
1

Pagina 1 van 2Pagina 1 van 2

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Dhr. G. Veldhuis
Portefeuillehouder Thematische Opsporing Nationale Politie

Datum 11 februari 2021
Onderwerp Reactie op voortgangsbrief n.a.v. inspectierapport “Verschillende 

perspectieven" 

Geachte heer Veldhuis,

Op 23 juni 2020 publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport 
“Verschillende perspectieven”, een onderzoek naar de taakuitvoering van
zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers. In het rapport gaf de 
Inspectie aan binnen zes weken een plan van de politie te verwachten met 
concrete verbetermaatregelen en uiterlijk zes maanden na
publicatie een rapportage over de voortgang en borging hiervan. De Inspectie 
heeft op 4 augustus 2020 het plan van aanpak van de politie ontvangen en u 
heeft op 17 december 2020 de voortgangsbrief gestuurd.

Wij hebben deze voortgangsbrief met veel belangstelling gelezen. Met het in de 
brief genoemde Handelingskader Informatief Gesprek, het Intervisieprogramma, 
de ontwikkelingen rond de Vakgroep Zeden, de Pilot Slachtofferadvocatuur en de 
uitbreiding van teams en opleidingsplaatsen zijn stappen gezet die tegemoet 
komen aan de in ons rapport genoemde verbeterpunten.

Omdat de implementatie van een aantal van deze onderdelen de komende 
maanden zal plaatsvinden, is het naar mijn oordeel nog te vroeg om te kunnen 
vaststellen hoe de genoemde verbetermaatregelen in de praktijk uitwerken. Om 
die reden verzoek ik u om eind december van dit jaar mij over de resultaten, dan 
wel de voortgang van de in gang gezette maatregelen te berichten.

Ter verheldering van enkele punten uit uw voortgangsbrief zullen mijn inspecteurs 
begin maart overigens nog een gesprek hebben met de contactpersonen van het 
Landelijk Programma Zeden Kinderpornografie en Kindersekstoerisme.

Inspectie Justitie en 
Veiligheid

Turfmarkt 147
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon
contact@inspectie-jenv.nl

Ons kenmerk
3217889

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.
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Met vriendelijke groet,

Dr. P.C.J. Neuteboom MPA
Hoofdinspecteur Politie en Crisisbeheersing


