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INLEIDING 

 

De COL 4/06 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld is in werking sinds 

3 april 2006.1 Deze omzendbrief richt zich op het lokale optreden van politiediensten en 

parketten, maar beperkt zich niet tot het repressieve terrein. Een multidisciplinaire 

aanpak, die berust op een mobilisering van de vaardigheden en de ervaring van alle 

actoren uit de gerechtelijke wereld en de medische, psychologische en sociale middens, 

wordt voorop gesteld. Aangezien de strijd tegen partnergeweld een integrale en 

geïntegreerde aanpak vereist, is een goede samenwerking tussen politie/parket en 

hulpverlening onontbeerlijk.  

Een van de grootste hindernissen die de toepassing van de omzendbrief in het algemeen 

en de samenwerking tussen politie-parket-hulpverlening in het bijzonder kan 

hypothekeren, is het gebrek aan middelen bij de betrokken diensten. Om na te gaan of de 

middelen toereikend zijn en om het beleid inzake partnergeweld in de goede richting te 

sturen, heeft de omzendbrief in het laatste hoofdstuk een evaluatie voorzien om de COL 

4/06 te wijzigen of aan te vullen.  

 

De evaluatie van de omzendbrief werd uitgevoerd door een werkgroep bij het College van 

Procureurs-generaal, met de steun van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB). Om 

deze taak behoorlijk te kunnen vervullen, werden door diverse instanties, waaronder de 

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid zelf, analyses of deelevaluaties uitgevoerd en werden 

er studiedagen georganiseerd om de terreinactoren in contact te brengen met de diverse 

beleidsmakers en ervaringen uit te wisselen. 

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid werd in kader van de evaluatie belast met het 

redigeren van onderhavig rapport, dat de belangrijkste bevindingen bevat uit deze 

verschillende (deel)analyses en studiedagen. Het eerste hoofdstuk licht de methodologie 

toe waarbij de grondslag en het voorwerp van de evaluatie worden besproken. Ook het 

gevolgde stappenplan wordt toegelegd. Het volgende hoofdstuk geeft de belangrijkste 

resultaten weer van de analyse van de verschillende rapporten en studiedagen die worden 

gepresenteerd volgens de structuur van de omzendbrief. Per thema dat met de 

hoofdstukken uit de COL 4/06 overeenkomt, worden er knelpunten en aanbevelingen 

geformuleerd. In het derde hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten in verband met 

de werkingsmiddelen besproken. Het vierde hoofdstuk gaat over andere thema’s die 

gelinkt zijn aan de COL 4/06 en het strikte toepassingsgebied overstijgen, zoals de 

samenwerking tussen politie-parket-hulpverlening, de rol van de justitiehuizen in de 

toepassing van de omzendbrief en uithuiszetting. Ten laatste worden er algemene 

besluiten en beleidsadviezen geformuleerd.  

                                                 
1 Gemeenschappelijke omzendbrief nr.COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het College van 
Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, Brussel, 1 maart 
2006. 



 
Syntheseverslag evaluatie COL 4/2006          –         DSB         –          december 2009 

4 

1. METHODOLOGIE 

 

 

1.1. Grondslag en voorwerp van evaluatie 

 

Het startpunt van de evaluatie van omzendbrief nr. COL 4/06 is te vinden in de 

omzendbrief zelf. De grondslag tot evaluatie staat omschreven in het laatste hoofdstuk 

van COL 4/06:  

De gemeenschappelijke omzendbrief zal worden geëvalueerd door het College van 

procureurs-generaal, met de steun van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. Te 

dien einde zal de werkgroep die de omzendbrief heeft opgesteld, minstens één 

keer per jaar samenkomen. Onder impuls van de referentiemagistraten van de 

parketten-generaal te Brussel en te Luik, zal deze werkgroep aan de Minister van 

Justitie en het College van procureurs-generaal nuttige voorstellen voorleggen om 

de omzendbrief te wijzigen of aan te vullen. 

 

Even verderop staat het voorwerp van de evaluatie omschreven:  

Een verslag over de toepassing van de gemeenschappelijke omzendbrief zal […] 

worden opgemaakt […]. In de evaluatie zal met name worden nagegaan of de ter 

beschikking van de parketten, politiediensten en justitiehuizen gestelde middelen 

toereikend zijn voor de toepassing van het interventiemodel zoals bepaald in 

onderhavige gemeenschappelijke omzendbrief (materiële en menselijke capaciteit 

en opvangmogelijkheden voor slachtoffers en daders van partnergeweld). 

 

De uitgevoerde evaluatie tracht niet alleen een antwoord te vinden op het hierboven 

vermelde voorwerp maar streeft tevens naar een coherent geheel van evaluatie waarin ook 

andere knelpunten met betrekking tot de toepassing van de omzendbrief worden 

geïdentificeerd.  

 

 

1.2. Synthese aan de hand van een stappenplan 

 

Om tot een zo volledig mogelijk evaluatie te komen en om bovenvermelde evaluatievraag 

te beantwoorden, werd een grondige methodologie uitgewerkt waarbij volgend 

stappenplan gevolgd werd:  

(1) Analyse van de arrondissementele actieplannen 

(2) Analyse door de DSB van de vragenlijsten met betrekking tot de COL 4/06 

(3) Verrijking van de analyse van de DSB met: 

- Andere deelevaluaties van de COL 4/06 
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- Ontmoetings- en studiedagen inzake de COL 4/06 

- Opmerkingen strategische analisten federale politie 

- Specifieke Bevraging door de DSB inzake de werkingsmiddelen.  

 

(1) Op basis van de analyse van de omzendbrief en de evaluatievraag werden de 

arrondissementele actieplannen door de DSB grondig bestudeerd.2 Hoofdstuk V van 

omzendbrief COL 4/06 schrijft voor dat de Procureur des Konings een actieplan dient uit te 

werken met het oog op de bestrijding van het partnergeweld in zijn arrondissement. De 

knelpunten die bij de analyse aan het licht kwamen, werden in een opgesomd en dienden 

als extra bron voor de bevragingen.3  

 

(2) Gelet op de multidisciplinaire aanpak die wordt vooropgesteld in COL 4/06, was een 

bijkomende lokale bevraging van de actoren noodzakelijk om na te gaan of de lokale 

integrale toepassing bereikt wordt. Via een bevraging door de DSB van de sleutelactoren 

van de COL 4/06 konden een aantal knelpunten, alsook de invulling van de rol door de 

terreinactoren nader worden onderzocht. Deze bevraging biedt een zicht op de concrete 

aanpak van dossiers inzake partnergeweld en de problemen die daarmee gepaard kunnen 

gaan.4      

 

(3) De verrijking van die analyse door de DSB met andere bronnen doelt op een aantal 

deelevaluaties uit 2007 en 2008 vanuit andere invalshoeken. Teneinde tot een coherent 

geheel te komen, beroept de evaluatie van COL 4/06 zich niet enkel op de analyse van de 

vragenlijsten zoals die door de DSB werd uitgevoerd, maar ook op een aantal documenten 

(het eindverslag van Engender, de analyse door de statistische analisten van het College 

van Procureurs-generaal en de nota van de Justitiehuizen), twee ontmoetingsmomenten (9 

juni 2008 en 29-30 april 2009), de opmerkingen van de strategische analisten bij de 

Federale Politie en de extra bevraging door de DSB inzake de werkingsmiddelen. Deze 

verrijkingen behoeven een woordje extra uitleg: 

 

1. Eindverslag Engender VZW (01/2008) 

Het Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (IGVM) belastte in maart 2007 

de v.z.w. Engender met het ontwikkelen van een auto-evaluatief instrument om de COL 

4/06 op termijn mee te kunnen bijsturen. Om dubbele bevragingen van lokale actoren te 

voorkomen en teneinde de werkzaamheden te stroomlijnen, werden er toen werkafspraken 

                                                 
2 A. VAN LIEMPT en B. VERMEULEN, Evaluatie van de COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het 
College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid, Brussel, juni 2007.  
3 A. VAN LIEMPT, Nota inzake de evaluatie van de COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het 
College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid, Brussel, december 2007.     
4 K. BERTELOOT, S. SIVRI, M. BROUCKER, D. REYNDERS en F. GAZAN, Analyse van de vragenlijsten 
met betrekking tot de gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/2006 van de Minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, 
Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, Brussel, december 2009 (hierna verkort DSB, analyse, 2009).  
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gemaakt tussen de DSB en de v.z.w. Engender. In januari 2008 werd hun eindrapport 

overgemaakt.5  

 

2. Statistische analyse ter evaluatie van COL 3/2006 en COL 4/06 door de 

statistische analisten van het College van Procureurs-generaal (17 april 2008) 

Verder is er de verrijking vanuit het rapport van de Statistische Analisten bij het College 

van procureurs-generaal van april 2008 dat een kwantitatieve evaluatie van de COL 4/06 

(en COL 3/2006) bevat.6 Dit rapport is gebaseerd op cijfers tot en met 2007. De opdracht 

om tot deze evaluatie te komen werd gegeven vanuit de werkgroep IFG bij het College van 

procureurs-generaal. Het rapport analyseert enerzijds de registratiepraktijk van de 

parketten in het kader van beide omzendbrieven en anderzijds gaat het na of de 

identificatieregels van processen-verbaal worden nageleefd. 

 

3. Slotnota DG Justitiehuizen (22 maart 2008) 

Gezien de bevraging van de DSB zich beperkt tot politie en parket, achtte de werkgroep bij 

het College van procureurs-generaal het eveneens nuttig om het Directoraat-generaal 

Justitiehuizen in de evaluatie van COL 4 te betrekken. Zij stelden hierna een eigen 

vragenlijst op die ze rondstuurden naar alle justitiehuizen. De resultaten hiervan werden 

neergeschreven in een nota van april 2008 die werd overgemaakt aan de werkgroep IFG 

binnen het College van procureurs-generaal belast met de evaluatie van COL 4.7 

Verschillende vaststellingen werden hierin naar voren geschoven wat betreft maatregelen 

genomen m.b.t. daders en tot slachtoffers.  

 

4. Studiedag 9 juni 2008  

De werkgroep bij het College van Procureurs-generaal besloot om naast de uitgevoerde 

analyses door de verschillende diensten een ontmoetingsdag te organiseren tussen de 

politiediensten, gerechtelijke autoriteiten en hulpverleningsdiensten voor slachtoffers en 

daders. Tijdens deze ontmoetingsdag hebben de actoren uit de praktijk hun bedenkingen 

en suggesties ten aanzien van de COL 4/06 geformuleerd. De studiedag werd 

georganiseerd door het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, met ondersteuning van de 

DSB en de werkgroep IFG bij het College van Procureurs-generaal. Op deze studiedag 

werden de voorlopige resultaten van de hierboven vermelde analyses voorgesteld. Actoren 

uit de praktijk konden hun advies geven over de uitvoering van de omzendbrief. NICC 

                                                 
5 J. BRAU, K. DE BOODT, K. VAN DER HEYDEN en N. WUIAME, Tot stand brengen van een evaluatie-
instrument in het kader van het steunpunt geweld en van de omzendbrief COL 4/2006, Brussel, 
Engender VZW, eindverslag – januari 2008, 61 p. (hierna verkort Engender, eindverslag, 2008). 
6 S. VAN DIEST, I. TUTELAARS, E. POLUS, A. RIHOUX en T. VAN DER ELST (statistisch analisten, 
interne werkgroep “Intrafamiliaal geweld”), Intrafamiliaal geweld: Statistische analyse ter evaluatie 
van COL 3/2006 en COL 4/2006, Brussel, College van procureurs-generaal, 17 april 2008, 50 p. 
(hierna verkort SACPG, analyse, 2008). 
7 H. DOMINICUS, C. GALAND, F. L’HEUREUX en V. MALENGREZ, Slotnota met betrekking tot de 
toepassing van COL 4/2006 in de dienst Justitiehuizen met het oog op de vergadering van 24 april 
2008 van de werkgroep “Geweld binnen het gezin” van het College van procureurs-generaal, Brussel, 
Directoraat-generaal Justitiehuizen, 22 april 2008, 8 p (hierna verkort DGJH, slotnota, 2008). 
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heeft de belangrijkste knelpunten en conclusies uit deze studiedag in een syntheseverslag 

gebundeld.8  

 

5. Workshops 29 en 30 april 2009  

Ook deze werkdagen werden georganiseerd vanuit het Nationaal Forum voor 

Slachtofferbeleid met de steun van de DSB en de werkgroep IFG bij het College van 

Procureurs-generaal. Tijdens deze twee werkdagen (één Nederlandstalige en één 

Franstalige werkdag) kwamen verschillende actoren uit de praktijk samen om concrete 

voorstellen ter verbetering van de omzendbrief voor te stellen. De participanten namen 

deel aan workshops gaande over vijf thema’s: 

Workshop1: Het verzamelen van bewijselementen van het geweld en het gebruik 

van het model van proces-verbaal.  

Workshop 2: Het sensibiliseren en het opleiden van professionals inzake 

partnergeweld. 

Workshop 3: Indicatoren van de ernst van een situatie.  

Workshop 4: Informatie en zorg voor het slachtoffer in elke fase van de procedure.  

Workshop 5: De wisselwerking tussen justitie en hulpverlening.  

In elke workshop werden concrete voorstellen uitgewerkt die via de opgestelde verslagen9 

aan de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en aan de werkgroep van het College van 

Procureurs-generaal werden overgemaakt.  

 

6. Strategische analisten Federale Politie 

Vervolgens werden de opmerkingen van de strategische analisten van de federale politie 

aan de analyse toegevoegd. Op 18 mei 2009 vond een vergadering plaats tussen de 

medewerkers van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en de strategische analisten van 

de federale politie. Tijdens deze bijeenkomst hebben de strategische analisten hun 

reflexies en opmerkingen rond de toepassing van de COL 4/06 meegedeeld.10  

 

7. Extra bevraging werkingsmiddelen door DSB 

Eerder dit jaar werd er door de DSB een nieuwe, uiterst korte bevraging in verband met de 

werkingsmiddelen voor de procureurs des Konings, de korpschefs van lokale politie en het 

DG Justitiehuizen uitgeschreven. In omzendbrief COL 4/06 wordt immers uitdrukkelijk 

vermeld dat in de evaluatie zal worden nagegaan of de ter beschikking gestelde middelen 

voor parketten, politiediensten en justitiehuizen toereikend zijn. In voorgaande rapporten 

en nota’s werd nog geen volledig beeld van deze vraag gegeven. De resultaten van deze 

                                                 
8 I. VANFRAECHEM, Synthese studiedag partnergeweld (9 juni 2008), NICC, Brussel, 2008 hierna 
verkort NICC, synthese). 
9 Werkdag 29 en 30 april 2009, COL 3/06 en COL 4/06, drie jaar later… Welke concrete voorstellen om 
hun werking te verbeteren?, Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid (hierna verkort Werkdag 29 april 
2009 of Werkdag 30 april 2009).  
10 S. SIVRI, verslag vergadering 18 mei 2009 met de diensten strategische analyse en 
beleidsinformatie (CGOP) van de federale politie betreffende de evaluatie van de COL 4/2006, Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid, Brussel, 2009 (hierna verkort DSB, verslag CGOP).  
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extra bevraging worden in notavorm overgemaakt aan de werkgroep bij het College van 

Procureurs-generaal.11 

 

Stapsgewijs werden deze rapporten en analyses aan elkaar afgewogen en gesynthetiseerd, 

om uiteindelijk een globale evaluatie te kunnen overschouwen: onderhavig rapport. 

 

 

1.3. Evaluatie COL 4/06 

 

Op basis van alle kennis opgenomen uit bovenvermelde stappen, wordt in onderhavig 

rapport een schematische evaluatie opgemaakt van omzendbrief COL 4/06. Deze is onder 

te verdelen in drie grote delen: 

(1.) Ten eerste wordt er een overzicht gegeven van de opmerkingen en kritieken op de 

omzendbrief, zoals die in de verschillende bronnen geuit worden. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk de structuur van de omzendbrief gevolgd, om deze opmerkingen duidelijk te 

kunnen koppelen aan de inhoud van de omzendbrief. Er werd tweemaal van afgeweken: zo 

werden alle bemerkingen omtrent het proces-verbaal verzameld in het hoofdstuk rond 

definitie, registratie en identificatie van partnergeweld (2.3); en werd alles omtrent 

maatregelen ten opzichte van het slachtoffer gebundeld in één hoofdstuk (2.7). Beide 

keuzes zijn gemaakt om een coherenter geheel te vormen. 

