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Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over stalking (ingezonden 15 december 2020).
Vraag 1
Wat is uw reactie op de berichtgeving over de stalkingszaak in Vogelenzang,
«Acht jaar gestalkt en bedreigd door een jeugdvriendje: «Mijn jeugd vergald
en niemand die wat doet»»?1
Vraag 2
Erkent u dat deze zaak niet op zichzelf staat, maar dit soort stalkingszaken
nog steeds geregeld voorkomen?
Vraag 3
Wat is uw reactie op het bericht dat de slachtoffers in deze zaak ervaren
hebben dat het doen van aangifte ontmoedigd werd in deze zaak?
Vraag 4
Bent u bekend met het bestaan van de stalkings-app die onzichtbaar op de
telefoons van slachtoffers van stalking worden geïnstalleerd?2 Wat wordt er
gedaan om grote gevolgen van het bestaan en de inzet van dergelijke apps te
voorkomen?
Vraag 5
Wat zijn de resultaten met de SASH-formulieren tot op heden?
Vraag 6
Welke beleidswijzigingen zijn nog onderweg om ernstige vormen van stalking
aan te pakken?
Vraag 7
Is er volgens u voldoende aandacht voor slachtoffers van stalking bij de
politie en is er voldoende capaciteit om alle signalen serieus in behandeling
te nemen?
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https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201212_80596995
«Acht jaar gestalkt en bedreigd door een jeugdvriendje: «Mijn jeugd vergald en niemand die
wat doet»»
Radio 1, Kwesties, 13 december 2020
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Vraag 8
Wat is uw reactie op de notitie van de SP-fractie over stalking3 ter onderbouwing van de aangehouden motie Van Nispen c.s.4? Wat is nu uw reactie op
het voorstel om met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat contact-,
locatie- en gebiedsverboden eenvoudiger kunnen worden opgelegd aan
stalkers en bedreigers om zo sneller te kunnen reageren op bedreigingen en
stalkingen en slachtoffers sneller bescherming te bieden?
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