
Leden van de Staten-Generaal, 

Eén op de vijf vrouwen in Nederland tussen de 12 en 25 is seksueel misbruikt. Ook M. is een van deze 

vrouwen. M. is van haar elfde tot en met haar dertiende aangerand door haar stiefvader. Toen dit 

naar buiten kwam, geloofde haar moeder haar niet. Haar tante heeft aangifte gedaan, maar door het 

verhaal van haar moeder is deze zaak geseponeerd. Op haar achttiende heeft haar stiefvader haar 

seksueel misbruikt. Hier is wederom een melding van gemaakt, maar zij kreeg de mededeling dat zij 

geen aangifte kon doen en ze hebben het daarbij gelaten. 

Artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht zou zowel vrouwen als mannen moeten beschermen 

tegen het gedwongen ondergaan van seksuele handelingen. Waarom zijn er dan nog steeds zo veel 

mensen zoals M. die niet geholpen of serieus genomen worden als slachtoffer? Wat geeft 

politieagenten het recht om te besluiten of mensen wel of niet seksueel misbruikt zijn? 

Dit is een probleem waar de overheid in zou moeten grijpen. Bijvoorbeeld door het budget te 

verhogen van de opleidingen in het politiekorps, en daarin meer aandacht te schenken aan seksueel 

misbruik. De politieagenten leren dan beter met dit onderwerp om te gaan en het probleem wordt 

serieuzer aangepakt. 

Een andere mogelijke oplossing kan zijn om een speciaal politiebureau op te zetten met mensen die 

in dit probleem gespecialiseerd zijn. Zo kunnen meldingen beter onderzocht worden en krijgt het 

slachtoffer een betere bejegening. Op dit bureau kunnen bijvoorbeeld ook psychiaters ingezet 

worden, zodat slachtoffers gehoord en begrepen worden en zich veiliger voelen. 

Ook ik, een meisje van zeventien jaar, voel me onveilig als ik alleen ben, omdat ik weet dat er 

mensen zijn die sterker zijn dan ik en daar misbruik van zullen maken. En jammer genoeg ben ik niet 

de enige die dit ervaart − er zijn duizenden andere mensen die deze angst voelen. Het is al erg 

genoeg dat wij deze angst kennen. Laten we deze angst dan niet groter maken door de slachtoffers 

niet te helpen. Zij verdienen gerechtigheid voor wat hun is overkomen. 
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