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Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de effecten van de coronamaatregelen op geweld achter
de voordeur (ingezonden 2 april 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met de plannen van Minister Schiappa in Frankrijk waar naar
aanleiding van een stijging van 30 procent van het aantal meldingen over
geweld achter de voordeur een noodpakket is gelanceerd met onder andere
extra middelen, extra opvang en laagdrempelige meldpunten in supermarkten en apotheken?1
Vraag 2
Acht u het wenselijk om, zoals in Frankrijk en Spanje reeds het geval is, een
codewoord te introduceren voor het veilig melden van geweld achter de
voordeur, bij bijvoorbeeld apotheken? Zo ja, bent u bereid hier per ommegaande in overleg met Veilig Thuis en andere ketenpartners werk van te
maken? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Erkent u dat het juist in lockdown-situaties voor slachtoffers extra lastig is om
geweld te melden? Zo ja, deelt u dat het wenselijk is om, zoals in Frankrijk,
slachtoffers de mogelijkheid te bieden per sms melding te doen van geweld
achter de voordeur?
Vraag 4
Bent u reeds bekend met de stijging van het aantal meldingen in Brabant en
Friesland? Bent u bereid om met de te verwachten verdere toename van
geweld achter de voordeur gedurende deze crisis extra aandacht te besteden
aan het bereiken van slachtoffers en bieden van hulp? Zo ja, hoe gaat u de
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under coronavirus lockdown», https://www.france24.com/en/20200330-france-to-put-domesticviolence-victims-in-hotels-as-numbers-soar-under-coronavirus-lockdown

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

1

hulplijn van Veilig Thuis gedurende de coronacrisis breder onder de aandacht
brengen in Nederland? Zo nee, waarom niet?2 3
Vraag 5
Bent u bekend met de oproep van Kinderombudsvrouw Kalverboer om
kinderen in onveilige thuissituaties naar school te halen? Deelt u de wens dat
kinderen die opvang krijgen omdat zij in onveilige thuissituaties zitten, ook op
veiligheid moeten kunnen rekenen als zij ziekteverschijnselen krijgen? Kunt u
toelichten hoe wordt voorkomen dat deze kwetsbare kinderen wegens
ziekteverschijnselen alsnog thuis komen te zitten?4
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