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1.

OPDRACHT

1.

Op verzoek van de parlementaire begeleidingscommissie besliste het Vast Comité P,
tijdens zijn plenaire vergadering van 12 december 2013, een toezichtsonderzoek op te starten
met als titel: ‘Onthaal en slachtofferbejegening van slachtoffers van intrafamiliaal geweld’.

2.

In het kader van het onderzoek werd:
-

-

-

3.
2.

een analyse gemaakt van het begrippenkader dat in de actuele politiepraktijk
relevant is met betrekking tot intrafamiliaal geweld, onthaal en
slachtofferbejegening;
betreffende het beleid inzake de aanpak van intrafamiliaal geweld een analyse
gemaakt van het Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld, van de
Nationale Veiligheidsplannen 2008-2011 en 2012-2015, en van de zonale
veiligheidsplannen voor de periodes 2009-2013 en 2014-2017;
een overzicht gemaakt van de opvolging door het Vast Comité P van de politionele
aanpak van intrafamiliaal geweld;
een analyse verricht van enkele recente evaluaties met betrekking tot de aanpak van
intrafamiliaal geweld, gemaakt door externe instanties.

In onderhavig verslag worden de bevindingen ter zake gebundeld in een eindverslag.
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4.

Er werd een synthese gemaakt van de bevindingen die reeds vervat waren in een eerste
tussentijds verslag dat werd overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie en van
de bijkomende gegevens die na de eerste rapportage werden ingewonnen.
3.

ANALYSE

3.1.

Intrafamiliaal geweld – Onthaal – Slachtofferbejegening: begrippenkader

5.

In de actuele politiepraktijk worden de begrippen intrafamiliaal geweld, onthaal en
slachtofferbejegening hoofdzakelijk gedefinieerd of omschreven in een aantal omzendbrieven
van het College van procureurs-generaal of van de minister van Binnenlandse Zaken1.
3.1.1.

Intrafamiliaal geweld

De invulling van ‘intrafamiliaal geweld’ waarmee de politiediensten in België
momenteel werken wordt bepaald in de omzendbrief COL 3/2006 van het College van
procureurs-generaal. Intrafamiliaal geweld is ‘iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of
economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht hun leeftijd’. Achter deze
definitie van intrafamiliaal geweld steken een ganse reeks specifieke misdrijven, zoals
bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen of verkrachting, maar ook nietstrafrechtelijke feiten zoals familiale geschillen.

6.

7.

Intrafamiliaal geweld is ook ruimer dan partnergeweld, dat in de COL 3/2006 wordt
gedefinieerd als ‘iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen
1

Waarbij bepalingen uit deze omzendbrieven dan weer kunnen gebaseerd zijn op wetten, KB’s of MB’s.
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echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een
duurzame affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft’.

8.

Naast de COL 3/2006 die als onderwerp de definitie van het intrafamiliaal geweld en de
extrafamiliale kindermishandeling, en de identificatie en de registratie van deze dossiers door
de politiediensten en de parketten had, is er tevens de COL 4/2006 die het strafrechtelijk beleid
inzake partnergeweld op arrondissementeel niveau als onderwerp heeft.

9.

De COL 4/2006 gaat onder meer in op de registratie van feiten van partnergeweld.

10.

Daarnaast worden er regels in voorgeschreven op het niveau van de politietussenkomst
voor de aanpak van situaties van partnergeweld. Belangrijk hierbij is dat wordt bepaald dat
deze regels zowel moeten nageleefd worden wanneer op het politiekantoor een klacht wordt
ontvangen wegens partnergeweld als wanneer de politie tussenkomt op de plaats van het
geweld zelf. Deze regels hebben zowel betrekking op de houding ten opzichte van het
slachtoffer (o.a. elke klacht ernstig nemen en niet banaliseren; maximale discretie waarborgen
bij de materiële opvang; zorgen voor dringende medische zorgen indien nodig; omstandig
verhoor; bewijsmateriaal verzamelen; slachtoffer in contact brengen met een lid van de
politiedienst belast met slachtofferbejegening, desgevallend de doorverwijzing organiseren naar
de dienst slachtofferhulp of een gespecialiseerde hulpdienst) als op de houding ten opzichte van
de van gewelddaden verdachte partner, als op de opsporing van daders ten huize in geval van
heterdaad; als ten slotte op de kennisgeving aan het parket.

11.

Verder wordt in de COL 4/2006 voorzien in een arrondissementeel actieplan waarin
zowel justitie, de politie als hulpverleningsinstanties betrokken zijn. Wat de politie betreft,
wordt ook voorzien in een referentieambtenaar die zowel intern als extern het aanspreekpunt
vormt voor de opvolging van partnergeweld.

12.

In de COL 4/2006 wordt ook nog gewezen op het belang van opleiding, ook voor
politieambtenaren, inzake de opvang van slachtoffers van partnergeweld.
3.1.2.

Basisfunctionaliteiten Onthaal en Slachtofferbejegening

13.

Onthaal en slachtofferbejegening zijn basisfunctionaliteiten inzake politiezorg. In de
ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale
politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de
bevolking2 wordt met betrekking tot deze functionaliteiten onder meer het volgende vermeld:
3.1.2.1. Onthaal

14.

In elke politiezone dient een onthaalfunctie georganiseerd te worden, die gewoonlijk als
taken verzorgt (niet limitatief):
-

het beantwoorden van telefoons of het te woord staan van bezoekers;
informatie verstrekken en doorverwijzing van de bevolking naar de voor hen
adequate instanties;
het afleveren van attesten of administratieve documenten van politionele aard;
het opnemen van klachten en aangiften;
het verzekeren van de radiocommunicatie met politiemensen op het terrein.

15.

Valt nog op te merken dat dit onthaal niet op exclusieve wijze door een lid van het
operationeel kader moet uitgevoerd worden; ook CALOG-personeel kan sommige taken

2

Omzendbrief d.d. 9 oktober 2001 – Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2001.
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vervullen (afgeven van administratieve documenten, uittypen dossiers, verstrekken van
info,…).
3.1.2.2. Slachtofferbejegening

16.

Elke politieambtenaar die in contact komt met een slachtoffer heeft de wettelijke
verplichting in te staan voor een adequate opvang en onthaal, en voor emotionele steun. Een
goede slachtofferbejegening impliceert het zich eigen maken van een welbepaald gedrag,
bekwaamheid en kennis.

17.

