Klink
groep van zeer kwetsbare mensen. Ook ik ben geschrokken van de cijfers. Ik vind 350 meldingen in anderhalf
jaar nogal wat, terwijl niet eens alles gemeld wordt. Ik
neem dit punt zeker mee. Wij hebben tijdens de
begrotingsbehandeling uitvoerig gesproken over de
bezuinigingen. Deze efficiencytaakstelling raakt iedereen,
maar is nodig om te investeren in zorg die buitengewoon
noodzakelijk is. Ik kan niet anders dan aansluiten bij wat
de staatssecretaris daarover vorige week heeft gezegd.

doel dan op seksueel misbruik in het algemeen en
seksueel misbruik van gehandicapten in het bijzonder.
Minister Klink: Toen ik het had over het opportuniteitsbeginsel, gold dat vooral de vervolging. Het geldt niet bij
het opnemen van aangiftes, want die dienen altijd te
worden geregistreerd. U hebt daar gelijk in, ik zal dat
punt meenemen.
©

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink
(ChristenUnie): Voorzitter. Er is tot nu toe heel veel
aandacht voor de structuur binnen de organisaties. Zo
moet er een meldingsplicht zijn. Er wordt gewezen op
het belang van preventie en het vervolg op een melding.
Omdat het om kwetsbare mensen gaat, vraag ik
aandacht voor de cultuur binnen een organisatie. Is er
voldoende veiligheid om een incident te melden? Zo nee,
is de minister dan bereid om daar meer aandacht aan te
schenken? Wil hij dit opnemen in de toegezegde brief?
Minister Klink: Voorzitter. In wat mevrouw Agema
inleidende opmerkingen noemde, ben ik al enigszins op
die cultuur ingegaan. De seksualiteit moet meer uit de
taboesfeer worden gehaald. Er moet zo mogelijk meer
bewustwording bij cliënten c.q. patiënten worden
gecreëerd. Verder moet er meer oog zijn voor de privacy
van de personen in kwestie. Dat hangt allemaal samen
met de cultuur binnen een instelling. Ik zal de opmerkingen van mevrouw Wiegman gaarne doorgeven aan de
staatssecretaris, opdat ze een plaats krijgen in de brief.
Mevrouw Willemse-van der Ploeg (CDA): Voorzitter.
Wil de minister in de brief ook de ondersteuningsmogelijkheden voor de cliënt opnemen? In een taal die hij of
zij begrijpt, in de vorm van pictogrammen of hoe dan
ook, moet een cliënt kunnen onderkennen wat er aan de
hand is. Er moet informatie aan ouders en verwanten
worden opgenomen voor het onderkennen van signalen
wanneer er met hun verwanten iets aan de hand is. Dit
soort zaken moet zo snel mogelijk gemeld worden. In de
brief moet dit vanuit het cliëntenperspectief worden
meegenomen.
Minister Klink: Voorzitter. Het is een van de instrumenten waarmee wij een cultuur van preventie binnen de
instellingen kunnen bevorderen. Het wordt wat eentonig,
maar ook deze waardevolle opmerkingen zal ik meenemen naar de staatssecretaris. Er is zo-even gesproken
over de aangiftebereidheid bij de politie, maar het is ook
mogelijk dat cliënten onmachtig zijn of te weinig
vaardigheden hebben om uit te leggen wat er precies
gebeurd is. Het is ook mogelijk dat een te hoge drempel
wordt ervaren.
Mevrouw Van Gijlswijk (SP): Voorzitter. Het werd
inderdaad wat eentonig toen de minister zei dat hij ook
dit naar de staatssecretaris zou meenemen. In antwoord
op vragen van mevrouw Van Miltenburg gaf de minister
aan dat hij ook in overleg zal treden met de minister van
Justitie. In juni heb ik al schriftelijke vragen over dit
onderwerp gesteld. Daarop kwam het antwoord dat de
politie altijd wettelijk verplicht is om elke aangifte in
behandeling te nemen. Ik vraag de minister om in zijn
overleg met de minister van Justitie mijn wens mee te
nemen om alle politiekorpsen daarover te instrueren. Ik
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Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de
volgende leden zich hebben afgemeld:
Fritsma, Waalkens, De Roon en Vendrik.
Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Op de tafel van de griffier ligt een lijst
van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen
voor de behandeling van deze stukken. Als voor het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is
gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, hedenmiddag ook te
stemmen over de aangehouden gewijzigde motieNeppérus/Spies (31200-XI, nr. 61).
Ook stel ik voor, bij het voor hedenavond geagendeerde spoeddebat over de kilometerheffing
spreektijden te hanteren van twee minuten per fractie en
bij de voor morgen geagendeerde interpellatie-Wilders
spreektijden van vier minuten per fractie.
Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van
donderdag en als hamerstuk te behandelen:
- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
en de Burgerinitiatieven (31260, nrs. 2 tot en met 12).
Tevens stel ik voor om volgende week dinsdag te
stemmen over:
- het wetsvoorstel Regels inzake een vergunningstelsel
met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de
fysieke leefomgeving en inzake handhaving van
regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844);
- de brief van de vaste commissie voor LNV over de
behandeling van het burgerinitiatief ’’Stop fout vlees’’
(31060, nr. 8).
Ten slotte stel ik voor om bij de voor deze week
geagendeerde VAO’s het zogenaamde kerstregime toe te
passen.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van Velzen.
Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Vorige week heeft
de voorzieningenrechter in Amsterdam het besluit van
gedeputeerde staten van Gelderland geschorst, waardoor
het tijdelijk onmogelijk werd om ontheffing te verlenen
voor de drukjacht op zwijnen. Ik heb toen in de regeling
van werkzaamheden gevraagd wat de minister daarmee
gaat doen. Zij heeft toen een brief aan de Kamer
gestuurd, waarin staat dat zij dat zorgvuldig zal
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Voorzitter
beoordelen. Ik zit nog steeds te wachten op die
zorgvuldige beoordeling. Via u wil ik verzoeken om die
zorgvuldige reactie te mogen ontvangen, en wel voor
morgen 12.00 uur.
De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Langkamp.
Mevrouw Langkamp (SP): Voorzitter. Een maand
geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over de
sponsoring door het ministerie van VWS van het
televisieprogramma Babyboom. Ik zou onderhand de
antwoorden wel eens willen ontvangen.

