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28 684 Naar een veiliger samenleving 

Nr. 670  BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 november 2021 

Tijdens het Commissiedebat over criminaliteitsbestrijding en georgani-
seerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021 (Kamerstuk 33 173, 
nr. 20) heb ik toegezegd een brief te sturen die nader ingaat op de 
gegevens van de Veiligheidsmonitor over onveiligheidsgevoelens onder 
(jonge) vrouwen. Dit naar aanleiding van een vraag van het lid Van der 
Werf (D66) of de gegevens in de Veiligheidsmonitor uit te splitsen zijn 
naar geslacht. Deze toezegging doe ik met deze brief gestand. 

Het is mogelijk om de data van de Veiligheidsmonitor (VM) uit te splitsen 
naar geslacht. Dit betekent dat de VM ons inzichten geeft over de 
veiligheidsbeleving van vrouwen. Op basis van de laatste VM 2019 
kunnen we de volgende constateringen doen: 
• De meest recente cijfers laten zien dat 40,4% van de Nederlandse 

vrouwen zich weleens onveilig voelt in het algemeen. Dit is een stuk 
hoger dan bij mannen (23,1%). 1,8% van de vrouwen voelt zich vaak 
onveilig. 

• 17,7% van de Nederlandse vrouwen voelt zich weleens onveilig in de 
eigen buurt. Ook dit is een stuk hoger dan bij mannen (11%). 1,7% van 
de vrouwen voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. 4,3% van de 
vrouwen voelt zich vooral ’s avonds op straat onveilig. 3,1% rijdt of 
loopt om vanwege gevoelens van onveiligheid. 

• In sommige regio’s (naar eenheid) zijn de percentages hoger. In 
Amsterdam voelt 26,3% van de vrouwen zich weleens onveilig in de 
eigen buurt. In Rotterdam is dat 22%, gevolgd door Limburg met 
21,3%. 

De trendontwikkeling in Nederland van 2012 t/m 2019 per geslacht is te 
zien in onderstaande afbeelding. 
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Ik vind het onacceptabel dat vrouwen zich onveilig voelen op straat. In de 
publieke ruimte moet iedereen zichzelf kunnen zijn, zonder de intimidatie 
van anderen te hoeven dulden. Eerder dit jaar heb ik het wetsvoorstel 
seksuele misdrijven in consultatie gegeven, dat ook een strafbaarstelling 
van seksuele intimidatie in het openbaar bevat. De VNG heeft daarnaast 
voor gemeenten een handreiking «aanpak straatintimidatie» opgesteld. 
Samen met de VNG bekijk ik of actualisering van deze handreiking nodig 
is. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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