 

(2.) Ten tweede wordt er een zo volledig mogelijk antwoord geboden op de vraag uit 

hoofdstuk X van omzendbrief COL 4/06 of de ter beschikking van de parketten, 

politiediensten en justitiehuizen gestelde middelen toereikend zijn voor de toepassing van 

het interventiemodel zoals bepaald in de omzendbrief (materiële en menselijke capaciteit 

en opvangmogelijkheden voor slachtoffers en daders van partnergeweld). 

 

(3.) In de verschillende bronnen tot evaluatie worden heel wat opmerkingen gegeven die 

de toepassing van omzendbrief COL 4/06 overstijgen. In het derde luik van deze evaluatie 

werden deze opmerkingen gebundeld in een aantal thema’s met betrekking tot de ruimere 

aanpak van partnergeweld, en dus gelinkt worden aan de COL 4/06. 

 

 

                                                 
11 K. BERTELOOT, I. LECLERQ, M. BROUCKER, D. REYNDERS en F. GAZAN, Analyse van de bevraging 
inzake de werkingsmiddelen ter uitvoering van omzendbrief nr. COL 4/2006, Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid, Brussel, december 2009 (hierna verkort DSB, werkingsmiddelen). 
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2. EVALUATIE VOLGENS DE STRUCTUUR VAN DE OMZENDBRIEF 

 

Zoals hierboven al werd aangegeven worden de resultaten uit de evaluaties weergegeven 

in overeenstemming met de structuur van de omzendbrief. Dit houdt in dat hoofdstuk per 

hoofdstuk wordt nagegaan of er in de evaluaties en andere hierboven aangehaalde 

documenten knelpunten, aanbevelingen en/of best practices aangegeven worden. De 

bronnen worden in voetnoot vermeld, zodat lezers indien gewenst deze verder kunnen 

raadplegen. Met het oog op overzichtelijkheid en leesbaarheid, vormt deze synthese 

immers een summiere weergave.  

 

 

2.1. Doelstellingen van het strafrechtelijk beleid inzake de 

bestrijding van het partnergeweld 

 

Doorheen de rapporten zijn een aantal opmerkingen terug te vinden in verband met het 

eerste hoofdstuk van de COL 4/06. 

In de inleiding en het eerste hoofdstuk wordt een ruimer kader van het strafrechtelijk 

beleid geschetst. Dit is geenszins een allesomvattend verhaal. Het eerste hoofdstuk stelt 

slechts een aantal doelstellingen, zonder de ambitie een globale beleidsverklaring te willen 

zijn. Het opnemen van deze doelstellingen stoot soms op onbegrip: door iets te zeggen, 

sluit men immers veel uit. Wat immers met het ruimer slachtofferbeleid, een preventieve 

aanpak, de rol van de rechterlijke macht, het betrekken van medici, … etc.?12 

Het is soms onduidelijk waarom het ruimer kader van het strafrechtelijk beleid in de COL 

4/06 expliciet is opgenomen, en bijvoorbeeld niet eerder bijgevoegd werden in de 

inleiding, of in een aparte beleidsverklaring van de Minister van Justitie. Er blijkt echter wel 

nood aan een ruime omschrijving van (de doelstellingen van) het strafrechtelijke beleid 

inzake partnergeweld, alsook een basis van gemeenschappelijk beleid inzake 

partnergeweld om de samenwerking tussen alle terreinen beter mogelijk te maken. Politiek 

overleg en meer afstemming en uitklaring van het beleid van alle overheden bevoegd voor 

partnergeweld (dus veel ruimer dan Justitie alleen) blijkt noodzakelijk.13 

 

Maar ook binnen de beleidsruimte van Justitie alleen is er meer duidelijkheid nodig. Een 

ruimere, belangrijke vraag die gesteld wordt, is die naar de relatieve plaats van 

partnergeweld of intrafamiliaal geweld in het strafrechtelijk beleid.14 Indien partnergeweld 

als prioriteit behandeld wordt, wat wil dat dan concreet zeggen? Indien deze vraag wordt 

                                                 
12 Werkdag 29 april 2009, workshop 2; Engender, eindverslag, 7-8. 
13 Werkdag 29 april 2009, workshop 5. De inleiding van COL 4/06 verwijst hier overings naar door te 
stellen dat partnergeweld een optreden noodzaakt van alle bevoegde overheden, tot welk 
bestuursniveau ze ook behoren. 
14 NICC, synthese, 2008, 2. 
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uitgeklaard, zou het gebruik van de beschikbare middelen beter kunnen worden 

afgewogen. 

 

 

2.2. Doelstellingen van de gemeenschappelijke omzendbrief 

 

In het tweede hoofdstuk omschrijft de omzendbrief kort zijn doelstellingen. Geen van de 

rapporten of deelanalyses gaat specifiek in op deze doelstellingen (behalve dan indirect 

wat betreft de eerste doelstelling zoals hierboven bij 2.1 wordt geschreven). In volgende 

onderdelen worden voldoende elementen aangereikt om af te wegen of deze doelstellingen 

bereikt worden. We komen hierop in de algemene besluiten kort op terug. 

 

 

2.3. Definitie, identificatie en registratie van partnergeweld 

 

De definitie van partnergeweld, de identificatie ervan en de registratie van de dossiers, 

zoals omschreven in hoofdstuk III van de omzendbrief is uitvoerig stof geweest voor 

discussie. In wat volgt, schetsen we de krijtlijnen van deze discussies en geven we een 

aantal aanbevelingen ter verbetering mee. 

 

A. DEFINITIE VAN PARTNERGEWELD 

 

De definitie is duidelijk, volledig en correct en er wordt zelden gevraagd om de definitie 

zelf aan te passen. De definitie wordt meestal als werkbaar op het terrein beschreven. 

 

Toch komt er vanuit de praktijk vaak de opmerking dat de definitie te ruim of te 

algemeen is in die zin. Er kunnen teveel misdrijven onder gevat worden, wat de 

toepassing van de COL 4/06, alsook de specifieke aanpak van partnergeweld bemoeilijkt.15 

De nomenclatuur in bijlage 1 bij COL 4/06 wordt soms als problematisch ervaren wegens 

de uitgebreidheid ervan. Het risico op verlies van geloofwaardigheid en doeltreffendheid 

wordt te groot waardoor men soms niet meer welke specifieke aanpak men voor welke 

feiten dient toe te passen.16 Om hieraan tegemoet te komen, zou de nomenclatuur 

opgesplitst kunnen worden per soort van partnergeweld, waaraan specifieke maatregelen 

verbonden kunnen worden.17  

Ook vanuit statistisch oogpunt wordt de definitie ruim genoemd, hoewel dit niet steeds als 

een probleem wordt aangekaard. De statistisch analisten bij het College van procureurs-

generaal geven meermaals de ruimere of uitbreiding van de definitie van het fenomeen 

                                                 
15 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1.(A).  
16 Engender, eindverslag, 2008, 21 en 33-34. 
17 DSB, verslag CGOP, 2009, 2. 
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intrafamiliaal geweld aan als reden van een duidelijke stijging van het aantal registraties 

van partnergeweld (intrafamiliaal geweld binnen het koppel). De strategische analisten van 

de federale politie (CGOP) vinden de definitie van partnergeweld uit COL 4/06 te ruim. 

Voor hen is “intrafamiliaal geweld” meer “intrafamiliale criminaliteit”. Volgens de huidige 

definitie worden alle feiten als geweld beschouwd. Dit moet verfijnd worden. De vier 

soorten van geweld moeten volgens hen beter gedefinieerd worden. Deze analisten stellen 

voor om “economisch geweld” niet als geweld te beschouwen en apart te behandelen en 

om gedragingen die geen misdrijf lijken te zijn als een aparte categorie te beschouwen.18  

Dat de definitie als te ruim wordt ervaren, is tevens één van de conclusies van de 

studiedag van 9 juni 2008.19   

 

Uit de documentenanalyse blijkt dat niet alle actoren de definitie (te) ruim vinden. 

Sommigen vinden de definitie te beperkt omdat ze nog niet alle mogelijke gevallen van 

partnergeweld omvat. Om werkelijk het volledige fenomeen van partnergeweld te kunnen 

omvatten, zou de definitie nog verruimd moeten worden.20  

 

Niettegenstaande bovenvermelde opmerkingen is het belangrijk voor ogen te houden wat 

de doelstelling is van een definitie: uniformisering. De vraag rijst echter hoe ver je kunt 

gaan in uniformisering zonder de specificiteiten van de aanpak van elk apart geval te 

verliezen?21 Het fenomeen blijkt echter ondanks de bestaande definitie niet uniform te 

worden ingevuld: feiten die onder de definitie vallen, worden niet overal als partnergeweld 

geïdentificeerd. Er wordt gevraagd om de werkwijze op te splitsen, enerzijds tussen de 

verschillende vormen van geweld (fysiek, psychisch en economisch) en anderzijds tussen 

ernstige en minder ernstige feiten. Deze opsplitsing dient door te sijpelen in de definiëring 

en begripsomschrijving.22  

 

Met betrekking tot een aantal gebruikte begrippen blijken deze onvoldoende afgebakend 

te zijn, waardoor er moeilijk te interpreteren randgevallen (kunnen) ontstaan. De CGOP 

wenst liever te spreken van “familiaal” en “niet-familiaal” geweld, in plaats van 

“intrafamiliaal” en “extrafamiliaal” geweld. Het laatste zou onduidelijk zijn en verwarring 

creëren bij de politieambtenaren.23  

Er worden vanuit de praktijk een aantal begrippen vermeld die meer duiding vragen. Het is 

niet nodig om de definitie hiervoor aan te passen. Opleidingen en eventuele bijkomende 

richtlijnen zouden moeten volstaan om meer duidelijkheid te scheppen. Het gaat om 

volgende begrippen of concepten, en randgevallen die hieruit (kunnen) groeien: 

                                                 
18 DSB, verslag CGOP, 2009, 1-2. 
19 NICC, synthese, 2008, 1.  
20 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1.(A).  
21 NICC, synthese, 2008, 1. 
22 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1.(A). 
23 DSB, verslag CGOP, 2009, 2. 
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- Duurzaam: Wat is de link met langdurig? Kunnen kortstondige relaties ook 

‘duurzaam’ genoemd worden? Is de voorwaarde van ‘duurzaamheid’ noodzakelijk 

om van partnergeweld te kunnen spreken? Hoe dient ‘duurzaam’ geïnterpreteerd 

te worden? 

- Samenwonen (ondanks voetnoot 2 in de omzendbrief): Betreft het hier enkel de 

wettelijk samenwonenden? Wat met samenwonenden in bv. een klooster, 

gemeenschapshuis, internaat, … ? Of wat met seksueel actieve partners die op 

geen enkele manier samenwonen?  

- Samengewoond hebben: Hoelang terug in de tijd blijft dit relevant?  

- Affectief en seksueel: Een seksuele band is weliswaar duidelijk, doch een affectieve 

kan zeer ruim opgevat worden. Is ‘seksueel’ een afbakening van de interpretatie 

van ‘affectief’?24  

 

Verder is er onduidelijkheid over de vraag of alle voorwaarden voldaan moeten zijn. M.a.w. 

wat is de waarde van ‘en’ in de definitie? Om van partnergeweld te kunnen spreken, dient 

men echtgenoot te zijn (of samenwonen of samengewoond hebben) EN een duurzame 

affectieve band te hebben EN een duurzame seksuele band te hebben? Dit leidt opnieuw 

tot een aantal randgevallen: 

- Schijngehuwden: ze zijn echtgenoten, doch niet met de bedoeling een affectieve 

en/of seksuele band op te bouwen. 

- Leden van eenzelfde familie die samenwonen (bv. broer en zus wonen wettelijk 

samen): deze hebben een duurzame affectieve band, doch niet seksueel. 

Er wordt voorgesteld om de voorwaarde tot samenwonen eventueel te schrappen, 

aangezien het hebben van een relatie doorslaggevend is.25 

 

Ten slotte rijst de vraag of het geweld tussen partners gelinkt moet zijn aan hun affectieve 

en seksuele band, of louter in de privésfeer dient te gebeuren, om van partnergeweld te 

kunnen spreken. Concreet wordt het voorbeeld gegeven van geweld tussen personen die al 

geruime tijd geen relatie meer hebben en bij wie het geweld los staat van hun vroegere 

partnerrelatie: de betrokkenen zijn bij voorbeeld ook zakenpartners in eenzelfde 

vennootschap en het geweld heeft betrekking op een dispuut in deze vennootschap. Is dit 

partnergeweld? 

 

Aanbevelingen 

Er dient een uniform standpunt genomen te worden over bepaalde begrippen en de 

problematische randgevallen die eruit gegroeid zijn. De invulling van de genoemde 

begrippen kan kenbaar gemaakt worden via opleidingen of richtlijnen. In punt 3 bij 

hoofdstuk III.A van de COL 4/06 kunnen bij voorbeeld – na de verduidelijking wat onder 

                                                 
24 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1. (A) en Werkdag 29 april 2009, Workshop 1. 
25 Werkdag 29 april 2009, Workshop 1.  
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‘geweld’ dient verstaan te worden – de verschillende probleemtermen uitgeklaard worden. 

De invoeging van een glossarium wordt hierbij wenselijk geacht. 

 

Er wordt voorgesteld om de term ‘samenwonen of samengewoond hebben’ uit de definitie 

te weren, aangezien dit niet doorslaggevend is om van partnergeweld te kunnen spreken 

en het feit dat partners een relatie hebben het belangrijkste criterium is. Voetnoot 2 in de 

omzendbrief insinueert overigens een interpretatie in die richting.  

Een opsplitsing tussen verschillende vormen van geweld wordt wenselijk geacht. Enerzijds 

tussen de verschillende soorten van geweld (fysiek, psychisch, seksueel en economisch), 

en anderzijds naargelang de ernst van de feiten (incidenteel geweld t.o.v. langdurige 

geweldsituatie). Deze opsplitsing is voornamelijk wenselijk inzake de aanpak van 

partnergeweld, maar dient ook te weerspiegelen in de definiëring ervan. 

 

B. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DOSSIERS DOOR POLITIE 

EN PARKET 

 

De verschillende actoren betrokken in de identificatie en registratie van dossiers van 

partnergeweld laten zich grosso modo positief uit over deze praktijken. Men wijst 

bovendien op een duidelijke stijging in het aantal geregistreerde feiten van partnergeweld, 

hetgeen bevestigd wordt door de statistische analyses.26  

Er wordt vaak gesteld dat er praktisch niet tegemoet kan gekomen worden aan de hoge 

eisen uit de omzendbrief. Hierbij wordt niet enkel gedoeld op de voorwaarden uit 

hoofdstuk III van de omzendbrief, maar ook op de plicht/ het verzoek uit hoofdstuk VI 

tot het opmaken van een proces-verbaal. Er wordt hierbij geklaagd dat de 

registratievereisten uit COL 4/06 (en 3/06) de werklast substantieel verhoogd heeft, en 

soms tot te veel of zinloze administratie leidt (zie infra). Men pleit voor een efficiëntere 

administratie met meer automatisering in de registratie.  

 

Er worden een aantal knelpunten aangegeven:  

- Niet alle actoren (zowel bij politie als parket) erkennen bepaalde feiten als 

partnergeweld, vooral omwille van verwarring bij bepaalde begrippen. Vaak wordt 

louter fysiek geweld in aanmerking genomen voor partnergeweld. 

- Vaak wordt partnergeweld niet herkend door betrokken actoren, meestal omwille 

van onvoldoende kennis of zichtbaarheid van bepaalde indicatoren (zie infra).  

- Niet alle actoren (voornamelijk slachtoffers en intervenanten) wensen een 

registratie, waardoor die er soms ook niet komt. 

- Er wordt te weinig hiërarchisch gecontroleerd op (uniforme) codering. 

- Er blijken een aantal technische belemmeringen in de databanken. 

