
 
   

1 
Postbus 830 • 3800 AV  Amersfoort • 033 4615029 • KvK 76982548 • www.valente.nl  

 

 

 

Aan de leden van de Vaste commissie voor  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de  

Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Postbus 20018  

2500 EA DEN Haag  

 

Via : cie.vws@tweedekamer.nl 

 

Datum 

16 januari 2020 

Bijlage(n) 

2 

Contactpersoon 

Johan Gortworst  

Doorkiesnummer 

06 23 09 13 12 

Onderwerp 

Grevio rapport 

Ons kenmerk 

VA20-004 

  

Geachte leden, 

Begin deze week kregen wij – het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, onderdeel van Valente- bericht 

van de Raad van Europa dat  a.s. maandag, 20 januari 2020, het GREVIO rapport zal worden uitge-

bracht. Dit is een belangrijk moment omdat hierin vanuit internationale verplichtingen handvatten 

worden gegeven tot verbetering van ons beleid op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld. 

We willen u graag –wellicht ten overvloede- verzoeken als Tweede Kamer aandacht aan de 

uitkomsten in dit rapport te besteden.   

Wij zien de noodzaak tot verbetering en aanscherping van het beleid en de praktijk niet alleen 

vanwege de verdragsverplichtingen, die voor ons netwerk ook uitgangspunt van beleid zijn, maar ook 

als een absolute noodzaak vanuit de praktijk van alledag:  het feit dat huiselijk geweld en 

kindermishandeling de meest voorkomende vormen van geweld zijn die in Nederlands plaatsvinden. 

Teveel vrouwen en kinderen leven in structurele onveiligheid (zie rapport WODC 2019). Per jaar 

komen er in Nederland gemiddeld zo’n 50 vrouwen om het leven door huiselijk geweld.  

Ons pleidooi blijft te komen tot een sterkere vormgeving van landelijk samenhangende 

beleidsontwikkeling en landelijke monitoring. 

De hoofdpunten hebben wij in de vorm een kort 10 puntenplan destijds  bij het Grevio-onderzoek 

ingebracht,  waarbij ons hoofdaandachtspunt is voldoende hulpverleningscapaciteit en kwaliteit van 

de opvang om de veiligheid (zowel acuut, als structureel) te kunnen blijven garanderen. Het gaat 

hierbij ook om behoud van het landelijk stelsel, dat omwille van veiligheidsredenen noodzakelijk is.  

(Zie bijlage1) 
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GREVIO staat voor ‘Group of experts on violence against women and domestic violence’. Dit is de 

commissie van onafhankelijke deskundigen die toezicht houdt op de naleving van het ‘Verdrag van 

de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld’, beter bekend als het Verdrag van Istanbul. Dit verdrag bevat verplichtingen over allerlei 

soorten maatregelen die overheden moeten nemen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

aan te pakken. Dat beleid moet samenhangend en ministerie-overstijgend worden georganiseerd én 

gebaseerd zijn op de erkenning dat vooral vrouwen (en meisjes) een groot risico lopen op alle 

vormen van geweld. 

GREVIO deed in opdracht van de Raad van Europa in 2019 het eerste evaluatieonderzoek of 

Nederland voldoet aan de verdragsverplichtingen en sprak met overheden en andere 

belanghebbenden, zoals de vrouwenopvang, maar ook het College voor de Rechten van de Mens.  

Hierbij voegen wij  ook de brief die het College van de Rechten van de Mens u destijds heeft gestuurd 

en die wij kunnen onderschrijven. 

Wij roepen u op geweld tegen vrouwen en de implementatie van de Istanbul conventie  voor de 

komende jaren hoger op de kabinetsbrede agenda te gaan zetten en  natuurlijk gaan wij daarover 

graag verder met u in gesprek. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang  

 

 

 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 

 

 

 

In afschrift aan: 

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid cie.jv@tweedekamer.nl    

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap cie.ocw@tweedekamer.nl 

 

 

 

 

Bijlagen : TOP 10 Bevindingen van Vrouwenopvang op monitor Istanbul Verdrag 
    Brief College Rechten van de mens d.d. 18 april 2019 
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Bijlage 1 

 

TOP 10 Bevindingen van Landelijk Netwerk Vrouwenopvang op monitor Istanbul Verdrag 

Overall conclusie: 

Implementatie van het Istanbul verdrag in Nederland moet beter omdat er nu nog te veel 

slachtoffers vallen. Er moet meer gedaan worden om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te 

voorkomen en meer worden gedaan om te zorgen dat ieder slachtoffer direct de juist hulp en 

bescherming krijgt.  

Top 10: 

1. Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden in aanpak huiselijk geweld en  

landelijke regie met doorzettingsmacht.  

2. Voldoende hulpverleningscapaciteit en borging van de kwaliteit van de vrouwenopvang, met 

daarin borging van de veiligheid.  

3. Genderspecifiek beleid met aandacht voor het versterken van de positie van vrouwen.  

4. Toegang tot de vrouwenopvang voor ongedocumenteerde slachtoffers . 

5. Goede en snelle (financiering van) hulpverlening aan kinderen in de opvang. 

6. Toegankelijke juridische bijstand voor slachtoffers van huiselijk geweld. 

7. Huisvesting met urgentie voor vrouwen uit de vrouwenopvang. 

8. Online veiligheid en aanpak cybergeweld. 

9. Gratis laagdrempelige telefonische hulplijn voor slachtoffers door of in samenwerking met 

ervaringsdeskundigen.  

10. Opvolging van aanbevelingen uit de onderzoeken van de Nationale Ombudsman en 

samenwerkende inspecties voor verbetering financiële positie van de vrouwen, betere 

uitstroom en betere aansluiting op hulp na de opvang.  

 

Extra aandachtpunt: We vragen aandacht voor het Caribisch deel van Nederland. Het is van groot 

belang dat het Istanbul Verdrag daar ook wordt geïmplementeerd en dat daarnaast de landen binnen 

het Koningrijk der Nederland ondersteund worden bij ratificatie en implementatie van het verdrag.   

 


