
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Seksueel 
geweld in NL 

 

De antwoorden 



Vraag 1: Hoeveel procent van de mensen zegt seksueel geweld te hebben meegemaakt in 

Nederland? 

 
A: 21% van de vrouwen, 1% van de mannen 
B: 19% van de vrouwen, 3% van de mannen 
C: 16% van de vrouwen, 4% van de mannen 

In Nederland zegt 19% van de vrouwen en 3% van de mannen te hebben meegemaakt dat 

iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. In veel gevallen worden de daders niet 

bestraft. 

 
Vraag 2:  In hoeveel procent van de gevallen kan een slachtoffer van seksueel geweld zich 

niet verzetten omdat deze verstijft van angst? 

 

A: 50% 
B: 60% 
C: 70% 

 
70 procent van de slachtoffers van seksueel geweld verstijft van angst tijdens de gebeurtenis, 
waardoor hij of zij zich niet kan verzetten. Dit wordt ook wel freezing of tonic immobility 
genoemd. Dit is een normale overlevingsreactie. Het feit dat een slachtoffer zicht niet verzet, 
betekent dus absoluut niet dat hij of zij instemt met de handeling. 

Vraag 3: Stelling: Hoe heet de campagne van Amnesty International Nederland, waarbij we 

met elkaar het gesprek over seks en consent aangaan? 

 
#LetsTalkAboutYes 

Onze campagne heet #LetsTalkAboutYes. We willen hiermee de dialoog over seks en 

instemming op gang brengen. Sinds kort richten we deze campagne ook op hogescholen en 

universiteiten. 

 

Vraag 4: Hoeveel mensen schreven Minister van Justitie Ferd Grapperhaus een brief met 

daarin de vraag zijn wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van verkrachting aan te passen? 
 
A: 22.000 
B: 38.000 
C: 53.000 

In 2020 startten we onze #LetsTalkAboutYes campagne. Door het hele land gingen groepen 

activisten aan de slag om het gesprek over wederzijdse instemming en seks aan te gaan. 

Onderdeel hiervan was een oproep aan mensen om Ferd Grapperhaus een brief te sturen met 

daarin het dringende verzoek alle onvrijwillige seks strafbaar te stellen als verkrachting. Maar 

liefst 53.000 mensen stuurden hem zo’n brief. 

 

 



Vraag 5: In Nederland kan je maximaal 12 jaar gevangenisstraf krijgen voor verkrachting. Hoe 
vaak werd deze straf de afgelopen vijf jaar opgelegd? 

 
A: Niet één keer 
B: 8 keer 
C: 19 keer 

De afgelopen vijf jaar is niet één keer de hoogste straf voor verkrachting aan iemand 

opgelegd. De hoogste straf die werd uitgedeeld is zes jaar. Gemiddeld kregen daders 1 jaar 

en vijf maanden opgelegd.  

 
Vraag 6: Hoeveel Nederlandse vrouwen krijgen te maken met seksuele intimidatie 

tijdens werk? 
 
A: 1 op de 20 
B: 1 op de 10 

C: 1 op de 5 
 

Volgens onderzoeksbureau Rutgers heeft zo’n 1 op de 10 vrouwen last Wvan seksuele intimidatie 
op de werkvloer. Dit kan ongepast gedrag door derden zijn, maar ook door collega’s en zelfs door 
leidinggevenden. In sommige sectoren is het percentage een stuk hoger. Dit is bijvoorbeeld in de 
horeca en in de zorg. 

 
Vraag 7: Wraakporno is het (dreigen met) het online plaatsen van seksueel getinte 

afbeeldingen of video’s. Is dit strafbaar in Nederland? 
 
A: Ja 
B: Nee 
 
Sinds 1 januari 2020 is wraakporno strafbaar. Hiervoor kon er wel aangifte worden gedaan tegen 
daders van bedreiging of chantage. Als het om een minderjarige ging kon iemand aangifte doen 
voor het verspreiden van kinderporno. Sinds een wetswijziging op 1 januari 2020 is wraakporno 
specifiek bij wet verboden. 
  

Vraag 8: Sinds wanneer bestaat de bekende ‘Me Too’ beweging, die wereldwijde 

bekendheid verwierf door de hashtag #metoo? 

 
A: 2006 
B: 2011 
C: 2017 

Al in 2006 werd de zinsnede Me Too gebruikt. De oorsprong ligt bij activiste Tarana Burke, die 

de spreuk op MySpace gebruikte om hiermee aandacht en sympathie te vragen voor vrouwen 

die slachtoffer waren van seksueel misbruik. In 2017 werd de tekst als hashtag gebruikt op 

Twitter, waarna deze viral ging. Mensen overal ter wereld gebruikte de hashtag om aan te 

geven dat ook zij slachtoffer waren van seksueel geweld, of seksuele intimidatie. 

 
 

 



Vraag 9: Hoeveel van de Nederlandse jongeren heeft wel eens een naaktfoto of 

seksfilmpje van zichzelf naar anderen gestuurd? 

 
A: 1 op de 5 
B: 1 op de 8 
C: 1 op de 10 

1 op de 8 Nederlandse jongeren heeft wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar 
een ander gestuurd. Het gaat hierbij om jongeren tussen de 12 en 25.  