                                                 
26 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1. (B); SACPG, analyse, 2008, 7-16.  
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- Het registratiesysteem is zeer langzaam en tijdrovend.27  

 

Zowel met betrekking tot de registratie bij de parketten, als bij de politiediensten28, maakt 

men eerder gebruik van de richtlijnen uit COL 3/06. Beide omzendbrieven, COL 3 en 4, zijn 

complementair. 

 

De strategische analisten van de federale politie (CGOP) stellen dat de relatie dader-

slachtoffer altijd dient te worden geregistreerd, en dat hierbij verbetering noodzakelijk is. 

Immers, 30% van niet-familiaal geweld wordt in een woning gepleegd. Als de relatie 

dader-slachtoffer niet geregistreerd is, kan men het familiaal geweld niet onderscheiden 

van niet-familiaal geweld in een woning, waardoor het in de algemene categorie (bv. 

moord) geregistreerd wordt en niet onder familiaal geweld.29 

 

In de meeste gevallen wordt de relatie dader-slachtoffer aangegeven, zowel op 

politieniveau als op parketniveau. Problemen die hierbij aangekaart worden hebben 

betrekking op de informaticatools en op een tekort aan opleiding en sensibilisering. De 

meest voorkomende bemerking hierbij is dat intervenanten niet steeds duidelijk kunnen 

uitmaken wie dader en wie slachtoffer is. Zowel in het proces-verbaal als in het ISLP is 

hierbij te weinig nuancering mogelijk.30 

CGOP merkt bovendien op dat het onwenselijk is om een apart proces-verbaal per kind op 

te maken. Eenzelfde feit wordt dan immers twee maal geregistreerd, wat een vertekend 

beeld geeft.31 

 

Aanbevelingen 

• Meer sensibilisatie en verbetering van opleiding zodat partnergeweld beter herkend 

en erkend wordt en er de gepaste gevolgen aan gekoppeld kunnen worden. 

• Responsabiliseren van de hiërarchische oversten tot meer opvolging, bijvoorbeeld 

via de referentieambtenaren en –magistraten of via geautomatiseerde 

controlemechanismen. 

• Meer afhandelingsinstrumenten (draaiboek, richtlijnen, vademecum) uitschrijven of 

de bestaande verbeteren. 

 

 

 

 

                                                 
27 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1. (B); Engender, eindverslag, 2008, 21. 
28 Naast het rapport van de statistische analisten bij het College van procureurs-generaal, wordt er 
ook gekeken naar de politiële criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie, URL: 
http://www.polfed-fedpol.be/index.php, 28 november 2009. De definities hierbij van de criminele 
figuren rond intrafamiliaal geweld zijn gebaseerd op omzendbrief nr. COL 3/2006. 
29 DSB, verslag CGOP, 2009, 2. 
30 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1 (B). 
31 DSB, verslag CGOP, 2009, 2. 
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C. DE OPMAAK VAN HET PROCES-VERBAAL 

 

Hoofdstuk VI van de omzendbrief gebied de opmaak van een proces-verbaal in alle 

gevallen van partnergeweld waarbij de gedragingen als een misdrijf kunnen worden 

aangemerkt. Daarnaast wordt het aangeraden om ook in andere gevallen een proces-

verbaal op te maken. In discussies worden deze voorwaarden meestal gekoppeld aan de 

registratieregels uit hoofdstuk III.  

Indien een misdrijf wordt opgemerkt, wordt er effectief meestal een proces-verbaal 

opgesteld door politie en doorgestuurd naar het parket. Hierop wordt meestal ook toezicht 

op gehouden door hiërarchisch oversten. Het is voor intervenanten soms niet duidelijk of 

ze een proces-verbaal moeten opstellen indien er geen misdrijf werd gepleegd. Er wordt 

gevraagd om operationele richtlijnen hiertoe op te stellen. In een aantal arrondissementen 

wordt de procedure van het Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) toegepast op 

partnergeweld. In sommige gevallen wordt het APO uitdrukkelijk toegepast op feiten uit de 

familiale sfeer (niet-betalen van onderhoudsgeld, familieverlating en het niet-naleven van 

de omgangsregeling).  

De APO-procedure blijkt echter niet uniform te worden toegepast. Het is niet duidelijk of 

APO toegelaten is voor gevallen van partnergeweld in de enge zin (bijvoorbeeld fysiek 

partnergeweld). Ook is het niet duidelijk of het de COL 4/06 – dat de opmaak van een 

proces-verbaal gebiedt bij misdrijven van partnergeweld – het gebruik van APO uit 

omzendbrief nr. COL 8/05 uitsluit.32 

 

Indien er geen proces-verbaal wordt opgesteld, wordt er minstens een spoor van 

interventie bijgehouden. Aldus wordt er steeds een meldingsfiche opgesteld. Dit kan via de 

interventiefiche en/of de meldingsfiche en soms via de APO-procedure.33 Gelet op het 

grote aantal tussenkomsten wordt in de grootsteden de keuze van het type attest 

overgelaten aan de politieambtenaar: ofwel een interventiefiche ofwel een proces-

verbaal.34  

 

Het model van proces-verbaal wordt meestal gebruikt als voorbeeld of checklist, doch 

zelden systematisch. Er worden een aantal kritieken gegeven op het model:  

• het is te omslachtig, tijdrovend en te uitgebreid voor lichte feiten;  

• het is niet aangepast aan de realiteit: het betreft veeleer een onderzoek naar het 

koppel dan naar de feiten; 

• de chronologie van het verhoorschema of model is volgens velen slecht 

opgebouwd; 

                                                 
32 DSB, analyse, 2009, 32-36; Omzendbrief nr. COL 8/2005 van het College van Procureurs-generaal 
bij de Hoven van Beroep betreffende het Ambtshalve Politioneel Onderzoek (A.P.O.) en het 
Vereenvoudigd Proces-Verbaal (V.P.V.), Brussel, 1 juli 2005. 
33 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.1 (C).  
34 Engender, eindverslag, 2008, 10. 
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• Het model is te gedetailleerd en blijkt niet echt efficiënt in dringende gevallen.35 

 

Op de studiedag van 29 april 2009 werd het model unaniem verworpen. Het invullen van 

het model is zeer tijdrovend, het bevraagt niet de essentie van het feit en gaat te sterk in 

op details inzake voorgeschiedenis. De verhoren van pleger en slachtoffer zouden ook 

meer op elkaar afgestemd moeten worden. Er wordt voorgesteld om een uitgebreide 

checklist te voorzien in plaats van een model van proces-verbaal.36 

De COL 4/06 wordt terzake niet uniform toegepast. Het lijkt dan ook niet opportuun om 

het opstellen van een proces-verbaal verplicht te stellen. Men zou beter voorzien in 

minimumgegevens die dienen opgenomen te worden in de melding of in het 

vereenvoudigd proces-verbaal.37   

 

Aanbevelingen 

• Duidelijkheid over de al dan niet toepassing van de APO-procedure; 

• Het opstellen van een proces-verbaal is steeds wenselijk; 

• Model aanpassen/uitbreiden en duidelijk stellen welke vragen noodzakelijk zijn (in 

crisissituaties). 

 

 

2.4. Opdrachten van de procureur des Konings, de 

referentiemagistraat en de referentieambtenaar van de politie 

 

De opdrachten van de PdK, de referentiemagistraat en de referentieambtenaar van de 

politie zijn omschreven in hoofdstuk IV van de omzendbrief. 

 

Wat de opdrachten van de PdK’s betreft, kan besloten worden dat ze hun taken zoals 

bepaald in hoofdstuk IV.A in het algemeen goed en overeenkomstig de COL 4/06 

uitvoeren.38 Hierbij kan er maar één verbetering voorgesteld worden. De PdK’s dienen 

ervoor te zorgen dat meer magistraten de opleiding en sensibilisering inzake 

partnergeweld volgen.  

 

Ook de referentiemagistraten voeren hun opdrachten in het algemeen goed en conform 

de COL 4/06 uit. Er kunnen wel op twee punten verbeteringen aangebracht worden. Het 

eerste punt heeft betrekking op de coördinatie taak van de referentiemagistraat en de 

behandeling van de dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn. Het feit dat dossiers 

inzake partnergeweld naargelang de betrokkenheid van kinderen, door verschillende 

magistraten worden behandeld creëert een aantal moeilijkheden. Ten eerste dient de 

                                                 
35 Engender, eindverslag, 2008, 20 en 32; DSB, analyse, 2009, 36-37. 
36 Werkdagen 29 en 30 april 2009, workshop 1. 
37 Werkdagen 29 en 30 april 2009, workshop 1.  
38 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2. 
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politie in geval van aanwezigheid van kinderen een afschrift van het PV, bestemd voor de 

afdeling Gezin-Jeugd, bij het originele PV te voegen. Volgens sommige respondenten is de 

overmaking van een afschrift aan de jeugdsectie enkel noodzakelijk indien de kinderen 

slachtoffer zijn of er sprake is van een POS situatie. De tweede moeilijkheid is dat er 

dubbele kantschriften worden overgemaakt aan de politiezones, uitgaande van de 

referentiemagistraat en de jeugdmagistraat. Door het feit dat de dossiers waarbij 

minderjarigen betrokken zijn door de jeugdmagistraat behandeld worden, kunnen de 

referentiemagistraten in een aantal gevallen niet instaan voor de coördinatie van alle 

dossiers inzake partnergeweld. In deze gevallen kan de RM op de hoogte blijven door 

onderling overleg met de jeugdmagistraat.39  

Hierbij aansluitend kan nog vermeld worden dat de nota van de DG Justitiehuizen een 

ander probleem ter sprake brengt, namelijk dat de verbindingsmagistraat voor 

slachtofferonthaal en de referentiemagistraat voor partnergeweld niet dezelfde persoon 

zijn, wat tot moeilijkheden kan leiden in de coördinatie en het onthaal van slachtoffers in 

de dossiers partnergeweld.40  

Het tweede punt waar er verbeteringen nodig zijn, gaat over de zicht van de RM op de 

aanwezige psycho-medico-sociale opvang van de daders en slachtoffers. Een minderheid 

van de RM vindt de kennis hieromtrent onvoldoende. Hieraan kan tegemoet worden 

gekomen door het creëren van een beter overzicht van de opvangmogelijkheden (zowel 

vrijwillig als gedwongen) en meer in het algemeen door een betere uitbouw van de 

verschillende opvangmogelijkheden.41 

 

Wat de opdrachten van de referentieambtenaren betreft, kan geconcludeerd worden 

dat ze een aantal taken goed doen, terwijl er op andere vlakken verbeteringen nodig zijn. 

De opdrachten die op een goede manier en conform de omzendbrief worden uitgevoerd 

zijn de volgende: 

• nuttige informatie verschaffen aan de politieagenten om hen in staat te stellen 

passend te reageren, in het bijzonder informatie betreffende de psychosociale 

mechanismen van het partnergeweld en de mogelijkheden inzake opvang van 

daders en slachtoffers; 

• toezien op de toepassing van de onderrichtingen, in het bijzonder deze die 

betrekking hebben op de identificatie en de registratie van de dossiers 

“partnergeweld”; 

• vermelden van de moeilijkheden die zich voordoen bij de toepassing van de 

onderrichtingen aan de referentiemagistraat.  

Een ander positief punt is het feit dat er in 98% van de politiezones een 

referentieambtenaar partnergeweld werd aangesteld. 42 

                                                 
39 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2.  
40 DGMJH, slotnota, 2008, 6. 
41 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Engender, eindverslag, 2008, 25 en 42. 
42 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2. 
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De volgende opdrachten zijn bij de uitvoering voor verbetering vatbaar. 

Een van de minder goede en voor verbetering vatbare taken is dat alle 

referentieambtenaren dienen na te gaan of de COL 4/06 en het actieplan bij de 

politieagenten gekend zijn. De kennis van de politieambtenaren inzake de materie dient 

nog verbeterd te worden via opleidingen en sensibilisatie. Sommige respondenten geven 

aan dat de politiemensen de COL 4/06 beter kennen dan het arrondissementeel actieplan 

wat tot de conclusie leidt dat dit laatste beter toegelicht moet worden.  

Ten tweede, dienen alle referentieambtenaren overeenkomstig de COL 4/06 deel te nemen 

aan de vergaderingen van de Arrondissementele Raad voor het Slachtofferbeleid. Volgens 

de antwoorden bedraagt het deelname percentage 62% van de referentieambtenaren. 

Hierbij aansluitend kan een positief punt toegevoegd worden, namelijk dat de meerderheid 

van hen ook aan andere vergaderingen inzake partnergeweld deelneemt. Aan de andere 

kant zorgt het bestaan van veel vergaderingen op verschillende fora ervoor dat ze los van 

elkaar staan en er geen wisselwerking bestaat. Bovendien komen er weinig praktische 

oplossingen vanuit de vergaderingen.43 

 

Er werd verder aangegeven dat de rol van de referentieambtenaar onvoldoende duidelijk 

omschreven is. Hierdoor is het moeilijk is om een specifiek functieprofiel op te stellen.  

 

De richtlijnen in de COL 4/06 inzake de onmiddellijke kennisgeving aan de magistraat 

verschillen in de politiezones en arrondissementen. Er zijn overal andere richtlijnen 

opgesteld zodat uniformiteit ontbreekt.  

Men stelt voor om de richtlijnen voor de contactname met het parket te verfijnen. Het 

criterium zoals geformuleerd in de COL 4/06 “indien het slachtoffer sporen van slagen 

vertoont”44 wordt als veel te streng en onwerkbaar ervaren. Men zou de onmiddellijke 

contactname enkel willen behouden voor de gevallen van ernstig geweld en bij voorkeur de 

term ‘ernstig’ verfijnen.45  

 

Aanbevelingen 

M.b.t. de opdrachten van de PdK’s: 

• Ervoor zorgen dat meer magistraten de opleiding en sensibilisering inzake 

partnergeweld volgen.  

 

M.b.t. de opdrachten van de referentiemagistraten: 

• Ervoor zorgen dat de referentiemagistraat zijn coördinatie taak behoorlijk kan 

vervullen (bvb. via meer intern overleg).  

                                                 
43 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2. 
44 Zie hoofdstuk VI.A d) van de COL 4/06. 
45 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL. 
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• Verbeteren van de kennis en inzicht van de referentiemagistraten op de aanwezige 

psycho-medico-sociale opvang van de daders en slachtoffers door het creëren van 

een beter overzicht van de opvangmogelijkheden (zowel vrijwillig als gedwongen).  

 

M.b.t. de opdrachten van de referentieambtenaren: 

• Alle referentieambtenaren dienen na te gaan of de COL 4/06 en het actieplan bij de 

politieagenten gekend zijn. De kennis van de politieambtenaren inzake de materie 

dient nog verbeterd te worden via opleidingen en sensibilisatie. 

• Alle referentieambtenaren dienen deel te nemen aan de vergaderingen van de 

Arrondissementele Raad voor het Slachtofferbeleid. 

• De rol van de referentieambtenaar dient duidelijker omschreven te worden.  

 

 

2.5. Uitwerken van een actieplan per arrondissement en afsluiten 

van samenwerkingsprotocollen 

 

Hoofdstuk V van de omzendbrief omschrijft de regels met betrekking tot het uitwerken 

van een actieplan per arrondissement en het afsluiten van samenwerkingsprotocollen. 

 

De regels met betrekking tot het uitwerken van een actieplan per arrondissement en 

het afsluiten van samenwerkingsprotocollen werden in het algemeen uitgevoerd. 46 

Wat de procedure van het opstellen en het verspreiden van het arrondissementeel 

actieplan betreft, kan geconcludeerd worden dat het actieplan opgesteld wordt door de 

procureur des Konings of de referentiemagistraat, en dat het via de bestaande 

overlegstructuren voor advies wordt voorgelegd aan de diverse psycho-medico-sociale en 

gerechtelijke diensten. De actieplannen worden verspreid aan alle betrokken actoren via 

allerlei kanalen (formeel of informeel). 