Daarnaast moet elk lokaal politiekorps beschikken over minstens één gespecialiseerde
medewerker inzake slachtofferbejegening, met als doel de andere politieambtenaren bij te staan
bij het vervullen van hun opdrachten.

18.

Deze gespecialiseerde medewerker kan onder andere belast worden met:
-

de
bewustmaking
en
voortgezette
vorming
van
korpsleden
inzake
slachtofferbejegening;
- het inzamelen en ter beschikking stellen van het korps van alle info gelinkt aan de
slachtofferbejegening;
- het bijstaan van de slachtoffers in sommige gevallen, bijvoorbeeld in emotionele
crisissituaties of bij zwaar slachtofferschap;
- het doorverwijzen van de slachtoffers die psychosociale hulp behoeven naar de
bevoegde diensten;
- het onderhouden van contacten en samenwerken met hulpinstanties;
- deelnemen aan overlegstructuren.
Deze gespecialiseerde taken kunnen aan een politieassistent of aan burgerpersoneel met een
relevant diploma toevertrouwd worden.

19.

De basisfunctionaliteit slachtofferbejegening wordt nader beschreven in de ministeriële
omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus3. In deze omzendbrief wordt nader ingegaan op:
-

de wettelijke opdrachten van de politie inzake politionele slachtofferbejegening;
het toepassingsgebied;
de relevante partners in slachtofferzorg en overlegorganen;
de organisatie en de werking van de politie inzake slachtofferbejegening;
de verwijzing naar erkende hulpverleningsdiensten.

20.

De basisfunctionaliteiten onthaal en slachtofferbejegening zijn uiteraard sterk met
elkaar verweven, zoals trouwens blijkt uit de voormelde omschrijving rond
slachtofferbejegening. Belangrijk is dat daarbij beklemtoond wordt dat elke politieambtenaar de
wettelijke verplichting heeft in te staan voor een adequate opvang en onthaal, en voor
emotionele steun; een goede slachtofferbejegening impliceert dus het zich eigen maken van een
welbepaald gedrag, bekwaamheid en kennis door de politiemedewerkers.
3.1.3.

Intrafamiliaal geweld en basispolitiezorg

21.

Uit de COL 4/2006 komt duidelijk naar voor dat de politietussenkomst bij
partnergeweld niet enkel kan plaatshebben op het politiekantoor wanneer een slachtoffer klacht
komt neerleggen, maar dat deze evengoed op de plaats van het geweld zelf kan plaatsvinden,
bijvoorbeeld in de woning van de partners. Dit is evenzeer het geval voor andere vormen van
intrafamiliaal geweld zoals bijvoorbeeld geweld ten overstaan van de kinderen.
3

Omzendbrief d.d. 4 mei 2007 – Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007.
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22.

Dit betekent evenwel ook dat politieambtenaren die ingezet worden in het kader van
andere basisfunctionaliteiten kunnen geconfronteerd worden met aspecten van onthaal
(bijvoorbeeld: aannemen van telefonische oproepen en noteren van klacht), opvang en
bejegening van slachtoffers van intrafamiliaal geweld; dit kan in het bijzonder het geval zijn
voor leden van de interventiepolitie; of voor politieambtenaren die actief zijn in de
wijkwerking.
In haar boek ‘Huiselijk geweld’ beschrijft mevrouw Stals, die actief is binnen het
Antwerpse politiekorps, uitgebreid de verschillende aspecten van de operationele aanpak van
huiselijk geweld door de politie. Daarbij zijn er zowel taken die betrekking hebben op de
onmiddellijke reactie ingevolge melding of aangifte, en die vooral betrekking hebben op
interventie en onthaal, als tweedelijnstaken. Immers, wanneer de eerste vaststellingen zijn
gedaan na de interventie of na aangifte op het bureel, en het PV is overgemaakt aan het parket,
dan is de rol van de politie in het kader van huiselijk geweld nog niet afgelopen. Huiselijk
geweld betreft immers vaak een proces van gebeurtenissen en geen losse feiten. Een verdere
opvolging door de politie kan dan ook aangewezen zijn, in samenspraak met andere
sleutelpartners. Deze opvolging kan onder meer een hercontactname inhouden; het opstellen
van een veiligheidsplan of het zorgen voor een actieve, aanklampende doorverwijzing4.

23.

3.2.

Beleid inzake de aanpak van intrafamiliaal geweld

3.2.1.

Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van
intrafamiliaal geweld

24.

De bestrijding van partnergeweld vereist een geïntegreerde en integrale aanpak die de
louter politionele/justitiële aanpak overstijgt. In België valt deze strijd onder de bevoegdheid
van verschillende instanties (politie, parket en magistratuur, medische sector, de hulpverlening,
het onderwijs,…) en bevoegdheidsniveaus (federale staat – gemeenschappen – gewesten).

25.

Reeds in 2001 werd een eerste nationaal actieplan tegen het geweld op vrouwen
uitgewerkt waarbij alle acties in het kader van de strijd tegen geweld op vrouwen voor het eerst
werden gecoördineerd in gezamenlijk overleg.

26.

In 2004 werd een nieuw actieplan uitgewerkt voor de periode 2004-2007 rond één groot
domein: de strijd tegen (ex-)partnergeweld. Het plan was gebaseerd op 6 prioritaire
hoofdlijnen: (1) sensibilisering, (2) opvoeding en vorming, (3) preventie, (4) onthaal en
bescherming van slachtoffers, (5) bestraffing en (6) evaluatie van de acties. Onder meer de
voormelde omzendbrief COL 4/2006 van het College van procureurs-generaal, die het
strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld op arrondissementeel niveau als onderwerp heeft,
kaderde binnen dit actieplan voor de periode 2004-2007. Het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen (IGVM) kreeg toen ook de opdracht om een interdepartementale en
expertenwerkgroep op te richten die, naast coördinatie en informatie-uitwisseling, de concrete
uitwerking van de acties opvolgde.

27.

Er werden nieuwe nationale actieplannen ter bestrijding van partnergeweld aangenomen
voor de periode 2008-2009 en voor de periode 2010-2014. Daarbij behield het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de rol van coördinator.
Op 10 juni 2013 werd een update van het plan 2010-2014 goedgekeurd5. De update
bestond enerzijds uit een uitbreiding van partnergeweld naar andere vormen van intrafamiliaal
geweld (eer-gerelateerd geweld – schijnhuwelijken – genitale verminking). Anderzijds werden

28.

