deze rapportage heeft 

GREVIO een visitatie-bezoek gebracht aan Nederland in maart 2019. Het GREVIO-

comité heeft gesprekken gevoerd met verantwoordelijke beleidsmakers, 

bestuurders, experts, en vertegenwoordigers van NGO’s die zich bezighouden met 

het tegengaan van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.  

 

Op basis van de verzamelde informatie heeft GREVIO een concept 

evaluatierapport opgesteld. De Nederlandse overheid heeft van de mogelijkheid 

gebruik gemaakt om hier op te reageren. GREVIO heeft onze reactie verwerkt en 

op 21 november 2019 de eindversie van het evaluatierapport aan de Nederlandse 

overheid aangeboden.  

 

Het rapport dat door GREVIO is opgesteld, bied ik samen met deze brief aan aan 

het Nederlandse parlement, overeenkomstig Artikel 70, paragraaf 3 van het 

Verdrag.   
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Ik dank GREVIO voor het evaluatierapport. Het evaluatierapport biedt inzicht in de 

wijze waarop de Nederlandse overheid de verdragsverplichtingen naleeft. Ook 

biedt het evaluatierapport aanknopingspunten om de Nederlandse aanpak van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld verder aan te scherpen.  

 

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn een probleem, niet alleen in 

Nederland maar ook elders in Europa en daarbuiten. Het geweld heeft grote en 

vaak levenslange gevolgen. Mensen die worden mishandeld ondervinden daarvan 

vaak medische, sociale en psychische gevolgen. Deze gevolgen zijn niet alleen 

voor de daders en de slachtoffers, maar ook voor de omgeving en de betrokken 

kinderen. Daarnaast is de impact op de samenleving enorm. Denk aan 

maatschappelijke kosten, zorgkosten en arbeidsverzuim.  

 

Huiselijk geweld vormt daarmee één van de grootste problemen van onze 

samenleving. Een krachtige aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

is en blijft dan ook noodzakelijk. Om die reden heeft Nederland het Verdrag op 18 

november 2015 geratificeerd. Het Verdrag beoogt een krachtige bijdrage te 

leveren aan het voorkomen, vervolgen en uitbannen van geweld tegen vrouwen 

en huiselijk geweld. Op 1 maart 2016 is het Verdrag voor Nederland van kracht 

geworden.  

 

GREVIO is over het algemeen positief over de wijze waarop de Nederlandse 

overheid zich al decennialang inspant om geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld te voorkomen en te bestrijden; zowel in beleid als in wetgeving. Ik lees in 

het evaluatierapport dat uw commissie een aantal zaken positief beoordeelt. Ik 

ben verheugd om te lezen dat GREVIO de politieke wil van de Nederlandse 

overheid om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te pakken ziet en 

erkent. Ik dank GREVIO voor de waardering die hieruit spreekt. Een aantal van de 

positieve zaken die in het rapport wordt beschreven luidt als volgt:  

-   Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), dat alle 

kernonderdelen van het Verdrag adresseert: preventie, bescherming en 

vervolging;  

- Het aanzienlijk toegenomen budget voor de bestrijding van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld;  

- Het serieus nemen van zaken als monitoring, onderzoek en evaluatie door 

de Nederlandse overheid; 

-  Het voeren van de vele campagnes de afgelopen jaren in de aanpak van 

verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.  

 

Naast het benoemen van positieve zaken, doet GREVIO aanbevelingen voor 

verbetering. Enkele van de aanbevelingen die uw commissie in dit kader doet:  

-  Het versterken van het gender perspectief; 

- Het garanderen van voldoende financiële middelen op basis van een apart 

budget; 

- Het vastleggen van de rol van een coördinerend lichaam in de vorm van 

een geïnstitutionaliseerd rechtspersoon; 

- Het verzamelen van data gesegregeerd naar onder andere gender, leeftijd 

en de relatie tussen dader en slachtoffers; 
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- Het systematisch trainen van alle relevante betrokkenen bij de aanpak van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;  

- Het in lijn brengen van de tijdelijke huisverboden met het Verdrag.   

 

De Nederlandse overheid kan op basis van deze aanbevelingen en de hierbij  

gegeven toelichting en onderbouwing, de aanpak van geweld tegen vrouwen en  

huiselijk geweld verder aanscherpen. Ik ben GREVIO dan ook zeer erkentelijk voor  

het evaluatierapport. Samen met de andere betrokken departementen ga ik de  

komende tijd aan de slag met de aanbevelingen.  

 

Een eerste stap hierin is het zorgvuldig beoordelen en onderzoeken van de  

aanbevelingen. We brengen in beeld welke aanbevelingen passen binnen het  

huidige beleid en welke aanbevelingen vragen om een nadere verkenning. Op  

basis daarvan wil ik beargumenteerde keuzes maken welke aanbevelingen, en op  

welke manier, worden opgevolgd en welke niet. Waar van toepassing, worden de  

aanbevelingen besproken met externen, zoals onder andere experts en NGO’s.  

Aan verschillende aanbevelingen die in het evaluatierapport staan beschreven,  

wordt op dit moment al uitvoering gegeven. 

 

Op deze manier doe ik recht aan de zorgvuldigheid waarmee uw commissie het  

evaluatierapport heeft opgesteld, de inzet die door vele partijen is geleverd aan de  

totstandkoming van het evaluatierapport en de inspanningen die nu al worden  

gepleegd om verschillende aanbevelingen op te volgen. Ik streef ernaar in  

het najaar van 2020 de uitkomsten van dit proces met u te delen.    

 

Hoogachtend,  
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,  
 

 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 