Het uitwerken van het actieplan gebeurt op de meeste plaatsen niet volgens het 

beleidscyclus model omdat er geen ondersteuning of geen ervaring is of omdat het nut 

ervan niet wordt ingezien. Slechts in sommige gevallen wordt er gewerkt met zo’n 

model.47 

 

Ten gevolge van de arrondissementele actieplannen zijn er verschillende lokale initiatieven 

opgestart zoals het ontstaan van een principeakkoord over de samenwerking tussen 

politie-justitie en hulpverlening inzake partnergeweld, de oprichting van een 

overlegplatform met artsen, enzoverder.48 

 

                                                 
46 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.3 en Engender, eindverslag, 2009, 9. 
47 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.3. 
48 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.3. 
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Naar aanleiding van de COL 4/06 werden er in de meeste arrondissementen 

samenwerkingsprotocollen afgesloten, in de meeste gevallen met de hulpverlening of 

met het Justitiehuis. De sterkte van samenwerkingsverbanden met de hulpverlening ligt in 

het zeer snel na de feiten opstarten van de begeleiding. Hierbij werd echter gewag 

gemaakt van het gebrek aan middelen om de samenwerkingsprotocollen in alle 

politiezones van het arrondissement toe te passen en het gebrek aan middelen bij de 

CAW.49 

 

Aanbevelingen:  

• Het afsluiten van samenwerkingsprotocollen in alle arrondissementen; 

• Meer middelen vrijmaken om de samenwerkingsprotocollen in alle politiezones toe 

te passen; 

• Meer middelen vrijmaken zodat de hulpverlening beter functioneert (meer 

personeel, betere opleiding van de hulpverleners, uitbreiding van de beschikbare 

opvangcapaciteit, enz.).  

 

 

2.6. Regels voor de aanpak van situaties van partnergeweld 

 

De verschillende soorten partnergeweld (fysiek, seksueel, psychologisch en economisch) 

vergen soms een specifieke aanpak.  

Zoals hierboven al werd aangegeven, kan uit de antwoorden worden afgeleid dat veel 

respondenten een verduidelijking van de omzendbrief en een opsplitsing tussen de 

verschillende soorten partnergeweld en tussen ernstige (of geen misdrijven) wenselijk 

achten. COL 4/06 schrijft dat de regels voor de aanpak van situaties van partnergeweld 

niet noodzakelijk als dusdanig dienen opgevolgd te worden voor economisch geweld en 

feiten die geen misdrijf lijken te zijn, doch dit wordt in de praktijk vaak niet zo 

geïnterpreteerd.  

 

A. OP HET NIVEAU VAN DE POLITIETUSSENKOMST 

 

De regels worden grosso modo correct uitgevoerd, zo schrijven de korpschefs van lokale 

politie. De politieambtenaren op het terrein hebben voldoende kennis van de regels die zij 

dienen te respecteren, hoewel bijkomende opleiding nog wenselijk is (zie infra).50  

 

Er worden een aantal operationele problemen gemeld. Deze hebben voornamelijk 

betrekking op de werklast, de beperkte opvangmogelijkheden, beperkte mogelijkheden om 

de gewelddadige partner de woonst tijdelijk te doen verlaten, … Verschillende van deze 

                                                 
49 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.3. 
50 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
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problemen komen elders in dit rapport uitgebreider aan bod. Een aantal problemen 

overstijgen het toepassingsgebied van de omzendbrief.51 

 

Wat de houding ten opzichte van de van gewelddaden verdachte partner betreft, 

stelt ongeveer de helft van de korpschefs dat het verhoor meestal in het politiebureau 

wordt afgenomen. 39% geeft aan dit steeds te doen. Bedoeling hiervan is de geweldpleger 

aan de wet te herinneren, waaraan een verhoor in het politievoertuig ook aan tegemoet 

komt. 61% van de korpschefs vindt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de 

verdachte uit de woonst te verwijderen, in de zin van lokaal plaatsgebrek bij de zorgsector. 

Verwijdering gebeurt normaal vrijwillig, tenzij er reden is tot arrestatie.52 

 

Politieambtenaren trachten in de mate van het mogelijke de dader te wijzen op het 

bestaan van responsabiliseringsprogramma’s of minstens door te verwijzen naar 

hulpverlenende instanties. Indien de dader er zelf achter vraagt of zijn wil tot 

medewerking aantoont, worden de coördinaten doorgegeven.53  

De FOD Justitie subsidieert specifieke programma’s die zich richten tot daders van geweld 

binnen het gezin (bv. bij vzw Praxis en vzw Time-Out) en programma’s inzake sociale 

vaardigheden en geweldbeheersing gericht op alle types van daders van geweld (bv. 

project Prélude, Slachtoffer in Beeld, Dader in Zicht, Triangle … ). In sommige van die 

laatste programma’s komen ook daders van partnergeweld terecht. Deze programma’s zijn 

uitsluitend gericht op daders die een opleiding moeten volgen in het kader van bemiddeling 

in strafzaken of probatie.54 

 

Het gebrek aan het bestaan van zulke programma’s of het gebrek aan opvangplaatsen 

binnen de zorgsector zorgt echter voor problemen. Ook is niet geweten in welke mate deze 

programma’s effectief worden opgevolgd door de daders. Sommige respondenten geven 

aan dat het parket de informatie en de coördinaten verschaft aan de daders.55  

Ook de justitiehuizen vermelden dat het aanbod aan gesubsidieerde projecten 

ontoereikend is. Er zijn te weinig projecten gespecialiseerd in de problematiek van geweld 

binnen het gezin en in bemiddeling en begeleiding in familiezaken. De bestaande projecten 

zijn overbelast en hebben wachtlijsten. In sommige arrondissementen zijn er te weinig 

kandidaten en/of te strikte aanvaardingscriteria waardoor er geen groepsessies 

georganiseerd kunnen worden. Er is geen enkel gesubsidieerd project in de Duitstalige 

Gemeenschap.56  

 

                                                 
51 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
52 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
53 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
54 DGMJH, slotnota, 2008, 3-4. 
55 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
56 DGMJH, slotnota, 2008, 4. 
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De vrijwilligheid van de dader om deel te nemen aan programma’s stijgt mettertijd. Maar 

in de omzendbrief staat dat men de verdachte meteen kan vragen vrijwillig het huis te 

verlaten. Hoe kunnen deze twee elementen samengaan?57 

 

Er worden een aantal lokale initiatieven en good practices aangereikt, bijvoorbeeld: 

• Het opstellen van een draaiboek betreffende de concrete samenwerking en 

doorverwijzing tussen politie, parket en hulpverlening; 

• Het beschikbaar stellen van een uitgebreide IFG-informatiemap, met folders, 

checklists voor indicatoren van partnergeweld, steekkaarten voor politie, een 

overzicht van het hulpaanbod, een “ABC” voor operationele medewerkers en een 

lijst met do and don’ts ten aanzien van slachtoffers en daders; 

• Allerlei sensibiliseringscampagnes en vormingen voor verschillende doelgroepen; 

• Het ontwikkelen van stroomdiagrammen en interventieschema’s; 

• Automatisering van het uitwisselen van bepaalde basisinformatie en het opstellen 

van lokale databanken; 

• Samenwerking en overleg realiseren met het vredegerecht en huisartsen.58 

 

De opsporing ten huize is moeilijk uit te voeren zonder de toestemming van de eigenaar 

en zonder precieze feiten die tot de politie-interventie hebben geleid.59 

 

Wat de kennisgeving aan het parket betreft, geeft 80% van de korpschefs aan dat de 

regels uit omzendbrief COL 4/06 worden nageleefd. Vaak worden er lokaal aanvullende 

(strengere) regels uitgeschreven. De kenmerken uit de COL worden vaak te uitgebreid 

geacht. Verschillende korpschefs willen duidelijk maken dat politiediensten voldoende 

bekwaam zijn om uit te maken of situaties van partnergeweld zodanig ernstig zijn dat een 

onmiddellijke kennisgeving aan het parket geboden is.  

 

B. OP HET NIVEAU VAN HET PARKET 

 

Er worden weinig kritiek gegeven op de regels zoals ze in de omzendbrief omschreven 

staan. Er worden wel capaciteitsproblemen (personeel) gemeld om terdege aan de 

omzendbrief tegemoet te komen.  

 

Parketorganisatie: De referentiemagistraten achten de magistraten met wachtdienst 

voldoende bekwaam om de nodige dringende maatregelen te treffen, terwijl de korpschefs 

melden dat deze magistraten te weinig gesensibiliseerd zijn voor de materie van 

partnergeweld.  

 

                                                 
57 NICC, synthese, 2008, 2. 
58 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.4. 
59 Engender, eindverslag, 2008, 22. 
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Indicatoren voor de ernst van de situatie: De criteria tot evaluatie van een situatie 

van partnergeweld worden afdoende beschouwd, soms mits lokale verfijning of aanvulling. 

Het nemen van beslissingen zal steeds een moeilijke taak blijven voor de magistraten, 

ondanks deze criteria. 

 

Ook de mogelijke beslissingen die ter beschikking staan van de magistraat worden 

afdoende geacht, hoewel het in de praktijk niet steeds evident is. De magistraten kaarten 

vooral problemen aan in de zorgsector en bij de justitiehuizen.  

Zo kan de parketmagistraat in het kader van de praetoriaanse probatie beroep doen op het 

justitiehuis om een beknopt voorlichtingsrapport te verkrijgen.60 Van deze mogelijkheid 

werd echter slechts uiterst zelden gebruik van gemaakt.61 Bovendien bevatten verzoeken 

om beknopte voorlichtingsverslagen vooral een vraag over de haalbaarheid van een 

maatregel en worden zij na een maand niet (of zelden) verlengd. 

De justitiehuizen gaan uit van het standpunt dat het gebruik van praetoriaanse probatie 

vermeden moet worden. De juridische garanties verbonden aan het bestaan van een 

wettelijk kader bestaan immers niet en dit vormt ontegensprekelijk een principieel 

probleem in een rechtstaat.62  

 

De justitiehuizen ervaren een algemene stijging in het aantal dossiers van geweld binnen 

het gezin die in het kader van de bemiddeling in strafzaken worden behandeld. In de 

meeste gevallen gaat de bemiddeling gepaard met een andere maatregel, voornamelijk 

een opleiding en/of een therapeutische of medische follow-up. Die andere maatregel wordt 

doorgaans verduidelijkt in de vatting van de magistraat.63 

 

Er stellen zich bovendien interpretatieproblemen bij sommige richtlijnen voor het parket uit 

de COL, zoals bijvoorbeeld: Wat wordt bedoeld bij het 1° punt op p. 17 met “[…]de 

evaluatie van de toestand volkomen geruststellend blijkt te zijn.”?64 

Tenslotte wordt gemeld dat er te weinig juridische instrumenten zijn tot uitzetting van de 

dader of om hem naar een alternatieve maatregel te leiden. De parketmagistraat heeft 

immers geen dwangmiddelen tegenover de dader.65 

 

 

 

 

                                                 
60 Zie voetnoot 25, p. 15 COL 4; K.B. 7 juni 2000 tot bepaling van de algemene principes inzake het 
gebruik van de maatschappelijke enquête en het beknopt voorlichtingsrapport in strafzaken, B.S. 10 
juni 2000.  
61 DGMJH, slotnota, 2008, 2; Engender, eindverslag, 2008, 26; zie ook infra bij hoofdstuk 4.1. 
62 DGMJH, slotnota, 2008, 7. 
63 DGMJH, slotnota, 2008, 2-3; Engender, eindversag, 2008, 33; zie ook voetnoot 26 uit omzendbrief 
COL 4/06 (p. 16). 
64 Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL. 
65 Engender, eindverslag, 2008, 22. Zie ook infra bij hoofdstuk 4.2.  
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C. AANBEVELINGEN 

 

Zowel voor de regels voor de aanpak van het fenomeen door politie als die voor parket 

worden enkele aanbevelingen geformuleerd: 

• Niet alle vormen van partnergeweld vergen een gelijkaardige aanpak. Er is nood 

aan diversiteit van aanpak tussen ernstige situaties van partnergeweld of 

eenmalige feiten van partnergeweld en tussen de verschillende vormen (fysiek, 

seksueel, psychologisch en economisch); 

• Er dient een verruiming van het aanbod aan responsabiliseringsprogramma’s te 

komen, alsook een regionale spreiding van dit aanbod; 

• Ruimte voor lokale flexibiliteit is blijvend een must. De meerwaarde van lokale 

initiatieven is duidelijk gebleken; 

• Te vaak is het slachtoffer genoodzaakt de gemeenschappelijke woning te verlaten 

om de eigen veiligheid te kunnen garanderen. Er is nood aan meer mogelijkheden 

en middelen om eerder de dader te verwijderen. 

 

 

2.7. Maatregelen ten opzichte van het slachtoffer 

 

De hoofdstukken VI.A a) en VII bepalen maatregelen die het parket en politie moeten 

nemen ten opzichte van het slachtoffer. 

 

Hoewel de omzendbrief aangeeft dat het raadzaam is het verhoor van het slachtoffer 

audiovisueel te registreren, blijkt uit de antwoorden van de respondenten (korpschefs en 

referentiemagistraten) dat dit zelden toegepast wordt voor (meerderjarige) slachtoffers 

van partnergeweld. De redenen hiervoor zijn dat er bij de lokale politie geen of weinig 

politiemensen hiervoor opgeleid zijn en dat de materiële uitbouw van de politiediensten 

ontoereikend zou zijn. Wanneer het wel wordt toegepast, betreft het vooral zeer ernstige 

delicten en gebeurt het vooral ten aanzien van minderjarigen en getuigen.66 Tijdens de 

workshops werd voorgesteld om audiovisuele verhoren voor te behouden voor slachtoffers 

met een bijzondere kwetsbaarheid of slachtoffers van ernstig geweld. Audiovisueel verhoor 

bij daders zou men tevens ook voorbehouden voor daders met zeer ernstige feiten (bv. 

assisen zaken).67 

 

Aanbevelingen: 

• Meer politiemensen opleiden inzake het afnemen van audiovisueel verhoor; 

• Meer materiële middelen ter beschikking stellen van de politiediensten om 

audiovisueel verhoor te kunnen afnemen; 

                                                 
66 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5 
67 Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL en Werkdag 30 april 2009, workshop 1, FR. 
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• Audiovisueel verhoor voorbehouden voor slachtoffers met een bijzondere 

kwetsbaarheid of slachtoffers van ernstig geweld; 

• Audiovisueel verhoor voorbehouden voor daders met zeer ernstige feiten. 

 

In geval van partnergeweld worden de slachtoffers niet automatisch naar de dienst 

slachtofferbejegening doorverwezen omdat dit volgens de korpschefs tot een 

overbelasting van de dienst zou leiden. Ze worden, conform de COL, wel altijd ingelicht en 

er wordt hen gevraagd of ze een beroep wensen te doen op deze dienst.  

 

Wat de systematische hercontactname met het slachtoffer, daags na de feiten, door 

de politie betreft, kan besloten worden dat er nood is aan duidelijke richtlijnen omdat deze 

hercontactname niet uniform gebeurt. Volgens de ene helft van de responderende 

korpschefs vindt een hercontactname systematisch, onmiddellijk na de feiten, plaats in 

geval van zeer ernstige feiten. De hercontactname gebeurt, afhankelijk van de politiezone, 

door de dienst slachtofferbejegening, de dienst Jeugd & Gezin bij de politie, de 

vaststellende politieambtenaar, de referentieambtenaar, de maatschappelijke assistente of 

de wijkagent. Volgens de andere helft wordt een hercontactname afhankelijk gesteld van 

een aantal criteria (ernst van de situatie, vraag van het slachtoffer en personeels- en 

tijdscapaciteit van de politie).  

Ook het verloop van de opvolgingsprocedure toont beperkingen qua aandacht voor de 

slachtoffers. De diensten slachtofferbejegening sturen brieven naar de slachtoffers om hen 

te informeren dat ze contact kunnen opnemen met hun diensten indien dat nodig is. Het 

probleem is echter dat de slachtoffers zich niet altijd in de positie of in de psychologische 

toestand bevinden om dit te kunnen doen. Daarom is er nood aan een systematische 

opvolging via telefoon of via een huisbezoek. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld dat een 

speciale dienst de slachtoffers van partnergeweld die niet uit eigen initiatief hulp zoeken 

systematisch dient op te volgen. 68 

 

Aanbevelingen: 

• Er is nood aan duidelijke richtlijnen om de hercontactname met het slachtoffer te 

uniformiseren;  

• Er is nood aan een systematische opvolging via telefoon of via een huisbezoek van 

slachtoffers van partnergeweld die niet uit eigen initiatief hulp zoeken. 