4
5

STALS, I. Huiselijk geweld, Maklu, Antwerpen, 2005, p. 156 e.v.
Voor een overzicht zie www.partnergeweld.be/nl/algemene _informatie/Belgisch beleid.
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ook, naast lopende activiteiten, nieuwe activiteiten in het actieplan opgenomen6. De globale
doelstellingen van het actieplan zijn:
-

het ontwikkelen van kennis en het verbeteren van inzicht in de problematiek;
het informeren en sensibiliseren rond partnergeweld;
het voorkomen en opsporen van partnergeweld;
het verzekeren van hulp aan slachtoffers en een aangepaste opvolging van daders van
partnergeweld;
voorzien in een aangepaste politionele en gerechtelijke aanpak.

29.

Verschillende van de activiteiten in het meest recente plan hebben betrekking op de
politiediensten. Zo wordt van justitie en politie verwacht dat ze de registratie van feiten van
partnergeweld over het gehele grondgebied voortzetten, in toepassing van de voormelde
COL 3/2006 en de COL 4/2006; en desgevallend verbeteringen uitwerken daar waar dit nodig
blijkt7.
Er wordt melding gemaakt van 32 lokale preventieprojecten rond geweld in het gezin, die onder
meer tot doel hebben om de coördinatie op lokaal vlak vanuit het lokale bestuur te organiseren,
waardoor lokale administraties, politiediensten en welzijnsorganisaties op een meer integrale en
geïntegreerde manier samenwerken rond concrete dossiers van intrafamiliaal geweld8.
Daarnaast wordt met betrekking tot de opleidingen bij de politie vermeld dat in het kader van
een Beneluxnetwerk inzake vorming over intrafamiliaal geweld (IFG) er een Belgisch
expertennetwerk is opgestart; in dat kader zou door een politieambtenaar voor het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een overzicht gemaakt worden van alle bestaande
vormingen inzake intrafamiliaal geweld bij de politie en de knelpunten hierbij9.
Ook de actualisatie van het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Federale Staat
en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg, op basis van de door het Nationaal Forum
voor Slachtofferbeleid uitgevoerde evaluatie en de door het Forum geformuleerde adviezen
(cfr. infra) is opgenomen als een operationele doelstelling van het voormelde Nationaal
actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 20102014, update 2012-2013, met de politie, justitie en de Vlaamse Gemeenschap als
verantwoordelijken voor het project10. Doel is vooral om de samenwerking tussen de
verschillende partners en actoren te optimaliseren.

30.

Wat de aangepaste politionele en gerechtelijke aanpak betreft, wordt in het kader van
het actieplan verwezen naar de voormelde COL 4/2006 en naar de evaluaties die er zijn
gemaakt van deze omzendbrief in 2009, en die werden samengevat door de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid. In het nationaal actieplan wordt ter zake vermeld dat ‘Sinds de
inwerkintreding van omzendbrief COL 4/06 (…) de bewustwording, de registratie en
identificatie en de aanpak van partnergeweld bij politie en openbaar ministerie sterk (is)
verbeterd. De toepassing van deze omzendbrief op het terrein vergt een blijvende monitoring,
waarin voorzien wordt via de hiërarchie binnen het openbaar ministerie. Om de strafrechtelijke
aanpak van partnergeweld echter nog te verbeteren, lijkt een aanpassing of verduidelijking van
de omzendbrief echter aangewezen’11. Binnen het College van procureurs-generaal werden
werkgroepen opgericht om na de evaluatie van 2009 met concrete voorstellen ter optimalisatie

6

Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014 –
Update 2012-2013, http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/geweld/, 64 p.
7
Ibidem, p. 7.
8
Ibidem, p. 20.
9
Ibidem, p. 35.
10
Ibidem, p. 22.
11
Ibidem, p. 43.
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te komen die dan aan het College en aan de Minister van Justitie zullen worden voorgelegd12.
Momenteel zijn er nog geen dergelijke aanpassingen gebeurd. Infra komen we nog terug op
deze evaluatie van 2009.
3.2.2.

De aanpak van intrafamiliaal geweld in de Nationale Veiligheidsplannen 2008-2011
en 2012-2015

31.

Zowel in het vorige nationale veiligheidsplan als in het actuele nationale veiligheidsplan
wordt onder meer gefocust op slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
3.2.2.1. Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

32.

In het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 waren een aantal bepalingen opgenomen
die betrekking hadden op de strijd tegen intrafamiliaal geweld en de bejegening van
slachtoffers.
Algemeen kader

33.

Intrafamiliaal geweld/partnergeweld is een van de veiligheidsfenomenen die als
prioritair diende beschouwd te worden en die bijgevolg projectmatig, d.i. door middel van
jaarlijks geïntegreerde actieplannen, diende aangepakt te worden (met de focus op een betere
arrondissementele en zonale coördinatie tussen politie, justitie en welzijn)13.

34.

Bij het uitwerken van het arrondissementeel veiligheidsbeleid en de opmaak van de
zonale veiligheidsplannen diende bijgevolg rekening gehouden te worden met deze prioriteit,
voor zover de burgemeesters en de procureur des Konings van mening waren dat dit relevant
was voor de betrokken politiezone14.

35.

Er werd door de minister van Justitie aan het College van procureurs-generaal gevraagd
om, in overleg met verschillende instanties, binnen de 6 maanden na goedkeuring van het NVP
verslag uit te brengen over de initiatieven die reeds werden genomen met het oog op een
beleidsmatige aanpak van de prioriteiten en over de richtlijnen en acties die naar de toekomst
gepland zijn15.
Beleid voor de geïntegreerde politie 2008-2011

36.

De geïntegreerde politie diende, samen met vele andere partners, onder meer bij te
dragen tot een daling of betere beheersing van de criminaliteit en in het bijzonder van de
prioritaire fenomenen.

37.

Wat de resultaatgerichte aanpak van de prioritaire veiligheidsfenomenen betreft, diende,
op het vlak van intrafamiliaal geweld/partnergeweld, evenals van ouderenmishandeling, de
aanpak onverminderd voortgezet te worden. De politiediensten dienden in dat kader in te staan
voor een snelle detectie, een correcte registratie, een kwalitatieve opvang van de slachtoffers en
een gepaste doorverwijzing naar de bevoegde hulpverleningsdiensten.

38.

Daarbij diende rekening gehouden te worden met het EU-actieplan en de actualisering
van het nationaal actieplan betreffende de strijd tegen het partnergeweld in overleg met de
gemeenschappen en de gewesten, evenals met de evaluatie van de COL 4/2006 betreffende het
strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld m.b.t. de opgezette registratie en de
arrondissementele actieplannen16.
12

Ibidem, p. 43.
NVP 2008-2011, p. 7.
14
NVP 2008-2011, p. 8.
15
NVP 2008-2011, p. 8.
16
NVP 2008-2011, p. 19.
13
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39.

