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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

4303
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat vrouwelijke ambtenaren op de
werkvloer worden gediscrimineerd en geïntimideerd (ingezonden 12 juni
2020).
Mededeling van Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) (ontvangen 2 juli 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht «Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 vaakst lastiggevallen
op het werk»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat de resultaten uit de onderzoeksnotitie «Sociale
veiligheid Rijk» zorgelijk zijn?2 Deelt u de mening dat de percentages van
respondenten, die aangaven dat ze in het afgelopen jaar ongewenst gedrag
door zowel collega’s als klanten hebben ervaren, veel te hoog zijn?
Vraag 3
Heeft u inzicht in hoeveel impact discriminatie en intimidatie op het welzijn
en functioneren van ambtenaren heeft? Is het waar dat discriminatie en
intimidatie van invloed zijn op beslissingen die ambtenaren nemen?
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Vraag 4
Deelt u de mening dat de uitvoering van de motie Sjoerdsma c.s. inhoudt dat,
op basis van de resultaten uit het onderzoek «Sociale veiligheid Rijk», meer
maatregelen genomen dienen te worden om discriminatie en intimidatie
tegen te gaan?3
Vraag 5
Bent u van mening dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen,
zoals het instellen van vertrouwenspersonen en het aanbieden van workshops, nog niet genoeg resultaat hebben opgeleverd? Zo ja, hoe komt dat?
Zo nee, waarom vindt u van niet?
Vraag 6
Vindt u dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen en die u, zoals u in
uw Kamerbrief aankondigt, zal gaan nemen, voornamelijk zijn gericht op
interne en nog te weinig op externe discriminatie en intimidatie?4 Zo ja, hoe
komt dat? Zo nee, waarom vindt u van niet?
Vraag 7
Deelt u de mening dat de overheid zich in het kader van de MeToo-beweging
en de recente antiracisme-protesten meer moet inzetten om discriminatie en
intimidatie tegen te gaan? Zo ja, hoe?
Vraag 8
Bent u bereid om te onderzoeken hoe het komt dat met name vrouwen van
onder de 35 jaar te maken krijgen met intimidatie en met welke maatregelen
de overheid dit adequaat tegen kan gaan? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer
hierover informeren?
Vraag 9
Deelt u de mening dat ongelijke beloning ook onder discriminatie op de
werkvloer valt? Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent
beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren, en kunt u
daarbij ingaan op de motie Bergkamp c.s. die opriep tot een onderzoek?5
Mededeling
De Kamervragen van het lid Bergkamp (D66) over het bericht «Vrouwelijke
ambtenaren onder de 35 vaakst lastiggevallen op het werk» ingezonden
12 juni 2020 (met kenmerk 2020Z10882), kunnen niet binnen de gebruikelijke
termijn worden beantwoord. Voor de beantwoording is interdepartementale
afstemming noodzakelijk en die afstemming vindt plaats in juli 2020.
Ik zal uw Kamer na deze afstemming zo spoedig mogelijk de antwoorden op
de Kamervragen doen toekomen.
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