 

In verband met de opvang en begeleiding van slachtoffers worden de volgende 

aanbevelingen geformuleerd.  

• Uitbreiden van de middelen ter opvang en begeleiding van slachtoffers; 

                                                 
68 Engender, eindverslag, 2008, 36-37. Zie ook verder de tekst over de Justitiehuizen, p. 5. 
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• Slachtoffers uitnodigen om een ‘opleiding’ te volgen over de plaats die zij invullen 

binnen de dynamiek van partnergeweld.69  

 

Met betrekking tot het informeren van de slachtoffers over de tegen de dader 

getroffen maatregelen bepaalt de omzendbrief dat die informatie door de DSO of door 

de politie meegedeeld dient te worden. Uit de antwoorden van de korpschefs en de 

referentiemagistraten kan afgeleid worden de informatieoverdracht in principe volgens de 

COL gebeurt: slachtoffers worden over de tegen de dader genomen maatregelen door de 

dienst slachtofferonthaal ingelicht tijdens de kantooruren, terwijl dat in het weekend of ’s 

nachts door de politie gebeurt.  

Wat het tijdstip van informatieverstrekking betreft, is de taakafbakening tussen politie en 

justitiehuizen duidelijk.  

Er zijn echter heel wat afwijkingen op dit principe, vooral in geval van invrijheidsstelling 

van de verdachte. De volgende knelpunten worden opgemerkt:  

• De onderzoeksrechters brengen zelden de politie en justitiehuizen op de hoogte 

van de beslissingen die ten opzichte van de daders zijn genomen; 

• Het is niet helemaal eenduidig wie en wanneer de informatie over de tegen de 

dader genomen maatregelen aan de dienst slachtofferonthaal dient mee te delen; 

• De politie krijgt niet altijd en niet tijdig informatie over de vrijlating of over de 

tegen de verdachte genomen maatregelen;  

• De politie wordt niet altijd op de hoogte gesteld van de informatie die de dienst 

slachtofferonthaal krijgt over een beslissing voor invrijheidstelling of een andere 

maatregel. De politie vraagt bijgevolg om die beslissingen of maatregelen die 

tijdens de kantooruren genomen worden, ook naar haar door te sturen.  

Er is aldus nood aan duidelijke en eenduidige richtlijnen of taakafbakening over wie en 

wanneer de informatie over de tegen de dader genomen maatregelen aan het slachtoffer 

dient door te geven.70 

 

In workshop 4 werd tijdens de studiedag van 29-30 april een schema opgesteld 

(hieronder) met het traject dat het slachtoffer dient te volgen om alle informatie te 

krijgen.71 Het is relevant om met dit schema rekening te houden ten einde het slachtoffer 

correct en volledig te kunnen informeren.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Werkdag 30 april 2009, Workshop 4, FR. 
70 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5; Engender, eindverslag, 2008, 27, 36, 38 en 43; DGMJH, 
slotnota, 2008, 5-6; NICC, synthese, 2008. 
71 Werkdag 29 april 2009, Workshop 4, NL. 
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Slachtoffer 
 
 
 

Politie: basisinformatie meegeven en dit bij al dan niet opstellen van 
een PV 

 
 

Crisissituatie: minimale basisinfo (brochure 
met duidelijke en complete informatie)  met 
vooral praktische informatie zoals vb. waar 
kan slachtoffer terecht, kan slachtoffer thuis 
blijven,… 
Zo snel mogelijk een hercontactname doen 
om volledige informatie te geven. 

 
Aangifte: minimale basisinformatie (*) door 
interventieploegen 

 
 

Parket: informatiekanalen   

• slachtofferonthaal 

• dienst administratie 

• magistraat 
+ extra informatiekanaal 

• dienst strafuitvoering 
 
 
 

Hulpverlening: concretere informatie 
 
             = … moet informatie geven aan … 
 

(*) Minimale basisinformatie: 

• Realistische informatie over politie: wat kan zij en wat niet 

• bestaan van dienst slachtofferbejegening 

• aandacht voor gezinsleden en vooral kinderen 

• korte schets met wat er met proces verbaal gebeurt 

• bewijs van klachtneerlegging in ieder geval meegeven 

• actief informeren over en actief doorverwijzen naar: 

� dienst slachtofferhulp 

� dienst slachtofferonthaal parket 

• realistische informatie geven over de dader 

 

Het is van primordiaal belang dat het slachtoffer geïnformeerd wordt in alle fasen van de 

procedure en telkens als er een beslissing wordt genomen (met name met betrekking tot 
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de invrijheidsstelling van de dader). De informatieverstrekking aan het slachtoffer wordt 

voorzien in de COL, maar zoals hierboven al geschetst, worden er problemen vastgesteld 

in de toepassing.72  

 

Aanbevelingen: 

• De wet op de voorlopige hechtenis zou moeten worden aangepast teneinde de 

onderzoeksrechter te verplichten om het slachtoffer onmiddellijk op de hoogte te 

brengen van elke alternatieve maatregel enerzijds en om een kopie van deze 

berichtgeving over te maken aan de dienst slachtofferonthaal anderzijds73; 

• Er is nood aan duidelijke en eenduidige richtlijnen over wie en wanneer de 

informatie over de tegen de dader genomen maatregelen aan het slachtoffer dient 

door te geven; Er is vraag naar precieze modaliteiten inzake de 

informatieoverdracht zoals bepaald punt VII 6° tussen het openbaar ministerie en 

de zetelmagistraten.  

• De politiediensten dienen ook ingelicht te worden over de informatie die de dienst 

slachtofferonthaal krijgt van een beslissing voor invrijheidstelling of een maatregel 

die tijdens de kantooruren genomen is.  

• Ontwikkelen van een gezamenlijk informaticasysteem (politie, parket en 

justitiehuis) of een informaticasysteem dat toegankelijk is voor iedereen en waar 

de informatie meteen kan worden opgevraagd.74 

 

In verband met de samenwerking van de politiediensten met de instellingen die 

voorzien in opvang van daders en slachtoffers worden een aantal moeilijkheden 

vermeld door de korpschefs die samengevat kunnen worden als financiële problemen bij de 

hulpverleningsinstellingen. Er zijn dus meer middelen nodig om de beschikbare 

opvangcapaciteit te vergroten, om meer personeel bij de instellingen aan te werven, om 

responsabiliseringsprogramma’s voor daders in bepaalde zones te creëren, enzoverder. 

Ook beroepsgeheim bemoeilijkt soms de samenwerking. 75 

 

Aanbevelingen: 

• Meer middelen vrijmaken zodat de hulpverlening beter functioneert (meer 

personeel, betere opleiding van de hulpverleners, uitbreiding van de beschikbare 

opvangcapaciteit, enz.).  

• De problemen in verband met het beroepsgeheim dienen opgelost te worden via 

overleg tussen politie/justitie en de hulpverlening.  

 

Het telefoonnummer of de contactgegevens van het slachtoffer worden, volgens de 

korpschefs, nooit aan de dader of familieleden van de dader doorgegeven. Derden kunnen 

                                                 
72 Werkdag 30 april 2009, Workshop 4, FR. 
73 Werkdag 30 april 2009, Workshop 4, FR. 
74 Werkdag 30 april 2009, Workshop 4, FR. 
75 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5.  
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deze gegevens enkel verkrijgen indien het slachtoffer erom vraagt of zijn/haar 

toestemming geeft. Er bestaat geen absolute eensgezindheid over de vraag of de 

contactgegevens van het slachtoffer al dan niet op het PV vermeld moeten worden. 

Hieromtrent is er een verduidelijking nodig.76 De Justitiehuizen klagen wel over het feit dat 

de dienst slachtofferonthaal in de overgrote meerderheid van de gevallen het afschrift van 

het oorspronkelijk proces-verbaal niet krijgen. Ook het telefoonnummer van het slachtoffer 

wordt niet altijd meegedeeld. 77 

 

Aanbeveling: 

• Verduidelijken of het telefoonnummer van het slachtoffer al dan niet vermeld dient 

te worden op het proces-verbaal;  

• Aangeven waar de contactgegevens bewaard dienen te worden; 

• Bepalen onder welke voorwaarden en aan wie de contactgegevens van het 

slachtoffer meegedeeld kunnen worden. 

 

De politie tracht, conform de COL 4/06, te voorkomen dat het slachtoffer de 

echtelijke verblijfplaats moet verlaten en verzoekt de verdachte om ergens anders 

een verblijfplaats te zoeken. Nochtans komt het in de meeste gevallen voor dat het 

slachtoffer verkiest om de woning te verlaten uit veiligheidsoverwegingen omdat de 

verdachte weigert om vrijwillig ergens anders een verblijfplaats te zoeken. Op dit moment 

zijn er echter geen dwangmaatregelen om de daders uit het huis te kunnen verwijderen 

indien het parket of de onderzoeksrechter geen maatregelen nemen zoals aanhouding of 

contactverbod. Daarom is het aanbevolen om dergelijke dwangmaatregelen te 

ontwikkelen.78 Er wordt ook voorgesteld om een wetgevend initiatief te nemen om het niet 

naleven van een bevolen uithuisplaatsing door parket strafrechtelijk te sanctioneren. 79 

Een ander probleem is dat wanneer een slachtoffer naar huis terug moet keren om haar 

kleren op te halen, de politie niet wil ingrijpen en niet met het slachtoffer het huis wil 

binnengaan. In dergelijke gevallen worden de slachtoffers vaak door de daders vernederd 

zonder dat de politie ingrijpt. Ook is de opsporing ten huize moeilijk uit te voeren zonder 

de toestemming van de eigenaar en zonder precieze feiten die tot de politie-interventie 

hebben geleid. 80  

 

Aanbevelingen: 

• Creëren van meer opvangplaatsen voor de slachtoffers van partnergeweld; 

• Ontwikkelen van dwangmaatregelen om de daders uit het huis te kunnen 

verwijderen; 

                                                 
76 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5. 
77 DGMJH, slotnota, 4. Vgl. COL 4/2006 hoofdstuk VII, 3°. 
78 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5; Engender, eindverslag, 2008, 22 en 40; Werkdag 30 april 2009, 
Workshop 4, FR. 
79 Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL. 
80 Engender, eindverslag, 22 en 26. 
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• Nemen van een wetgevend initiatief om het niet naleven van een bevolen 

uithuisplaatsing door parket strafrechtelijk te sanctioneren.  

 

Wat het verzamelen en in beslag nemen van de nuttige bewijselementen betreft, 

worden door de korpschefs de volgende problemen naar voor gebracht.  

• Slachtoffers wensen niet altijd dat er een PV wordt opgesteld; 

• De ingediende klacht tegen de dader wordt vaak later ingetrokken door het 

slachtoffer omdat er al een verzoening is of de toestand gestabiliseerd is; 

• Slachtoffers brengen niet altijd een medisch attest van hun verwondingen bij de 

politie binnen, ze doen dat soms heel laat of ze raadplegen gewoon geen arts. 

• Medische attesten zijn niet uniform en ze zijn soms zeer summier opgesteld. Er 

wordt enkel vermeld dat het slachtoffer eventueel arbeidsongeschikt is. Over de 

aard van de kwetsuren en de ernst ervan wordt door de arts niet gerapporteerd 

omdat dit onder het medisch beroepsgeheim valt.  

• Foto’s van de verwondingen van het slachtoffer worden niet systematisch 

genomen. Sommige slachtoffers laten helemaal geen foto’s nemen of het nemen 

van foto’s wordt beperkt tot verwondingen op plaatsen die voor iedereen zichtbaar 

zijn.  

 

Om tegemoet te komen aan deze problemen, wordt het volgende voorgesteld: 

• De artsen informeren en motiveren om betere medische attesten op te stellen 

(met foto’s van de kwetsuren etc.); 

• Opstellen van uniforme medische attesten of aanvaarden van het voorgestelde 

medisch attest door de vereniging van huisartsen “Domus Medica”.  

• Instructies met betrekking tot het verzamelen van bewijsmateriaal opnemen in de 

checklist;  

• De politie dient een beschrijving van de letsels te geven en foto’s te nemen. Een 

oplossing zou erin bestaan fototoestellen ter beschikking stellen zijn. Dit laatste is 

wel niet altijd mogelijk. Een andere oplossing zou het aanstellen van een 

wetsdokter kunnen zijn. Men moet dan wel rekening houden met de kosten en de 

beschikbaarheid. 81 

 

Een andere vraag die ter sprake komt is hoe het gerecht psychosociaal geweld kan 

bewijzen wanneer de dader ontkent. Fysiek en zichtbaar geweld leidt quasi systematisch 

tot een interventie. Psychosociaal geweld, zonder slagen en verwondingen, is daarentegen 

problematisch voor het gerecht. 82 

 

                                                 
81 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5; Engender, eindverslag, 2008, 22; Werkdag 29 april 2009, 
Workshop 1, NL, Workshop 2, NL en Werkdag 30 april 2009, workshop 1, FR. 
82 Engender, eindverslag, 2008, 37. 
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In het kader van de maatregelen ten opzicht van de slachtoffers wordt ook de nood geuit 

aan sensibilisering van de partijen in gevallen van IFG. Het is belangrijk om de slachtoffers 

te herinneren dat het doel van het indienen van een klacht is om het geweld te doen 

stoppen en niet om privé problemen te regelen. 83 

 

Tot slot is er nood aan preventiecampagnes op nationaal niveau bestemd voor alle 

actoren (niet alleen voor de sociale sector, maar ook voor de medische sector, het 

onderwijs,…) zodat één ieder over risicosituaties kan alarmeren en deze kan signaleren.84 

 

 

2.8. Bescherming van de kinderen 

 

De omzendbrief geeft in hoofdstuk VIII een tweetal voorschriften aan de politiediensten en 

parketten: men dient (1) vast te stellen of er kinderen aanwezig zijn en wat de 

consequenties van het geweld op deze kinderen zijn of kunnen zijn. En (2) indien er 

kinderen aanwezig zijn, dient de afdeling Gezin-Jeugd bij het parket ingelicht worden. Het 

doel van deze voorschriften is de bescherming van kinderen in het gezin garanderen.85  

 

De voorschriften worden meestal nageleefd.86 In de meeste gevallen maken de 

politiediensten, indien er kinderen in het gezin verblijven, een afschrift van het proces-

verbaal over aan de afdeling Gezin-Jeugd van het parket. Verschillende korpschefs stellen 

dat de politiediensten voldoende bekwaam zijn om autonoom uit te maken of een 

informering van de afdeling Gezin-Jeugd noodzakelijk is.  

Ook binnen eenzelfde parket zijn er voldoende organisatorische maatregelen opdat de 

afdeling Gezin-Jeugd ingelicht wordt. De informatie-uitwisseling gebeurt via overdracht 

proces-verbaal, overleg of via tussenkomst van de parketcriminoloog. Indien er kinderen 

betrokken zijn, worden de dossiers partnergeweld vaak anders afgehandeld dan wanneer 

er geen kinderen betrokken zijn.  

Daarenboven dient de rol van de jeugdcriminoloog in de afhandeling van de dossiers 

partnergeweld waarin kinderen getuige of medeslachtoffer zijn, nog verder uitgewerkt te 

worden.87  

 

Er wordt elders in de omzendbrief nog verwezen naar situaties waarbij kinderen betrokken 

zijn, waardoor ook elders in deze evaluatie nog bemerkingen gelinkt aan de bescherming 

                                                 
83 Engender, eindverslag, 2008, 37. 
84 Werkdag 30 april 2009, Workshop 4, FR. 
85 Engender, eindverslag, 2008, 46, verwijst naar P. RANS, Opleiding van de magistraten betreffende 
partnergeweld, Brussel, 23 mei 2007. 
86 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.6. 
87 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2. 



 
Syntheseverslag evaluatie COL 4/2006          –         DSB         –          december 2009 

32

van kinderen worden gegeven.88 COL 4/06 vermeldt ter verduidelijking van de definitie van 

partnergeweld op p. 4 het bestaan van gemengde situaties, waarin zowel tegen de partner 

als tegen andere leden van het gezin geweld wordt gebruikt.  