In het kader van de politionele slachtofferbejegening diende bijzondere aandacht
besteed te worden aan het uitwisselen van informatie tussen de verschillende diensten
slachtofferbejegening zodat een slachtoffer niet verschillende keren zijn of haar verhaal moet
doen (secundaire victimisering) en om gerichte en doeltreffende acties van de betrokken
diensten mogelijk te maken.

40.

Bij het selecteren, opleiden en trainen van politiemensen en van CALOG-medewerkers
die instaan voor slachtofferbejegening, dienden de vereiste competenties en vaardigheden
inzake slachtofferbejegening in overweging genomen te worden.

41.

Het is belangrijk dat iedere medewerker die in contact komt met slachtoffers deze
correct kan bejegenen; daarbij moet ook het onderscheid tussen de taken van alle
politieambtenaren op het vlak van slachtofferbejegening en de taken van de gespecialiseerde
medewerker van de dienst slachtofferbejegening gecommuniceerd worden17.
3.2.2.2. Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015

42.

Ook in het lopende Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 kunnen we een aantal
bepalingen weerhouden die betrekking hebben op de strijd tegen intrafamiliaal geweld en de
bejegening van slachtoffers.

43.

Dergelijke bepalingen vinden we zowel terug in het luik dat betrekking heeft op het
algemeen politiebeleid voor de geïntegreerde politie als in het luik dat betrekking heeft op de
strategie van de federale politie.
Algemeen politiebeleid voor de geïntegreerde politie

44.

Bij de aanpak van de criminaliteitsfenomenen moeten feiten die de fysieke integriteit
ernstig aantasten altijd prioritair aangepakt worden. Het betreft feiten van moord, doodslag,
verdacht overlijden, verkrachting, ernstige aanranding van de eerbaarheid, ontvoering,
gijzeling, vrijheidsberoving, ernstige slagen en verwondingen of mishandeling, foltering,
vergiftiging en onrustwekkende verdwijningen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed
aan dergelijke feiten t.o.v. vrouwen18.

45.

Voor dergelijke misdrijven zal de federale politie in samenspraak met de magistratuur
en de lokale politie draaiboeken opmaken of aanpassen, die na goedkeuring door het openbaar
ministerie zullen verspreid worden; er zullen tevens minimumstandaarden bepaald worden19.

46.

Specifiek wat slachtoffers betreft, blijft een kwalitatieve bejegening centraal staan,
waarbij de afhandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen gezagsrelaties een
specifiek aandachtspunt zijn. Daaraan zal onder meer in de opleiding bijzondere aandacht
besteed worden. Ook aan de doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening moet daarbij
aandacht besteed worden. Ten slotte engageert de overheid zich verder te investeren in de
audiovisuele opname van verhoren van minderjarigen en kwetsbare slachtoffers.

47.

Het intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen is één van de
criminaliteitsfenomenen die prioritair dient behandeld te worden. In dat kader wordt in het
NVP nog vermeld dat de politiediensten al de nodige initiatieven hebben genomen om hiervoor
kwalitatief (reactief) op te treden. Daarbij wordt ook vermeld dat de rondzendbrief COL 4/2006
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld verder zal toegepast en zelfs
versterkt worden en dat de (vooral proactieve) inspanningen zullen opgedreven worden.

48.

Deze prioritaire aanpak van intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen wordt ook
gesitueerd binnen het voormelde nationaal actieplan inzake de bestrijding van geweld tussen
17

NVP 2008-2011, p. 28.
NVP 2012-2015, p. 14.
19
NVP 2012-2015, p. 14.
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partners, uitgebreid naar andere vormen van geweld in het genre, waaronder genitale
verminkingen20 .
Strategie van de federale politie

49.

Bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen wordt in het kader van de
programmawerking onder meer een afstemming van de opleiding als doel gesteld21. Daarbij zal
in alle opleidingstrajecten aandacht geschonken worden aan het slachtoffer en zeker aan het
eerste onthaal en de opvang van minderjarige en kwetsbare slachtoffers en de eventuele
doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleningsdiensten22.

50.

De federale gerechtelijke politie zal, in overleg en samenwerking met de lokale politie
en het College van procureurs-generaal, voor de misdrijven die de fysieke integriteit van
personen ernstig aantasten, de actuele richtlijnen en draaiboeken evalueren, en ze, indien nodig,
aanpassen of opstellen. Deze richtlijnen en draaiboeken zullen vervolgens binnen de politie
verspreid en onderwezen worden. Deze doelstelling is er in eerste instantie op gericht om de
kwaliteit van de opsporings- en gerechtelijke onderzoeken te verbeteren23.

51.

Ten slotte wordt vermeld dat de uitvoering van dit NVP jaarlijks zal opgevolgd worden,
waarbij na twee uitvoeringsjaren een tussentijdse evaluatie zal uitgevoerd worden. De federale
politie zal in dat kader een eenvormig monitoringsysteem uitwerken en toepassen voor de
opvolging en de evaluatie van de uitvoering van de opdrachten in het algemeen en het NVP in
het bijzonder24.
3.2.3.

Aandacht voor intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen 2009-2013 en
2014-2017

52.

Momenteel zijn in de lokale politiezones de zonale veiligheidsplannen 2014-2017 in
uitvoering. Door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P werd in de eerste helft van 2014
nagegaan in welke mate daarbij de aanpak van intrafamiliaal geweld als prioriteit of
aandachtspunt is opgenomen in de zonale veiligheidsplannen25. Bijkomend werd ter zake ook
een vergelijking gemaakt met de zonale veiligheidsplannen voor de periodes 2003-2004, 20052008 en 2009-2013.
In het kader van het cahier ‘De politieaanpak van partnergeweld’ van het Vast Comité P
werd in 2006 reeds middels een kwantitatieve analyse nagegaan hoeveel zones het fenomeen
partnergeweld, en bij uitbreiding het fenomeen huiselijk of intrafamiliaal geweld, als prioriteit
of aandachtspunt in het zonale veiligheidsplan hadden opgenomen, en dit zowel voor de
veiligheidsplannen voor de periode 2003-2004 als voor de periode 2005-200826.

53.

54.