aan dat die brief niet automatisch wordt betrokken bij het
spoeddebat, want daarvoor heeft de commissie reeds
een eigenstandige procedure afgesproken.
De voorzitter: Waarvan akte. Als mensen een brief
hebben gehad, kan ik niet verhinderen dat zij lezen wat
erin staat.
Gezien de lengte van de stemmingslijst doe ik het
voorstel om alleen het nummer van de moties en de
naam van de indiener op te lezen. Misschien kunnen de
fractiesecretarissen even op het puntje van hun stoel
gaan zitten om de lijst extra goed te volgen. Als wij dit
niet doen, doen wij veel te lang over de stemmingen en
zo veel tijd heb ik niet op de agenda.
Daartoe wordt besloten.

De heer Jan de Vries (CDA): Voorzitter. Ik teken hierbij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het notaoverleg over het emancipatiebeleid, te weten:
- de motie-Koşer Kaya over het aanpassen van de norm
voor economische zelfstandigheid (30420, nr. 68);
- de motie-Koşer Kaya/Jonker over flexibiliseren van de
arbeidsdag (30420, nr. 69);
- de motie-Koşer Kaya over het genderneutraal maken
van pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen
(30420, nr. 70);
- de motie-Koşer Kaya over onderzoek naar de seksualisering van de samenleving (30420, nr. 71);
- de motie-Karabulut over een wettelijk recht op betaald
ouderschapsverlof (30420, nr. 72);
- de motie-Karabulut over halvering van de loonkloof
tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven (30420,
nr. 73);
- de motie-Karabulut over het opsporen en bestraffen
van ongelijke beloning van mannen en vrouwen (30420,
nr. 74);
- de motie-Karabulut over het registreren van zwangere
studenten en studenten met kinderen (30420, nr. 75);
- de motie-Karabulut over voorzieningen voor zwangere
studenten en studerende ouders (30420, nr. 76);
- de motie-Jonker c.s. over een seksediverse samenstelling van selectie- en benoemingsadviescommissies
(30420, nr. 77);
- de motie-Jonker c.s. over het bekwamen van de
Algemene Bestuursdienst in genderdiversiteit (30420,
nr. 78);
- de motie-Jonker over monitoring van de in- en
doorstroom van vrouwen bij de Algemene Bestuursdienst (30420, nr. 79);
- de motie-Jonker c.s. over de overdracht van de
expertise van de FIOM (30420, nr. 80);
- de motie-Jonker c.s. over de financiering van een
cliënten- en patiëntenorganisatie voor slachtoffers van
seksueel geweld (30420, nr. 81);
- de motie-Van der Burg c.s. over ontheffing van het
afbouwen van de overdraagbaarheid van de algemene
heffingskorting (30420, nr. 82);
- de motie-Van der Burg c.s. over het uitbannen van
beloningsverschillen bij de overheid (30420, nr. 83);
- de motie-Van der Burg/Van Gent over het opnemen van
seksuele voorlichting in de kerndoelen basisonderwijs
(30420, nr. 84);
- de motie-Van der Burg/Van Gent over weerbaarheidslessen in het voortgezet onderwijs (30420, nr. 85);
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De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Ouwehand.
Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. In eerdere
debatten in deze Kamer heeft de minister van BZK
aangegeven, geen enkele reden te zien om dierenrechtenactivisme onder de noemer terrorisme te
brengen. Desondanks kunnen wij vanaf deze week
spotjes van Postbus 51 beluisteren, waarin dierenrechtenactivisme wel degelijk in één adem wordt
genoemd met terrorisme. Ik krijg graag een reactie van
het kabinet en een verantwoording van de ministers van
Algemene Zaken, van BZK en van Justitie. Omdat de
spotjes al worden uitgezonden en wij dat eigenlijk terug
willen laten draaien, wil ik de reactie van de bewindslieden voor morgen 12.00 uur.
De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Dezentjé
Hamming (VVD): Voorzitter. Wij hebben uit de pers
vernomen dat staatssecretaris Van Bijsterveld een
akkoord heeft bereikt met de VO-raad in verband met de
1040-urennorm. Wij zouden het prettig vinden als de
staatssecretaris ook de moeite nam om de Kamer te
informeren over dat akkoord. Mede namens de SP vraag
ik om een brief over de inhoud van dit akkoord. Wij
willen die brief graag vanmiddag ontvangen.
De voorzitter: Normaal gesproken gaan brieven aan één
bewindspersoon altijd via de commissie, maar omdat er
morgenavond een spoeddebat is, stel ik voor, het
stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te
geleiden naar het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
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