 

 

2.9. Opleiding 

 

De COL 4/06 bepaalt in hoofdstuk IX dat de personen die zich met partnergeweld 

bezighouden, correct moeten geïnformeerd en opgeleid worden teneinde passend op die 

gevallen van geweld te kunnen reageren.  

 

Uit de antwoorden van de PdK’s kan geconcludeerd worden dat conform de omzendbrief 

minstens één magistraat van elk parket de opleiding inzake partnergeweld volgt die 

wordt ingericht door de Hoge Raad voor de Justitie. Er is ook sprake van een interne 

terugkoppeling naar de andere magistraten binnen het parket zodat ze ook correct 

geïnformeerd en opgeleid worden.89 Aan de andere kant geeft het rapport van Engender 

aan dat niet alle magistraten opgeleid en gesensibiliseerd zijn inzake partnergeweld. Het is 

noodzakelijk om alle parketmagistraten beter te responsabiliseren om een overbelasting 

van de referentiemagistraten te vermijden.90 

 

Wat de opleiding van de referentieambtenaren en politieagenten betreft, kan besloten 

worden dat ze niet allemaal geïnformeerd en opgeleid worden conform de bepalingen van 

de COL 4/06. Er blijkt uit het rapport van DSB dat er in 31% van de politiezones geen 

specialisatieopleiding inzake partnergeweld gevolgd werd. De vermelde redenen zijn dat er 

in de programmaopleiding van de geïntegreerde politie geen specifieke opleiding in 

verband met deze materie is, het bestaan ervan niet bekend is bij de zones of indien een 

dergelijke opleiding bestaat, alle plaatsen meestal volzet zijn. Bovendien deelt 25% van de 

referentieambtenaren mee dat er geen algemene opleiding wordt voorzien om de 

politiemensen te vormen in de materie van partnergeweld omdat er geen aanbod is of 

omdat er sprake is van gewone informatieverstrekking of voldoende sensibilisatie inzake 

de materie. De opleiding van de politiemensen dient dus nog veralgemeend te worden 

zodat een maximum aantal politieagenten opgeleid kunnen worden. Het is wel mogelijk dat 

op dit moment meer basis- en voortgezette opleidingen voor politieagenten worden 

georganiseerd dan het tijdstip waarop de vragenlijsten naar de politiediensten werden 

toegestuurd.91 Zo vermeldt het rapport van Engender bijvoorbeeld dat in alle 

arrondissementen die bij hun onderzoek betrokken zijn systematisch interne opleidingen 

                                                 
88 Wat betreft de definitie, zie Werkdag 30 april 2009, workshops 1 en 2; Wat betreft de indicatoren 
van de ernst van een situatie, zie Werkdagen 29 en 30 april , workshop 3; En wat betreft de 
samenwerking binnen een parket: Engender, eindverslag, 2008, 42. 
89 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.7. 
90 Engender, eindverslag, 2008, 13. 
91 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.7. 
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en sensibiliseringsacties georganiseerd worden in de bezochte politiezones. Maar de 

politiescholen vertonen weinig belangstelling voor dit soort van opleidingen. In de huidige 

stand van zaken gaat het dus niet om een systematische integratie van een luik IFG in de 

opleiding van de politieambtenaren. Er wordt voorgesteld om de opleiding te organiseren 

in de basisopleiding, maar ook in voortgezette en baremische opleidingen.92 In de 

opleidingen moeten thema’s voorzien worden zoals communicatievaardigheden, training in 

conflictsituatie, daderopvang en doorverwijzing, enz...93  

 

Er werd voorgesteld om het nationaal veiligheidsplan aan te vullen met de plicht om 

vormingen en sensibilisatie te voorzien in het thema IFG. De zonale veiligheidsplannen 

dienen ook te voorzien worden met concrete vormingen en sensibiliseringscampagnes, 

aangepast aan de behoeften van de respectievelijke zones en met kostenbegroting. De 

opleidingen dienen gratis en gecertificeerd te zijn.94 

 

Er wordt aanbevolen dat de opleidings- en sensibiliseringsprogramma’s ook voor andere 

schakels in de gerechtelijke ketting moeten georganiseerd worden, met name voor 

vrederechters, onderzoeksrechters, rechters in eerste aanleg en raadsheren in hoger 

beroep. Bovendien gaan de deelnemers van workshop 2 unaniem akkoord dat ook de 

leidinggevenden, die het beleid initiëren (zoals de korpschefs), in de vormingen en in de 

sensibilisatiecampagnes actief moeten betrokken worden. De vorming dient te gaan over 

wat zij in hun beleid moeten voorzien opdat de werking omtrent het IFG / PG op adequate 

wijze zou worden uitgevoerd. Aan de andere kant kan het nuttig zijn om ook de artsen en 

de hulpdiensten te sensibiliseren omdat de overtuigingskracht van een dossier afhangt 

van de kwaliteit van hun getuigenis. Ten laatste is het niet onlogisch dat ook de 

advocatuur en het onderwijs personeel over partnergeweld gesensibiliseerd worden. 95   

 

Sensibiliseringsacties in verband met partnergeweld werpen over het algemeen vruchten 

af. Er wordt meer dan vroeger rekening gehouden met de psychologische dimensie van 

deze problematiek. De politieagenten verzamelen systematischer en volledigere gegevens. 

De positieve resultaten van de opleiding/sensibilisering blijven echter beperkt tot de 

personen die deze vorming hebben gekregen. 96 

 

Aanbevelingen: 

• Ervoor zorgen dat meer magistraten de opleiding en sensibilisering inzake 

partnergeweld volgen om een overbelasting van de referentiemagistraten te 

vermijden; 

                                                 
92 Engender, eindverslag, 2008, 12 en 34; Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL; Werkdag 30 april 
2009, workshop 1, FR en workshop 2, FR. 
93 Werkdag 29 april 2009, Workshop 2, NL. 
94 Werkdag 29 april 2009, Workshop 2, NL en Werkdag 30 april 2009, workshop 2, FR.  
95 Engender, eindverslag, 2008, 25 en 35; Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL en Workshop 2, 
NL; Werkdag 30 april 2009, Workshop 2, FR; Workshop 4, FR. 
96 Engender, eindverslag, 2008, 11. 
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• Ervoor zorgen dat meer referentieambtenaren en politieagenten de opleiding en 

sensibilisering inzake partnergeweld volgen; 

� De opleiding van de politiemensen inzake partnergeweld veralgemenen en 

systematiseren.  

� De opleiding inzake partnergeweld organiseren in de basisopleiding, maar 

ook in voortgezette en baremische opleidingen. 

• De opleidings- en sensibiliseringsprogramma’s ook voor andere schakels in de 

gerechtelijke ketting organiseren, met name vrederechters, onderzoeksrechters, 

rechters zetelende in kort geding, rechters van eerste aanleg en raadsheren in 

hoger beroep; 

• Leidinggevenden (zoals de korpschefs) in de vormingen en in de 

sensibilisatiecampagnes betrekken;  

• Ook de artsen, de hulpdiensten, de advocaten en het onderwijs personeel 

sensibiliseren. 

• Er is een nood aan vorming (responsabilisering) voor slachtoffers en daders. 97 

 

 

 

                                                 
97 Engender, eindverslag, 2008, 37. 
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3. EVALUATIE VAN DE WERKINGSMIDDELEN 

 

Hoofdstuk X van COL 4/06 schrijft voor dat in de evaluatie met name zal worden 

nagegaan of de ter beschikking gestelde middelen toereikend zijn voor de toepassing van 

het interventiemodel uit de omzendbrief (materiële en menselijke capaciteit en 

opvangmogelijkheden voor slachtoffers en daders van partnergeweld).  

 

 

3.1. Stijging van de werklast 

 

De invoering van de omzendbrief COL 4/06 heeft duidelijk een substantiële stijging van de 

werklast voor alle betrokken actoren met zich mee gebracht. Statistische analyses beamen 

deze stijging van input van dossiers partnergeweld: de instroom van zaken intrafamiliaal 

geweld en extrafamiliale kindermishandeling (aparte cijfers voor partnergeweld kunnen 

hierin niet gegeven worden) stijgt van ongeveer 8.000 in 2004 naar bijna 59.000 in 2008 

(met 2006 zichtbaar het jaar van de grote doorbraak). De proportie van zaken IFG ten 

opzichte van de totale instroom neemt eveneens toe. Daarentegen is er een duidelijke 

daling van deze totale instroom merkbaar.98  

Deze stijging is een indicatie van de stijging van de activiteiten van politie en parket in 

deze materie en het stelselmatig doorbreken van het taboe rond partnergeweld. 

Verbeterde acties van politie en parket vermindert ook terughoudendheid van andere 

slachtoffers om met hun klachten naar buiten te komen, wat nog tot stijgende input kan 

leiden.99 De verandering en verbetering van de registratiepraktijken en een ruimere 

definiëring van het fenomeen IFG is eveneens een zeer grote reden van de stijging van de 

instroom.100 

 

Daarenboven wordt vaak gemeld dat een dossier partnergeweld zeer arbeidsintensief is, 

zowel voor politiediensten als voor de parketten, waardoor de tijd die wordt besteed aan 

partnergeweld vaak ten koste gaat van andere dossiers.101 Partnergeweld brengt 

bovendien een hoge psychologische belasting met zicht mee: de herhaling van feiten 

binnen de geweldcyclus is niet enkel nefast voor het slachtoffer maar ook afmattend voor 

diegenen die er een antwoord op pogen te bieden en leidt vaak tot een gevoel van 

onvermogen.102  

De COL 4/06 wordt regelmatig heel ambitieus genoemd. Dit hoeft helemaal geen verwijt te 

zijn, maar als, alle moeite ten spijt, deze ambitie nooit ingevuld wordt, leidt dit soms tot 

                                                 
98 SACPG, analyse, 2008, 8-12; Politiële Criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie, URL: 
http://www.polfed-fedpol.be/index.php, 28 november 2009. 
99 DSB, werkingsmiddelen, 2009, 58. 
100 SACPG, analyse, 2008, 8. 
101 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 58-59; Engender, eindverslag, 2008, 24. 
102 Engender, eindverslag, 2008, 23. 
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frustraties. Vaak wordt gemeld dat het niet mogelijk is om alles te doen, of alle richtlijnen 

uit de COL even kwaliteitsvol uit te voeren.103 

 

 

3.2. Toereikendheid van de middelen 

 

Er werden naar aanleiding van de invoering van COL 4/06 vanuit de federale 

overheidsdiensten geen bijkomende middelen vrijgemaakt. De lokale politiediensten en 

parketten moesten de aanpak van partnergeweld volgens de COL aldus inpassen in hun al 

bestaande budgetten.104 De omzendbrief vraagt specifiek naar de toereikendheid van 

menselijke capaciteit, materiële middelen en opvangmogelijkheden voor slachtoffers en 

daders. Deze onderverdeling wordt hier overgenomen. Hier wordt een stuk in verband met 

crisissituaties aan toegevoegd, gelet op de specificiteit van de gemelde tekorten. 

 

A. MENSELIJKE CAPACITEIT 

 

Er blijken in verschillende regio’s personeelstekorten om de COL 04/06 naar behoren uit te 

voeren. Het aanwerven van extra personeel strekt dan ook tot aanbeveling. Extra mensen 

kunnen ingezet worden om zowel meer dossiers te kunnen behandelen alsook meer tijd te 

investeren per dossier. Er zal korter op de bal gespeeld kunnen worden met extra en beter 

opgeleid personeel, hetgeen in situaties van partnergeweld als een grote meerwaarde 

wordt beschouwd.105 

Al te vaak blijkt er een tekort aan degelijk gevormd of gespecialiseerd personeel (bij 

voorbeeld bij het interventieteam). Gevormd personeel kan adequater reageren in situaties 

van partnergeweld en zo op een kortere tijd meer doen. Bovendien kunnen alle facetten 

van partnergeweld beter uitgewerkt worden indien ieder personeelslid terdege gevormd is 

in zijn rol en er ook voldoende personeel op post is in elke rol (interventie, bejegening, 

zorgteam, opvolging, administratie, dispatching, …). Het is echter twijfelachtig of het 

mogelijk is om elk personeelslid dat in aanraking komt met partnergeweld volledig op te 

leiden over de geweldcycli van dit soort geweld. Een getrapt systeem kan hierbij een 

oplossing bieden, met een basisopleiding voor iedereen, een toespitsing naargelang de 

specifieke taak van het personeelslid, en een specialisatie van de referentiemagistraten en 

referentieambtenaren. Indien deze referentiepersonen vervangen worden moet de 

verworven kennis en praktijk van lokale situaties terdege doorgegeven kunnen worden.106  

 

Het is aanbevolen om parketjuristen of parketcriminologen voor partnergeweld aan te 

werven op de parketten. Deze juristen of criminologen hebben immers geen zittingen of 

telefoondiensten, waardoor zij permanent in de dossiers actief kunnen zijn. Dit zal de 

                                                 
103 DSB, werkingsmiddelen, 58-59. 
104 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 58. 
105 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 59. 
106 DSB, werkingsmiddelen, 59. 
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continuïteit van de opvolging ten goede komen. Bovendien kan de visie van een 

criminoloog op bepaalde dossiers een meerwaarde bieden voor de beslissingen van de 

magistraat.107 

 

B. MATERIËLE MIDDELEN  

 

Met betrekking tot materiële middelen duiker er veel minder problemen op. Vaak wordt 

gemeld dat er niet veel extra materiële middelen nodig zijn voor de uitvoering van de COL 

4/06, maar dat er gebruik kan gemaakt worden van het aanwezige materiaal.  

Volgende problemen of gebreken worden her en der toch aangekaart:  

- Het niet beschikken over een regiekamer of een apart lokaal voor het uitvoeren 

van audiovisuele videoverhoren; 

- Het niet beschikken over de nodige infrastructuur (bv apart lokaal) om de eerste 

opvang van slachtoffers op behoorlijke en discrete wijze te kunnen uitvoeren; 

- Het niet beschikken over voldoende infrastructuur voor daders tijdens nachturen 

(geëigende cellen), de cellen op de politiekantoren zitten vaak al vol en 

samenwerking met andere zones ontbreekt of kan te weinig worden toegepast; 

- In verschillende zones wordt het politiekantoor of een deel ervan omschreven als 

“bouwvallig”; 

- Gebrek aan computers en informatica; 

- Hoge opleidingskosten, het gebrek aan gespecialiseerde en continue vormingen 

voor politiemensen of het gebrek aan vormingsmateriaal;  

- Niet beschikken over een fototoestel om de ernst van verwondingen van het 

slachtoffer te kunnen visualiseren.108 

 

C. OPVANGMOGELIJKHEDEN 

 

Hierboven werd al aangehaald dat er soms onvoldoende (opgeleid) personeel of 

infrastructuur aanwezig is om slachtoffers en daders op te vangen bij de diensten van 

politie. De samenwerking tussen justitie en hulpverlening wordt hieronder (zie onderdeel 

4.3) onder de loepe genomen.  