Begin 2014 werd door de Dienst Enquêtes P aan de Directie Lokale Integrale Veiligheid
van de FOD Binnenlandse Zaken gevraagd hoeveel en welke zones (aspecten van)
intrafamiliaal geweld (cfr. COL 3/2006) of partnergeweld (cfr. COL 4/2006) als prioriteit of als
20

NVP 2010-2015, voetnoot 25 op p. 15.
NVP 2012-2015, p. 27.
22
NVP 2012-2015, p. 27.
23
NVP 2012-2015, p. 27-28.
24
NVP 2012-2015, p. 39.
25
Uiteraard dient benadrukt te worden dat als de aanpak van intrafamiliaal geweld als prioriteit of aandachtspunt
in een zonaal veiligheidsplan is opgenomen, dit enkel aangeeft dat er rekening wordt gehouden met het probleem
en men de intentie heeft om errond te werken. Het geeft evenwel geen informatie over de uitvoering van de
voorgestelde aanpak.
26
Vast Comité P, De politieaanpak van partnergeweld, Brussel, Politeia, 2006, p. 33-34.
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aandachtspunt hebben opgenomen in het zonale veiligheidsplan 2009-2013 en/of in het zonale
veiligheidsplan 2014-2017. Door de Directie Lokale Integrale Veiligheid werd een overzicht ter
beschikking gesteld met daarop aangeduid de politiezones waarbij in het zonale veiligheidsplan
wordt aangegeven dat ze werken rond het fenomeen intrafamiliaal geweld, evenals een
exemplaar van het betreffende zonale veiligheidsplan27.

55.

We hebben de gegevens voor de onderscheiden periodes samengebracht in tabel 1,
waarbij we opmerken dat daarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen prioriteiten en
aandachtspunten. Wel wordt aangegeven welk percentage van de 196 politiezones
intrafamiliaal geweld hebben opgenomen als prioriteit of aandachtspunt.
Periode
2003-2004
2005-2008
2009-2013
2014-2017

Aantal PZ
30
57
76
65

Percentage op totaal aantal PZ
15,3
29,1
38,8
33,828

Tabel 1. Aantal politiezones waar de aanpak van (aspecten van) IFG als prioriteit of aandachtspunt
is opgenomen in het ZVP over de periode 2003-2017.

De aandacht voor de aanpak van intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen steeg in
de periode 2003-2013 van ongeveer 15 % vermeldingen tot bijna 40 %.
In de meest recente veiligheidsplannen, die actueel in uitvoering zijn, is het aantal zonale
veiligheidsplannen met een dergelijke vermelding evenwel afgenomen tot ongeveer 34 %.

56.

We merken bijkomend op dat uit de statistieken met betrekking tot de politionele
geregistreerde criminaliteit inzake intrafamiliaal geweld op nationaal niveau voor de periode
2000-2013 globaal gezien naar voor komt dat er een gevoelige toename is van deze
geregistreerde criminaliteit over de periode 2000 tot 2011, waarna er vanaf 2012 een daling is
ingezet29.

57.

Bij verdere analyse van de zonale veiligheidsplannen stellen we nog vast dat er een
verschil blijkt te bestaan tussen de gewesten voor wat betreft de aandacht die in de zonale
veiligheidsplannen wordt gegeven aan intrafamiliaal geweld, zoals blijkt uit tabel 2.
Periode
2003-2004
2005-2008
2009-2013
2014-2017

Waals Gewest Waals
(72 PZ)
Gewest
percentage

5
12
21
15

6,9
16,7
29,2
22,130

Brussels
HG (6 PZ)

Brussels
HG
percentage

0
0
0
1

0
0
0
16,7

Vlaams
Vlaams
Gewest (118 Gewest
PZ)
percentage

25
45
55
49

21,2
38,1
46,6
41,5

Tabel 2: Aantal politiezones waar de aanpak van (aspecten van) IFG als prioriteit of aandachtspunt is
opgenomen in het ZVP over de periode 2003-2017, per gewest.
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Hierbij moet opgemerkt worden dat voor de periode 2014-2017 er op het moment van de analyse door de FOD
Binnenlandse Zaken (februari – mei 2014) nog 4 zones waren waarvan geen veiligheidsplan was ontvangen.
28
Berekend op 192 zones die reeds een ZVP hadden ingediend op het moment van de analyse.
29
We voegen hierbij als Bijlage 1 een uitprint van de politionele criminaliteitsstatistiek ter zake op nationaal
niveau over de periode 2000 - 2013 (met afsluitingsdatum 22.04.2014) zoals deze werd vermeld op de website van
de Federale politie, met verwijzing naar FPF/CGOP/Beleidsgegevens.
30
Berekend op 68 van de 72 PZ die reeds een ZVP hadden ingediend op het moment van de analyse.

10
Verhoudingsgewijs zijn er duidelijk meer politiezones in het Vlaams Gewest waar de aanpak
van (aspecten van ) intrafamiliaal geweld in de periode 2003-2017 is opgenomen in het zonale
veiligheidsplan.
Uit de analyse komt - op het eerste gezicht - evenwel ook naar voor dat zowel binnen het
Vlaams als binnen het Waals Gewest er in de opeenvolgende periodes ook verschillen blijken
te zijn tussen de onderscheiden provincies, en verder blijkbaar ook tussen de (gerechtelijke)
arrondissementen31.

58.

Wel vinden we zowel in het Waals Gewest als in het Vlaams Gewest ook de globale
tendens terug zoals deze naar voor komt uit de tabel 1, namelijk een toename van 2003 tot 2013
met een afname voor de meest recente periode 2014-2017.
De aandacht voor intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen van de zones in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest was over de ganse periode 2003-2017 (zeer) beperkt.

59.

Wanneer we de politionele criminaliteitsstatistieken inzake criminaliteit geregistreerd
met betrekking tot intrafamiliaal geweld per gewest over de periode 2000-2013 nader bekijken,
dan stellen we globaal gezien in de onderscheiden gewesten een gelijkaardige tendens vast als
op nationaal niveau, namelijk een gevoelige toename van 2000 tot in 2011, waarna er een
afname waar te nemen is32.
3.3.

Opvolging door het Vast Comité P van de politieaanpak van intrafamiliaal
geweld

60.

Het Vast Comité P heeft de voorbije jaren bij herhaling opvolging gedaan van de
politieaanpak van intrafamiliaal geweld.
3.3.1.

Toezichtsonderzoeken politieaanpak van partnergeweld in de periode 1998 - 2006

Door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P werd in 1998 een toezichtsonderzoek33
uitgevoerd naar de manier waarop de politiediensten omgaan met geweld tussen partners.

