
 

 

Schriftelijke vragen betreffende vrouwenopvang huiselijk geweld 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

 

Den Haag, 9 december 2015 

 

Geachte voorzitter,  

 

De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie wil weten hoeveel vrouwen uit Den Haag slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld en hoe hun opvang geregeld is, maar ook of Den Haag verantwoordelijkheid neemt 

voor achtergelaten burgers van Den Haag in het buitenland. Daarnaast kwam recent het 

onderzoeksrapport ‘Perspectief’1 uit over de vrouwenopvang in locaties van ‘Blijf Huis’. Aangezien 

slachtoffers van huiselijk geweld uit onze stad om veiligheidsredenen elders in het land geplaatst 

worden, is het mogelijk dat zij in een locatie van Blijf Huis terecht komen. Als gemeente hebben we zo 

minder zicht op hun situatie. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag om 

de slachtoffers naar betrouwbare verblijflocaties te sturen. Berichten uit het Noordhollands Dagblad234, 

signalen van NGO Femmes for Freedom5 en de berichten over prostitutie vervullen de 

ChristenUnieSGP-fractie met zorg als het gaat om de betrouwbaarheid van de locaties van Blijf Huis. 

De fractie stelt daarom, conform artikel 30 uit het reglement van orde, de volgende vragen:   

 

1. Hoe is op dit moment de opvang voor slachtoffers van verschillende vormen van huiselijk 

geweld (achterlating, huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie 

en moderne slavernij) geregeld in Den Haag?  

                                                           
1 https://www.blijfgroep.nl/sites/default/files/Rapport%20Perspectief.pdf 

2 “Liever in elkaar gebeukt dan naar het Blijf Huis”, Noordhollands Dagblad, 23 september 2015. 

3 “Personeel monddood gemaakt”, Noordhollands Dagblad, 3 oktober 2015. 
4 “Het kan beter in het Blijf Huis” en “Het is uit de hand gelopen” (voorpagina met vervolg), Noordhollands Dagblad, 5 december 

2015. 

5 http://www.femmesforfreedom.com/blog/ 



2. Kunt u een overzicht geven hoeveel slachtoffers van de verschillende vormen van huiselijk 

geweld in 2015 tot nu toe bij Stichting Wende verbleven? Is er een stijging ten opzichte van de 

voorgaande jaren? 

3. Klopt het dat vrouwen in een ‘code-rood-situatie’ verhuisd worden naar een opvang buiten de 

regio? Hoeveel slachtoffers met het predicaat ‘code-rood’ worden jaarlijks in Den Haag (door 

stichting Wende) opgevangen?  

4. Hoeveel slachtoffers zijn sinds 2014 als ‘code-rood’ verhuisd naar een opvang buiten de regio 

en hoe vaak kwamen vrouwen in een locatie van Blijf Huis terecht? 

5. Bent u met ons van mening dat slachtoffers van enige vorm van huiselijk geweld die opvang 

behoeven, zeker in een ‘code-rood-situatie’, te allen tijde in goede opvang terecht dienen te 

komen?  

 

Achterlating is één van de vele vormen van huiselijk geweld. Het kan voorkomen dat er Haagse 

vrouwen en kinderen slachtoffer worden van achterlating in het buitenland. Zonder iets op zak kunnen 

zij onmogelijk terugkeren naar Nederland.  

6. Hoeveel Haagse slachtoffers van achterlating zijn er bij de gemeente Den Haag bekend sinds 

2010? 

 

Binnen de VNG is afgesproken dat slachtoffers van enige vorm van huiselijk geweld die worden 

achtergelaten in het buitenland, bij hun eigen gemeente een aanvraag voor een vliegticket moeten 

kunnen indienen, om zo terug te keren naar Nederland. 

7. Is de gemeente Den Haag bereid binnen de financiële ruimte die er is om huiselijk geweld 

tegen te gaan, een ‘ticketfonds’ in te stellen, waaruit tickets betaald kunnen worden om 

slachtoffers van achterlating terug naar Den Haag te laten komen? 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

 

 

  



Artikel 23-09-2015 

 

Artikel 3-10-2015 

 

 

  



Artikelen 5-12-2015 

 



 