 

Algemeen kan besloten worden dat de samenwerking met de psycho-medico-sociale sector 

ter opvang van slachtoffers en daders verbeterd kan worden. Momenteel ontbreekt in 

beide landsdelen de structurele financiering van centra die slachtoffers en daders 

opvangen en opvolgen.109 

De psycho-medico-sociale sector zou onvoldoende middelen hebben om een adequaat 

aanbod te kunnen voorzien naar slachtoffers toe, en om programma’s voor daders aan te 

bieden. Men botst vaak op lange wachtlijsten: slachtoffers, daders, en kinderen kunnen 

                                                 
107 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 59-60.  
108 DSB, werkingsmiddelen, 60; Engender, eindverslag, 2008, 22. 
109 Engender, eindverslag, 2008, 23. 
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niet meteen worden opgevangen. Cliënten met een verslavingsproblematiek van alcohol of 

illegale drugs kunnen vaak niet terecht bij de zorgprojecten van partnergeweld. Ook is er 

een onvoldoende aanbod voor koppelbegeleiding. Bovendien zijn er te weinig 

mogelijkheden om hulpverleners een vorming in partnergeweld aan te bieden.110 

 

Een ander probleem dat hiermee samenhangt, is het feit dat opvang berust op basis van 

vrijwilligheid van dader of slachtoffer. Het is onmogelijk om een dader of een koppel te 

verplichten om zich medisch of psychologisch te laten begeleiden. Wanneer een magistraat 

(in het kader van strafbemiddeling bij voorbeeld) erin slaagt om een dader een begeleiding 

op te leggen, is het vaak de psycho-medische sector die weigert om de dader op te vangen 

indien deze weigert. Indien de begeleiding toch wordt opgestart, krijgt het parket geen 

feedback over de medewerking van de persoon, omwille van het medisch geheim.111 

 

D. CRISISSITUATIES 

 

Zowel de problemen inzake materiële en menselijke capaciteit, als betreffende de 

opvangmogelijkheden voor slachtoffers en daders, worden des te prangender bij 

crisissituaties. Crisissituaties inzake partnergeweld komen immers meestal buiten de 

reguliere kantooruren voor. Er zijn buiten de kantooruren te weinig mensen die kunnen 

instaan voor de crisisopvang van slachtoffers, zowel bij de politie als bij de zorgsector. De 

hulpverlening is vaak enkel werkzaam binnen de kantooruren waardoor de politie er in de 

eerste plaats alleen voor staat en zelf opvang moet zoeken, wat een lange zoektocht kan 

worden. Als oplossing wordt voorgesteld dat de hulpverlening zelf in een instrument zoals 

een permanentielijn voorziet waardoor de politiediensten geen kostbare tijd hoeven te 

verspillen aan het zoeken van opvang.  

Bij politiediensten zijn er echter eveneens tekorten. Zo blijken bijvoorbeeld in vele kleine 

politiezones tijdens de nachturen en de weekends slechts één interventieteam 

operationeel, waardoor een oproep voor partnergeweld vaak alle andere interventies 

hypothekeert. Een oproep voor partnergeweld neemt immers al gauw een drietal uren in 

beslag. Bovendien komen crisissituaties eveneens voor in kleine rurale gebieden, waarbij 

er soms ver of in een andere regio naar eerstelijns hulp moet gezocht worden, met alle 

praktische gevolgen en problemen vandien.112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 61.  
111 Zie infra hoofdstuk 4.2; DSB, werkingsmiddelen, 61. 
112 DSB, analyse, hoofdstuk 3.8; DSB, werkingsmiddelen, 61.  
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3.3. Prioritisering 

 

Ondanks het algemeen probleem van gebrek aan middelen, blijkt dat de prioritisering van 

partnergeweld duidelijk een positieve impact heeft op de aanpak van het fenomeen en een 

meerwaarde vormt. Indien duidelijk uitgeklaard wordt hoe prioritair partnergeweld, of 

prioritair ten opzichte van wat, is, kan er ook een evaluatie van de beschikbare middelen 

worden uitgevoerd. Een reorganisatie kan deels soelaas bieden om het probleem van 

werkingsmiddelen te temperen.113   

 

Het opnemen van partnergeweld in het zonaal veiligheidsplan kan een impuls zijn voor het 

vrijmaken van capaciteit en voor aandachtsvestiging op de problematiek van intrafamiliaal 

geweld. Naar aanleiding van de zonale veiligheidsplannen worden er concrete actieplannen 

opgesteld, wordt er meer samengewerkt met andere sectoren, en worden er diverse 

inspanningen geleverd om de korpsleden te sensibiliseren. Hierdoor wordt er met de 

beperkte middelen toch veel en meer bereikt.  

Een vergelijkende analyse tussen de vorige zonale veiligheidsplannen 2005-2008 en de 

huidige zonale veiligheidsplannen 2009-2012 leert dat partner- of intrafamiliaal geweld114 

57 keer115 in de vorige plannen als prioritair aan te pakken fenomeen wordt aangeduid, 

terwijl nu in 72 zones116 een speciaal actieplan voor dit fenomeen wordt opgesteld. De 

inwerkingtreding van de COL 3/06 en de COL 4/06 hebben de politionele aandacht voor dit 

fenomeen vergroot en hebben zo een impact gehad bij de prioriteitenstelling ervan in het 

zonaal veiligheidsplan.117  

 

Lokaal is men er vaak in geslaagd om de aanpak van partnergeweld in te bouwen in de 

reguliere werking en budgetten van politie en parket. Hiervoor was in verscheidene regio’s 

grote flexibiliteit in de uitvoering van COL 4/06 noodzakelijk. Vaak zijn er goede lokale 

projecten opgericht, eventueel in navolging van de zonale veiligheidsplannen, waarbij men 

met weinig middelen toch veel kan bereiken.  

Het succes van een lokaal project blijkt vaak een gevolg van een kettingreactie van 

motivatie en enthousiasme. Een project wordt opgestart door één of meerdere 

gemotiveerde “voortrekkers”, die er vervolgens in slagen hun enthousiasme door te geven 

aan anderen. De kennis van de problematiek sijpelt door naar steeds meer actoren 

waardoor de gemeenschappelijke motivatie tot aanpak enkel stijgt. Dit heeft een duidelijk 

positieve impact op de (samen)werking van alle betrokken actoren en op de aanpak van 

                                                 
113 NICC, synthese, 2008, 3 en 2. 
114 Intrafamiliaal geweld wordt mee in rekening gebracht omdat het als ruimere omkadering van 
partnergeweld wordt beschouwd. 
115 Bron: Directie van de relaties met de lokale politie – Federale Politie, De zonale veiligheidsplannen 
2005-2008, Statistisch rapport, Politeia, 2005, p. 26. 
116 Bron: Analyse door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, die de goedkeuring van de zonale 
veiligheidsplannen voor de Minister van Justitie voorbereidt; zie ook: jaarverslagen Comité P en 
Cahiers Comité P, De politieaanpak van partnergeweld, Brussel, Politeia, 2006.  
117 DSB, analyse, hoofdstuk 1.4 en hoofdstuk 3.8.  
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partnergeweld. Echter, indien deze “voortrekker” wegvalt, heeft dit vaak zeer negatieve 

gevolgen voor het gehele lokale project.118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 DSB, werkingsmiddelen, 63. 
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4. ANDERE THEMA’S GELINKT AAN DE OMZENDBRIEF 

 

 

4.1. Rol van andere actoren van Justitie 

 

In dit deel van het eindevaluatie rapport worden de probleemgebieden met betrekking tot 

het optreden van de justitiehuizen conform de bepalingen van de COL 4/06 punt per 

punt aangekaart.  

 

Sommige bepalingen van de COL 4/06 impliceren het optreden van justitieassistenten, 

zowel met betrekking tot de daders als met betrekking tot de slachtoffers van 

partnergeweld. Het gaat om de richtlijnen vermeld in de hoofdstukken VI.B (Regels voor 

de aanpak van situaties van partnergeweld – op het niveau van het parket, p. 15-16 COL 

4/06) en VII (Maatregelen ten opzichte van het slachtoffer, p. 18 COL 4/06).119 Om de 

richtlijnen zoals bepaald in de omzendbrief beter te kunnen uitvoeren is een goede 

samenwerking tussen de parketten en de justitiehuizen onontbeerlijk. Toch stellen zich er 

een aantal problemen die onder andere te maken hebben met tegenstrijdigheden tussen 

de COL en de BPR Justitiehuizen. 

 

Uit de bevraging van de referentiemagistraten door de DSB blijkt dat de samenwerking 

tussen het parket en het justitiehuis niet altijd even vlot verloopt. Een aantal 

respondenten vermeldt dat de functionering van het justitiehuis, de aansluiting van haar 

verschillende taken en de opvolging eerder problematisch is. Volgens twee respondenten 

hebben deze problemen te maken met het gebrek aan personeel bij de justitiehuizen, met 

het gevolg dat er wachttijden ontstaan waardoor de plegers van partnergeweld onbegeleid 

blijven. Bovendien meent één van de referentiemagistraten dat door dit personeelstekort 

en naar aanleiding van de BPR-justitiehuizen120 het justitiehuis de begeleiding zoals 

voorzien in de COL 4/06 met betrekking tot de praetoriaanse probatie niet wenst uit te 

voeren.121 Aan de andere kant verdedigen de justitieassistenten zichzelf door te stellen dat 

de uitzonderlijke toepassing van praetoriaanse probatie verantwoord kan worden op grond 

van de volgende belangrijke argumenten: 

• Probleem van overeenstemming tussen de COL 4/06 en de BPR-justitiehuizen. In 

de BPR is het zich baseren op een wettelijk kader een grondbeginsel is, terwijl 

praetoriaanse probatie niet wettelijk geregeld is; 

• Gebrek aan juridische waarborgen. 122 

 

                                                 
119 DGMJH, slotnota, 2008, 1. 
120 Business Proces Reengineering. 
121 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Engender, eindverslag, 2008, 15 en 26. 
122 DGMJH, slotnota, 2008, 2. 
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Om de samenwerking en communicatie tussen het parket en het justitiehuis te 

verbeteren worden er initiatieven genomen zoals het organiseren van regelmatige 

vergaderingen in verschillende arrondissementen tussen de beide diensten. Een van de 

overlegmomenten is de Arrondissementele Raad voor het Slachtofferbeleid. 123 

 

Het is relevant om mee te delen dat de justitiehuizen een afschrift van het proces-verbaal 

van verhoor van de dader door de parketmagistraat (of een schriftelijk document met 

de beloften van de dader) eisen te krijgen zodat ze beter geïnformeerd zijn.124 

 

Het gebrek aan overeenstemming tussen de BPR en de COL creëert tevens problemen met 

betrekking tot de voorwaarden voor het opnemen van contact met het slachtoffer. 

Volgens de BPR wordt de voorkeur gegeven aan een schriftelijke contactname, terwijl in de 

omzendbrief een telefonische oproep wordt aanbevolen.125 Hierbij is er een verduidelijking 

of een overeenstemming nodig over de wijze van contactopname.  

 

De DG Justitiehuizen stelt zich ook vragen over het meest geschikte tijdstip om contact 

op te nemen met het slachtoffer. Volgens deze dienst dient het eerste contact 

opgenomen te worden op het tijdstip waarop een beslissing wordt genomen over het al 

dan niet in vrijheid stellen van de dader (in voorkomend geval onder voorwaarden) in 

plaats van op het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het parket of van het openen 

van een gerechtelijk onderzoek. Volgens de nota van de justitiehuizen zijn de slachtoffers 

meestal reeds op de hoogte gebracht van de terbeschikkingstelling of van het gerechtelijk 

onderzoek via de politiediensten die zijn opgetreden.126 

 

De justitiehuizen hebben ook gewag gemaakt van het feit dat ze niet altijd het 

telefoonnummer van het slachtoffer krijgen.127 

 

De verschillende opleidingsprogramma’s vermeld in de nota van de Justitiehuizen 128 

zijn uitsluitend gericht op daders die in het kader van bemiddeling in strafzaken of probatie 

een vorming moeten volgen. Verzoeken tot het organiseren van opleidingen voor daders 

die niet onder deze categorieën vallen worden niet in aanmerking genomen voor 

subsidiëring (bvb. vrijheid onder voorwaarden, praetoriaanse probatie en vrijwillige 

behandeling van de dader). In het algemeen is er dus een gebrek aan gesubsidieerde 

projecten. De justitiehuizen vermelden de volgende punten:  

• het gebrek aan projecten die zich toespitsen op de problematiek van geweld 

binnen het gezin en inzake individuele begeleiding en bemiddeling in familiezaken; 

• de overbelasting van de bestaande projecten wat leidt tot wachtlijsten; 

                                                 
123 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Engender, eindverslag, 2008, 19. 
124 DGMJH, slotnota, 2008, 2. 
125 DGMJH, slotnota, 2008, 5. 
126 DGMJH, slotnota, 2008, 5. 
127 DGMJH, slotnota, 2008, 4. 
128 DGMJH, slotnota, 2008, 3-4. 
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• de moeilijkheid om groepen samen te stellen in bepaalde arrondissementen 

wegens het gebrek aan deelnemers en/of strikte aanvaardingscriteria;  

• er is geen enkel gesubsidieerd project in de Duitstalige Gemeenschap. 129 

 

In verband met informeren van de slachtoffers over de tegen de dader getroffen 

maatregelen herinneren de justitiehuizen eraan dat de dienst slachtofferonthaal zeldzaam 

de opdracht krijgt om die informatie aan het slachtoffer over te dragen. Deze dienst wordt 

ook niet altijd op de hoogte gebracht van de beslissingen tot invrijheidstelling, zoals 

bepaald in hoofdstuk VII 6° van de COL 4/06. Het overleg zoals voorzien in hoofdstuk 

VII 6° zou ook niet ingeleid zijn geweest. Verder is het nodig om niet alleen de 

beslissingen tot invrijheidstelling genomen door de zittende magistratuur te krijgen maar 

ook alle andere relevante beslissingen genomen door het parket. Bovendien moeten de 

justitieassistenten zelf de informatie met betrekking tot de tegenover de dader genomen 

maatregelen opzoeken indien ze deze niet automatisch krijgen wat tot een tijdverlies 

leidt.130 

 

Aanbevelingen: 

• Het zou goed zijn om op p. 15 van de COL 4/06 de exacte terminologie van het 

Koninklijk Besluit van 7 juni 2000 over te nemen, met name “beknopt 

voorlichtingsrapport” in plaats van “beknopt maatschappelijk voorlichtingsrapport”. 

• Het verdient aanbeveling om de problematiek met betrekking tot de praetoriaanse 

probatie uit te klaren en een gezamenlijke oplossing te zoeken via overleg; 

• Het zou relevant zijn om in de omzendbrief te bepalen dat aan het justitiehuis een 

afschrift van het proces-verbaal van verhoor van de dader door de 

parketmagistraat (of op zijn minst een schriftelijk document met de beloften van 

de dader) moet worden bezorgd. 

• Er is een verduidelijking of een overeenstemming nodig over de wijze van 

contactopname met het slachtoffer (bvb. schriftelijk, telefonisch…) zodat dat op 

een uniforme manier gebeurt.  

• Er een concretisering nodig op de vraag: op welk tijdstip moet er contact 

opgenomen worden met het slachtoffer? 

� op het tijdstip waarop een beslissing wordt genomen over het al dan niet in 

vrijheid stellen van de dader? 

� op het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het parket of van het 

openen van een gerechtelijk onderzoek?  

• Er dient bepaald te worden onder welke voorwaarden en aan wie het 

telefoonnummer van het slachtoffer kan meegedeeld worden. 131 

                                                 
129 DGMJH, slotnota, 2008, 3-4. 
130 DGMJH, slotnota, 2008,  5-6. 
131 Zie ook DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5. 
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• Meer gesubsidieerde opleidingsprogramma’s zouden moeten worden ingericht ten 

aanzien van daders van partnergeweld in België en in het bijzonder in de 

Duitstalige Gemeenschap. 

• De dienst slachtofferonthaal dient altijd op de hoogte gebracht te worden van de 

beslissingen tot invrijheidstelling, zoals bepaald in hoofdstuk VII 6° van de COL 

4/06. Om de concrete modaliteiten van de overzending van de noodzakelijke 

informatie te bepalen dient het overleg zoals voorzien in hoofdstuk VII 6° te 

worden georganiseerd.  

• Ook de beslissingen van het parket dienen aan de dienst slachtofferonthaal 

meegedeeld te worden.  

• Verduidelijken van de rol van de justitiehuizen.132 

• De DG Justitiehuizen verwachten naast de eventuele aanpassing van de COL 4/06, 

ook een interne richtlijn voor de justitiehuizen. 133 

 

 

4.2. Uithuiszetting 

 

Huisverbod 

Sinds de wet van 28 januari 2003134 is het in België mogelijk om in een burgerlijke 

procedure de gezinswoning toe te wijzen aan de echtgenoot of aan de wettelijk 

samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner. Deze 

wet heeft de reglementering van het Burgerlijk wetboek met betrekking tot dringende 

voorlopige maatregelen aangepast.135 De wet voorziet in de mogelijkheid om het genot 

van de echtelijke verblijfplaats toe te wijzen aan de echtgenoot of aan de wettelijke 

samenwonende indien hij het slachtoffer is of indien er ernstige aanwijzingen van 

partnergeweld bestaan.136 Bovendien heeft de wet van 28 januari 2003 een verzwarende 

omstandigheid toegevoegd aan de laatste alinea van art. 410 Sw in het geval van 

overtreding van art. 398 Sw, 1ste alinea (opzettelijke slagen en verwondingen).  