61.
62.

Gezien het maatschappelijk belang van deze problematiek werd eind 2003, op verzoek
van het Vast Comité P, beslist om na te gaan in welke mate met de aanbevelingen uit het vorige
toezichtsonderzoek rekening werd gehouden en hoe door de geïntegreerde politie in het
ondertussen gewijzigde politielandschap met het fenomeen partnergeweld werd omgegaan.

63.

De resultaten van dat onderzoek werden uiteengezet in het jaarverslag 2004 van het
Vast Comité P34.

64.

Zoals supra reeds werd vermeld, werd in 2006 door het Vast Comité P een cahier
uitgegeven betreffende de politieaanpak van partnergeweld35. In het cahier wordt de evolutie
geschetst van de wijze waarop de (geïntegreerde) politie het fenomeen partnergeweld heeft
31

Wat in de lijn ligt van enerzijds het gegeven dat de COL 4/2006 voorziet in een arrondissementele aanpak van
IFG en anderzijds de betrokkenheid van de procureur des Konings bij de opmaak van de zonale
veiligheidsplannen.
32
We voegen hierbij een uitprint van de politionele criminaliteitsstatistiek ter zake over de periode 2000 - 2013
(met afsluitingsdatum 22.04.2014) zoals deze werd vermeld op de website van de Federale politie, met verwijzing
naar FPF/CGOP/Beleidsgegevens, meer bepaald Bijlage 2 (Vlaams Gewest), Bijlage 3 (Waals Gewest) en
Bijlage 4 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
33
Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St., Kamer,
1999-2000, nr. 0827/001 en Senaat, 1999-2000, nr. 2-538/1, “Onderzoek naar de wijze waarop de
politieambtenaren klachten over geweld tussen partners behandelen”, p. 63 e.v.
34
Activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St., Kamer, 2004-2005,
nr. 1966/001 en Senaat, 2004-2005, nr. 3-1321/1, p. 173-174.
35
Vast Comité P, De politieaanpak van partnergeweld, Cahiers Vast Comité P, Brussel, Politeia, 2006, 147 p.
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behandeld vanaf het verschijnen van de wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld
tussen partners tegen te gaan, over de politiehervormingen tot en met het verschijnen van de
voormelde omzendbrieven COL 3/2006 en COL 4/2006. De bevindingen uit de voormelde
toezichtsonderzoeken werden in het cahier geïntegreerd.

65.

In de epiloog van het cahier werd de stand van zaken in 2006 als volgt samengevat36:
Sinds 1998 is er inderdaad een duidelijke, positieve evolutie waar te nemen in de wijze
waarop de politie het fenomeen van intrafamiliaal en partnergeweld benadert. Op
beleidsvlak wordt het fenomeen in steeds meer politiezones in de schijnwerpers
geplaatst door het als prioriteit of als aandachtspunt op te nemen in het zonaal
veiligheidsplan of door er op een andere manier op te focussen.
Uit een overzicht van de geregistreerde criminaliteitscijfers tussen 2000 en 2005 blijkt
dat het aantal geregistreerde feiten van slagen en verwondingen tussen (ex-)partners
over het ganse land jaarlijks gemiddeld met meer dan 10 % is toegenomen. Voor
sommige gerechtelijke arrondissementen bedraagt de gemiddelde jaarlijkse stijging
over een periode van vijf jaar meer dan 16 %. Deze toename kan verschillende
oorzaken hebben zoals een stijging van de aangiftebereidheid, maar kan eveneens te
wijten zijn aan de betere kennis van het probleem bij de politie en aan het feit dat
sneller proces-verbaal wordt opgesteld. Verwacht wordt dat deze cijfers in de
toekomst nog zullen toenemen, onder meer onder impuls van de richtlijnen in verband
met registratie vervat in de COL 3/2006 en de COL 4/2006.
Ook op het vlak van de opleidingen is een positieve tendens waar te nemen. In 2006
werd tijdens de voortgezette vorming van politiemensen een ruim aantal sessies inzake
intrafamiliaal geweld ingericht. Belangrijker is echter de vaststelling dat vanaf
volgend jaar het onderwerp expliciet zal worden opgenomen in het programma van de
basisopleiding tot inspecteur.
De hiervoor vermelde omzendbrief COL 4/2006 zal eveneens een impact hebben op de
wijze waarop de basispolitiezorg in deze materie verzekerd wordt, waardoor ook in
politiezones die tot nog toe geen bijzondere aandacht voor het probleem hadden de
kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen.
Deze belangrijke stappen voorwaarts zijn de verdienste van heel wat overheden,
ambtenaren, groeperingen en individuen die reeds lang diverse plaatselijke
initiatieven opzetten om intrafamiliaal en partnergeweld aan te pakken. Onder
coördinatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden deze
initiatieven samengebracht en werd uiteindelijk het Nationaal Actieplan
Partnergeweld 2004-2007 uitgewerkt dat, zoals blijkt uit dit cahier, een aantal
evoluties in een stroomversnelling heeft gebracht.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven echter inspanningen nodig. Nog steeds
blijkt dat er in heel wat politiezones ‘op de werkvloer’ een fundamenteel gebrek aan
kennis bestaat over de hier besproken materie. Veel politiemensen beschouwen
intrafamiliaal geweld nog steeds veeleer als een sociaal (privé)probleem dan als een
crimineel feit. Er moet dus nog werk gemaakt worden van een verdere bewustwording.
In de opleidingen van de politiemensen zijn daartoe reeds verschillende initiatieven
gestart. Maar in de programma’s van de andere basisopleidingen, bijvoorbeeld, wordt
de problematiek van intrafamiliaal geweld als onderwerp niet expliciet behandeld en
op het vlak van de niet-baremische opleidingen is er momenteel in de Franstalige
politiescholen te weinig aanbod van vormingen inzake intrafamiliaal geweld. Teneinde
de reeds actieve en meer ervaren politiemensen nog meer te bereiken, kan de materie

36

Ibidem, p. 99 e.v.
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bovendien best opgenomen worden als thema in de baremische opleidingen.
Bovendien valt af te wachten wat de werkelijke impact van de voornoemde
omzendbrieven en opleidingen zal zijn en of deze maatregelen tot een verbeterde
dienstverlening zullen leiden.
3.3.2.

Aanbevelingen van het Vast Comité P inzake Onthaal en Slachtofferbejegening over
de periode 2002 - 2013

66.

Naar aanleiding van toezichtsonderzoeken die de voorbije jaren werden uitgevoerd door
de Dienst Enquêtes P heeft het Vast Comité P aanbevelingen geformuleerd over diverse
aspecten van de politiefunctie. De belangrijkste aanbevelingen over de periode 2002-2010 zijn
samengebracht in het jaarverslag 2010 van het Vast Comité P. Daarbij werden ook
aanbevelingen geformuleerd inzake de functionaliteiten Onthaal en Slachtofferbejegening.
3.3.2.1. Aanbevelingen inzake Onthaal

67.

Met betrekking tot de functionaliteit Onthaal worden 17 aanbevelingen vermeld,
waarvan 9 betrekking hebben op het onthaalproces en 8 op de onthaalinfrastructuur. Hoewel
deze aanbevelingen niet specifiek gericht zijn op slachtoffers van intrafamiliaal geweld, zijn
een aantal van deze aanbevelingen wel zeer relevant in dat kader.

68.

Uit een analyse van klachten naar aanleiding van het politieoptreden bij situaties van
intrafamiliaal geweld (cfr. infra) komt onder meer naar voor dat de feiten, gebreken of
tekortkomingen in het politieoptreden naar aanleiding van situaties van intrafamiliaal geweld
die het vaakst worden aangeklaagd betrekking hebben op een ongelijke behandeling van de
partijen bij tussenkomst van de politie (in 30 % van de klachtendossiers) en het niet ingaan op
een vraag om een klacht of aangifte te akteren (ongeveer 26 % van de klachtendossiers). Het
uitwerken van een duidelijke procesbeschrijving onthaal (aanbeveling uit 2005); het
formaliseren van de nodige werkinstructies (aanbeveling uit 2005); het selecteren van de
onthaalmedewerkers volgens een welbepaald profiel en het geven van een deskundige vorming
aan deze medewerkers (aanbeveling uit 2004) zijn aanbevelingen die tot een gunstig effect
zouden moeten leiden ten aanzien van de voormelde tekortkomingen en gebreken.

69.

In de periode 2011-2013 heeft het Vast Comité P een opvolgingsonderzoek gedaan naar
deze aanbevelingen Onthaal. In het jaarverslag 2012 wordt ter zake een overzicht gegeven van
de resultaten. Het belangrijkste element dat naar voren komt uit dit onderzoek is een
tegenstrijdigheid tussen het belang dat gegeven wordt aan het onthaal, dat wordt beschouwd als
een uithangbord van de politie, en het relatieve belang dat vastgesteld werd tijdens de
terreinfase van het onderzoek (in 8 politiezones en 4 diensten van de federale politie):
‘Immers, hoewel vaak gezegd is dat het onthaal het eerste contact is tussen de politie en
de burger en dit onberispelijk moet zijn, vinden we onvoldoende aanwijzingen dat er
nagedacht is over het onthaal in termen van het bestaan van procedures, de opmaak
van een selectieprofiel, de ontwikkeling van aangepaste en gemeenschappelijke
opleidingen, het overzicht van de noden en verwachtingen van de burgers en van
externe en andere partners’37.
3.3.2.2. Aanbevelingen inzake slachtofferbejegening

70.

Met betrekking tot de functionaliteit Slachtofferbejegening werden 11 aanbevelingen
geformuleerd waarvan de meeste eveneens van toepassing zijn op de bejegening van
slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
37

Vast Comité P, Jaarverslag 2012, p. 158.
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71.

Bij de analyse van de tekortkomingen bij klachten naar aanleiding van het
politieoptreden bij situaties van intrafamiliaal geweld (cfr. infra) komt ook naar voor dat het
niet ingaan op een vraag om hulp en het niet optreden als daarom gevraagd werd in ongeveer
10 % van de klachtendossiers als probleem werd aangemeld.
Het is in dat kader ongetwijfeld nuttig dat de leiding van een politiezone bij voorkeur
initiatieven neemt om de personeelsleden bewust te maken van de waarde van politionele
slachtofferbejegening door aan alle personeelsleden het belang en de opdrachten van de dienst
politionele slachtofferbejegening uit te leggen (aanbeveling 2011), en dat eveneens, aangezien
slachtofferbejegening niet bestempeld kan worden als een taak enkel voor experten, een
opleiding slachtofferbejegening voorzien zou worden voor alle politieambtenaren (aanbeveling
2009).
Ook de aanbevelingen dat de leiding van een politiezone het politiepersoneel intern opleidt met
betrekking tot het gebruik van de diverse formulieren bestemd voor slachtoffers in toepassing
van de COL 5 uit 2009 (aanbeveling 2011); dat de leiding van een politiezone aan het personeel
documentatie bestemd voor slachtoffers ter beschikking stelt (aanbeveling 2011); dat een broos
slachtoffer niet wordt blootgesteld aan het grote publiek, bijvoorbeeld wanneer andere personen
aanwezig zijn in de wachtzaal (aanbeveling 2011), en dat de externe doorverwijzing verbeterd
wordt door partnerschappen aan te gaan en te versterken met andere actoren uit de sector van
de slachtofferzorg (2011), zijn aanbevelingen die tot een gunstig effect zouden moeten leiden
ten aanzien van de voormelde tekortkomingen en gebreken.
3.3.3.

Analyse klachtendossiers inzake het politieoptreden bij intrafamiliaal geweld voor de
periode 2010-2012

72.

Begin 2014 werd door de Dienst Enquêtes P, bijgestaan door de Klachtensectie van het
Vast Comité P, een analyse uitgevoerd van klachtendossiers die met betrekking tot het
politieoptreden bij situaties van intrafamiliaal geweld werden aangemaakt in de jaren 20102011-2012 bij het Vast Comité P. Daarbij werd ook een vergelijking gemaakt met het geheel
van klachtendossiers die voor dezelfde periode werden aangemaakt bij het Vast Comité P.

73.

Uit dit onderzoek komt naar voor dat het aantal klachtendossiers die in de periode 20102011-2012 bij het Vast Comité P werden geopend met betrekking tot het politieoptreden naar
aanleiding van situaties van intrafamiliaal geweld ongeveer 5 % bedroeg van het totaal aantal
klachten. In absolute aantallen betrof het voor 2010 116 klachtendossiers; in 2011 betrof het
152 klachtendossiers en in 2012 betrof het 150 klachtendossiers. Met betrekking tot de stijging
van het aantal dossiers van 2010 naar 2011 dient opgemerkt dat er toen ook een stijging was
van het totaal aantal klachtendossiers, zij het verhoudingsgewijs minder uitgesproken.