 

Een woon- of contactverbod met het slachtoffer kan volgens de Belgische strafprocedure 

opgelegd worden in het kader van seksuele delinquentie of intrafamiliaal geweld, maar dit 

slechts voor de duur van de gevangenisstraf, met name als een voorwaarde voor 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Er is echter geen mogelijkheid in het Belgisch recht om 

ook na de strafuitvoering een woon- of contactverbod aan de dader op te leggen. Vandaar 

dat er een wetsvoorstel is ingediend wat het woonverbod voor veroordeelden voor 

                                                 
132 Engender, eindverslag, 2008, 7; NICC, synthese, 2008. 
133 DGMJH, slotnota, 2008, 8. 
134 Wet 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk 
samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling 
van artikel 410 van het Strafwetboek, BS 12 februari 2003. 
135 Art. 223 B.W. en art. 1447 B.W. 
136 Art. 223 B.W. 
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bepaalde zedenfeiten betreft.137 Volgens het voorstel impliceert dit woonverbod “het 

verbod om effectief in de door de rechter aangewezen gemeente(s) te verblijven of te 

vertoeven”. Maar betreffende het huisverbod voor daders van partnergeweld zijn er tot nu 

toe nog geen wettelijke initiatieven genomen in België.  

 

In hoofdstuk VI.A a) bepaalt de COL 4/06 dat de politie in de mate van het mogelijke 

dient te voorkomen dat het slachtoffer zelf de echtelijke verblijfplaats moet verlaten. Aldus 

verzoekt de politie de verdachte om ergens anders een verblijfplaats te zoeken. Indien de 

verdachte weigert om vrijwillig het huis te verlaten, kan de politie de verdachte niet manu 

militari uit de woonst verwijderen. Dit leidt ertoe dat het slachtoffer vaak de woning moet 

verlaten en dat politieambtenaren niets kunnen ondernemen. Op dit moment zijn er dus 

geen dwangmaatregelen om de daders uit het huis te kunnen verwijderen indien het 

parket of de onderzoeksrechter geen maatregelen nemen zoals aanhouding of 

contactverbod.  

 

Aanbevelingen: 

• het ontwikkelen van dwangmaatregelen om de daders uit het huis te kunnen 

verwijderen; 

• het nemen van een wetgevend initiatief om het niet naleven van een bevolen 

uithuisplaatsing door het parket strafrechtelijk te sanctioneren; 

• het beter toepassen van de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de 

gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het 

slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van 

artikel 410 van het Strafwetboek. 

 

 

4.3. Samenwerking Justitie – Hulpverlening 

 

4.3.1 Arrondissementele Raad voor het Slachtofferbeleid  

 

Een goede toepassing van de COL 4/06 steunt grotendeels op een goed georganiseerd 

overleg tussen de verschillende optredende diensten (politie, parket, justitiehuizen en de 

psychosociale sectoren die betrokken zijn bij slachtofferhulp en daderbegeleiding). De 

omzendbrief verleent de arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid138 een rol als 

overlegorgaan over het thema partnergeweld. 139 In één van de workshops tijdens de 

studiedag werd opgemerkt dat een arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid niet 

                                                 
137 Parl. St. Kamer, n°1509/01, 22 oktober 2008, Wetsvoorstel wat het woonverbod voor 
veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft, 
www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1509/52K1509001.pdf. 
138 De arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid is geïnstalleerd ingevolge de richtlijn van de 
Minister van Justitie van 13 juli 1993. Zie p.5 COL 4/2006. 
139 Engender, eindverslag, 2008, 16; Zie ook hoofdstuk IV A, B, C; hoofdstuk V, punt 4 en hoofdstuk 
IX COL 4/2006 in verband met de rol van de arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid.  
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in alle arrondissementen bestaat. Het is aanbevolen dat er één per arrondissement wordt 

gecreëerd.140  

 

Volgens het rapport van Engender wordt deze raad niet als de bevoorrechte 

ontmoetingsplaats gezien door de ondervraagde personen. Het rapport vermeldt de 

volgende nadelen van deze overlegplaats: 

• In de arrondissementen gevormd door grootsteden omvat het een te omvangrijk 

forum, wat niet bevorderlijk is voor de dialoog; 

• Het vormt amper een overlegplaats inzake de acties op het terrein indien er gebrek 

is aan doorstroming van informatie van de actoren op het terrein naar de 

hiërarchisch bovensten aangezien de raad uit deze laatst genoemde personen is 

samengesteld; 

• De raad wordt niet grondig genoeg voorbereid. 

De provinciale coördinatievergaderingen worden wel als goede uitwisselings- en 

ontmoetingsplaats door de optredende diensten ervaren.141 

 

Het is noodzakelijk om de rol van de arrondissementele raad en de provinciale 

coördinatievergadering te verduidelijken zodat er geen verwarring ontstaat bij de 

betrokken actoren in verband met hun rol.  

 

Aanbevelingen: 

• Het creëren van een arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid in alle 

arrondissementen; 

• Ervoor zorgen dat de arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid als een 

bevoorrechte ontmoetingsplaats wordt gezien; 

• Verduidelijking van de rol van de arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid 

en de provinciale coördinatievergadering. 

 

4.3.2 Samenwerking tussen de actoren 

 

In dit deel worden de samenwerkingsverbanden en de eventuele moeilijkheden tussen 

politie, justitie en hulpverlening besproken. Vervolgens worden er een aantal 

aanbevelingen geformuleerd.  

 

Tussen het parket en de politiediensten blijkt er meestal sprake te zijn van een vlotte 

communicatie en samenwerking. De procesbeschrijving in de COL vermeldt op een 

gedetailleerde wijze de procedure dewelke politie dient te volgen bij de afhandeling en 

opvolging van de dossiers.142 Toch worden er een aantal probleemgebieden opgemerkt: 

                                                 
140 Werkdag 30 april 2009, Workshop 5, FR. 
141 Engender, eindrapport, 16-17 en 42. 
142 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Engender, eindverslag, 2008, 4.  
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• De magistraten stellen vast dat er sinds de invoering van de COL 4/06 een 

exponentiële toename is van het aantal telefonische contacten van de politie met 

de magistraten inzake IFG. De toename is het gevolg van de strenge criteria die 

werden opgelegd in de COL 4/06 welke de politie verplichten om de magistraat 

met dienst in kennis te stellen van de feiten.143 

• Informatiedoorstroom tussen politie en parket in verband met het informeren van 

de slachtoffers over de tegen de dader getroffen maatregelen is soms 

problematisch. 144 

• De ‘grensoverschrijdende’ feiten van IFG waarbij een dader feiten pleegt in 

verschillende arrondissementen, vormen een probleem in die zin dat de magistraat 

geen kennis heeft van deze feiten buiten zijn arrondissement. In voorkomend 

geval is het noodzakelijk dat politie contact opneemt met de politie van de 

woonplaats van het gezin en de informatie over eventuele voorgaande feiten mee 

in het proces-verbaal opneemt. Er wordt voorgesteld de COL 4/06 in die zin te 

vervolledigen. Ook wanneer het slachtoffer en de dader in verschillende 

arrondissementen wonen, kunnen er problemen opduiken omdat er geen 

informatie uitwisselingen zijn tussen de instanties. 145 

 

Aanbevelingen: 

• Het criterium zoals geformuleerd in de COL 4/06 “indien het slachtoffer sporen van 

slagen vertoont”146 wordt als veel te streng en onwerkbaar ervaren. Een 

aanpassing van de COL, bijvoorbeeld door nuancering van de formulering in de zin 

van “ernstige slagen” lijkt op dit punt aangewezen. 

• Er is meer overleg nodig tussen de politie en het parket om de problemen 

onderling op te lossen.  

 

De samenwerking tussen het parket en de hulpverlening blijkt in het algemeen voor 

verbetering vatbaar te zijn. In een aantal gevallen is er sprake van samenwerking via de 

provinciale denktank of andere vergaderingen (bvb. arrondissementele raad voor het 

slachtofferbeleid), maar er zijn geen of weinig rechtstreekse contacten met die diensten. 

Meestal gebeuren de contacten op een onrechtstreekse wijze via de politie. 147 

In een van de workshops tijdens de studiedag werd wel meegedeeld dat in een aantal 

gerechtelijke arrondissementen de samenwerking tussen politie-justitie-hulpverlening goed 

verloopt wat te maken heeft met: 

 

 

 

                                                 
143 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2; Werkdag 29 april 2009, Workshop 1, NL.  
144 Zie DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.5 “Informeren van de slachtoffers over de tegen de dader 
getroffen maatregelen”.  
145 Engender, eindverslag, 2008, 41; DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2.  
146 Zie hoofdstuk VI.A d) van de COL 4/2006. 
147 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2.  
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• een drijvende kracht of een persoonlijk initiatief;  

• het opstellen van een protocol. Hiervoor moet lange tijd uitgetrokken worden, om 

het vertrouwen tussen de actoren te laten groeien en om verscheidene thema’s 

aan bod te laten komen; 

• prioriteitstelling van partnergeweld in de arrondissementen. 148 

 

De referentiemagistraten en de referentieambtenaren geven aan dat de samenwerking 

tussen politie/parket en hulpverlening soms niet gemakkelijk verloopt wegens interne 

omstandigheden zoals eigen beleidsplan, personeelsproblemen, verschillende visies 

omtrent opvang van daders en slachtoffers (bvb. dwang vs. vrijwilligheid), beroepsgeheim, 

enzoverder.  

 

De volgende probleemgebieden en vragen die zich voordoen bij de samenwerking met de 

hulpverlening worden meegedeeld:  

• Waar moeten de plegers van partnergeweld gebracht worden bij uithuisplaatsing 

en voor hoelang? (deze vraag komt uit de hoek van de politiediensten). 

• Taalprobleem (allochtonen kunnen niet steeds terecht bij de hulpverlening). 

• Het is niet evident om accurate feedback te krijgen van de hulpverlening gelet op 

hun eigen deontologie en beroepsgeheim. 

• Moeilijke bereikbaarheid van de hulpverleningsinstellingen buiten de kantooruren 

en in het weekend.  

• Sommige daders worden door de instellingen geweigerd (bvb. druggebruikers, 

dronken of agressieve daders). 

• Er is een tekort aan slachtoffer- en daderhulpverlening; 

• Er zijn te weinig beschikbare opvangplaatsen voor zowel slachtoffers als daders, 

gebrek aan noodopvang en de problematiek van de wachtlijsten.149 

 

Aanbevelingen: 

• Er is nood aan een integrale aanpak in samenwerking met alle actoren. Een 

samenwerkingsakkoord en meer overleg kunnen een oplossing bieden. Het 

samenwerkingsakkoord kan via actieplannen (op lokaal niveau) en concrete 

draaiboeken verder geoperationaliseerd worden. 150 

• Er zijn meer middelen nodig bij de hulpverleningsinstellingen om de beschikbare 

hulpverleningscapaciteit voor slachtoffers en daders te vergroten, om meer 

personeel bij de instellingen aan te werven, om responsabiliseringsprogramma’s 

voor daders in bepaalde zones te creëren. 

• Er is nood aan de creatie van een beter overzicht van de opvangmogelijkheden 

(zowel vrijwillig als gedwongen). 

 

                                                 
148 Werkdag 29 april 2009, Workshop 5, NL. 
149 DSB, analyse, 2009, hoofdstuk 3.2, 3.3 en 3.5; NICC, synthese, 2008. 
150 Werkdag 29 april 2009, Workshop 5, NL en Werkdag 30 april 2009, Workshop 5, FR.  
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5. ALGEMENE BESLUITEN EN BELEIDSADVIEZEN 

 

De evaluatie van de COL 04/06 is een proces van lange adem geweest. De evaluatievragen 

van de COL 4/06 zijn zodanig ruim geformuleerd dat niet alleen diende nagegaan te 

worden of de ter beschikking gestelde middelen van de parketten, politiediensten en 

justitiehuizen voldoende zijn op materieel vlak en op persoonlijk vlak, maar ook of de 

opvangmogelijkheden voor slachtoffers en daders van partnergeweld voldoende zijn.  

 

Verder vergt de bestrijding van partnergeweld een multidisciplinaire aanpak waarbij alle 

actoren uit de gerechtelijke wereld en de medische, psychologische en sociale middens 

moeten samenwerken. De COL 4/2006 richt zich tot de politiediensten en de parketten, 

maar beperkt zich niet tot het repressieve terrein. De samenwerking met de hulpverlening 

speelt een cruciale rol bij de efficiënte aanpak van partnergeweld.  

 

Dankzij de inspanningen van de diverse betrokken actoren die iedere vanuit hun eigen 

invalshoek een analyse van de COL 4/06 hebben doorgevoerd en de sturing door de 

werkgroep Intrafamiliaal Geweld binnen het College van procureurs-generaal werd het 

mogelijk om de analyse van de vragenlijsten door de DSB te verrijken en te komen tot een 

coherente evaluatie, waarin getracht wordt een adequaat antwoord te geven of de 

evaluatievragen.  

 

Uit de evaluatie van de COL 4/06 blijkt dat de samenwerking tussen politie/parket en de 

hulpverlening voor verbetering vatbaar is op het vlak van informatiedoorstroming, 

bereikbaarheid van de hulpverlening en doorverwijzing van slachtoffers en daders. Meer 

overleg tussen de actoren kan hierbij een oplossing bieden. Echter, overstijgen een aantal 

problemen de toepassingsruimte van de omzendbrief en de bevoegdheid van Justitie zoals 

het tekort aan hulpverlening en opvangplaatsen. Hieromtrent wordt verwacht dat de 

bevoegde autoriteiten in overleg met Justitie de nodige maatregelen zullen nemen. Met 

andere woorden, is er nood aan het voeren van een integraal en geïntegreerd beleid 

waarbij alle partners hun bevoegdheid en rol kennen en respecteren. Elk partner dient zijn 

verantwoordelijkheid op te nemen en de nodige maatregelen te nemen teneinde 

partnergeweld zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Hierbij speelt de goede samenwerking 

tussen de actoren een uiterst belangrijke rol.  

 

Algemeen kan gesteld worden dat de doelstellingen van de omzendbrief (hoofdstuk II, met 

inachtname van hoofdstuk I van COL 4/06), gerealiseerd zijn behalve een aantal nuances 

waar er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. De slachtoffers, bijvoorbeeld, 

dienen nog beter beschermd te worden door het creëren van de nodige wettelijke 

instrumenten om de dader uit het huis te kunnen zetten, door hen beter te informeren 

over de tegen de dader genomen beslissingen en door het creëren van meer 

opvangplaatsen.  
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Het bestaan van de COL 4/2006 wordt niet in vraag gesteld. Het is een goed instrument 

om de slachtoffers van partnergeweld te beschermen en de daders aan te pakken waarbij 

niet repressie maar herhaling voorkomen centraal staat. Er is een duidelijke positieve 

mentaliteitswijziging op gang gekomen na de invoering van COL 3 en 4/06. Er wordt 

systematischer akte genomen bij de politie van alle vormen van intrafamiliaal geweld en 

de parketmagistraten geven meer belang aan dit soort geweld. Toch is er marge voor 

verbeteringen of aanpassingen die kunnen worden aangebracht in COL 4/2006. Hieronder 

worden de grote lijnen vermeld die voor verbetering vatbaar zijn: 

• de definitie van partnergeweld;  

• het model proces-verbaal voor verhoor; 

• de maatregelen ten opzichte van het slachtoffer; 

• de bewijselementen; 

• opleiding, sensibilisatie en responsabilisering; 

• de rol van de justitiehuizen en de problemen rond praetoriaanse probatie; 

• samenwerking politie/parket en hulpverlening; 

• het creëren van wettige instrumenten om de dader uit het huis te kunnen zetten; 

• de beschikbare middelen; 

• de beschikbare plaatsen voor dader- en slachtofferbegeleiding, opvang en 

behandeling.  

 

Dit rapport kan als uitvalsbasis dienen voor het wijzigen of aanvullen van de huidige COL 

4/06. Het kan tevens een handig instrument zijn tot verdere bewustwording van alle 

terreinactoren betrokken bij de aanpak van partnergeweld. 
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