74.

De klagers inzake het politieoptreden naar aanleiding van situaties van intrafamiliaal
geweld betroffen ongeveer evenveel vrouwen als mannen.
Wat de aard van het intrafamiliaal geweld 38 betreft naar aanleiding waarvan een
politionele tussenkomst gebeurde, komt uit de samenvattingen van de weerhouden
klachtendossiers naar voor dat situaties van psychisch intrafamiliaal geweld het vaakst lijken
voor te komen, in 44 % (2010) tot 56 % (2012) van de dossiers39. Het betreft dan hoofdzakelijk
geweld tussen partners zoals bedreigingen, belaging en weigeringen bezoekrecht.

75.

38

Bij de analyse werd op basis van de samenvatting van het klachtendossier in de database van het Vast Comité P
nagegaan welke soort intrafamiliaal geweld het betrof; daarbij werden de categorieën gehanteerd zoals die ook
worden gebruikt bij de registraties van IFG door de politiediensten; deze categorieën zijn gebaseerd op de
COL 3/2006. De gehanteerde categorieën zijn: fysiek IFG, seksueel IFG, psychisch IFG en economisch IFG,
aangevuld met een categorie IFG die geen misdrijven vormen.
39
In één klachtendossier kan er sprake zijn van meerdere vormen van IFG.

14
In mindere mate hebben de klachtendossiers betrekking op het politieoptreden bij intrafamiliaal
geweld dat geen misdrijven betreft zoals familiale geschillen of echtelijke twisten, in 31 %
(2012) tot 53 % (2010).
Klachtendossiers die betrekking hebben op het politieoptreden bij situaties van fysiek
intrafamiliaal geweld (zoals slagen en verwondingen) komen in 25 % (2010) tot 30 % (2012)
voor.
Economisch intrafamiliaal geweld (o.a. niet betalen onderhoudsgeld, vernielingen) komt in 5 %
(2010) tot 10 % (2012) van de dossiers voor.
Seksueel intrafamiliaal geweld (verkrachting, aanranding eerbaarheid,…) komt in 1 % (2012)
tot 2 % (2010 en 2011) van de klachtendossiers voor.

76.

De ingediende klachten inzake het politieoptreden hebben dus het vaakst betrekking op
psychisch intrafamiliaal geweld, daar waar de geregistreerde feiten intrafamiliaal geweld bij de
politie voor de jaren 2010-2011-2012 het vaakst betrekking hebben op fysiek intrafamiliaal
geweld40.
Geregistreerde feiten van seksueel intrafamiliaal geweld maken slechts een fractie uit van het
totaal aantal door de politie geregistreerde feiten; ze maken ook slechts een fractie uit van de
klachtendossiers inzake het politieoptreden bij situaties van intrafamiliaal geweld41.

77.

De klachten over het politieoptreden naar aanleiding van situaties van intrafamiliaal
geweld betreffen niet enkel de basisfunctionaliteiten Onthaal of Slachtofferbejegening maar
hebben onder meer ook betrekking op de Interventie en de Recherche.

78.

De tekortkomingen in het politieoptreden naar aanleiding van situaties van
intrafamiliaal geweld die het vaakst worden aangeklaagd betreffen een ongelijke behandeling
van de partijen bij tussenkomst van de politie (in 30 % van de klachtendossiers) en het niet
ingaan op een vraag om een klacht of aangifte te akteren (ongeveer 26 % van de
klachtendossiers). Partijdigheid, een lakse of negatieve houding bij de taakuitvoering, een
agressieve houding, het niet ingaan op een vraag om hulp en het niet optreden als daarom
gevraagd wordt, komen alle in ongeveer 10 % van de klachtendossiers naar voor.

79.

Van de afgesloten klachtendossiers intrafamiliaal geweld die een oriëntatie hebben
gekregen waarbij er onderzoeksopdrachten werden uitgevoerd hetzij door de politiediensten
(diensten intern toezicht), hetzij door de Dienst Enquêtes P (dit is samen ongeveer 80 % van de
klachtendossiers), bleken er na onderzoek voor de jaren 2010-2011-2012 8 op de 10 niet geleid
te hebben tot de vaststelling van een tekortkoming in hoofde van de betrokken
politieambtenaren. Bij een gelijkaardige analyse voor alle klachten over dezelfde periode
bleken ongeveer 7 op de 10 klachtendossiers, na onderzoek (het betrof ongeveer 70 % van de
klachtendossiers), niet geleid te hebben tot de vaststelling van een tekortkoming in hoofde van
de betrokken politieambtenaren, waarbij wel in acht moet genomen worden dat op het tijdstip
van de analyse er voor de betreffende jaren – en zeker voor 2012 – nog een groter deel dossiers
nog niet was afgesloten.

80.

Wat de klachtendossiers intrafamiliaal geweld betreft die vervolgens werden onderzocht
door de politiediensten of door de Dienst Enquêtes P over de periode 2010-2011-2012, werd in
ongeveer 1 op de 10 dossiers een tekortkoming in hoofde van een politieambtenaar
weerhouden. Voor alle klachtendossiers samen betrof dat 10 tot 15 %.
De meest voorkomende tekortkomingen in dergelijke klachtendossiers intrafamiliaal geweld
zijn niet akteren, ongelijke behandeling/niet eenvormig optreden, lakse of negatieve houding bij
taakuitvoering en agressieve houding.

40
41

Cfr. tabel als Bijlage 1.
Cfr. tabel als Bijlage 1.
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81.

6 tot 9 % van deze klachtendossiers intrafamiliaal geweld werden in de periode 20102011-2012 na onderzoek aan de gerechtelijke overheden overgemaakt omdat er strafrechtelijke
aspecten werden in vastgesteld met betrekking tot de betrokken politieambtenaren. Voor alle
klachtendossiers samen betrof dat ongeveer 10 %.

82.

In de 418 weerhouden klachtendossiers die betrekking hebben op het politieoptreden bij
situaties van intrafamiliaal geweld komen 167 verschillende politiezones of politiediensten
voor; in 2 dossiers kon de betrokken dienst niet geïdentificeerd worden. Het betreft 157
verschillende lokale politiezones en 10 diensten van de federale politie.
De PZ Antwerpen komt het meest voor: in 17 dossiers (2 in 2010; 6 in 2011 en 9 in 2012)
gevolgd door de PZ Brussel/Elsene en PZ Brussel-West (elk 10 dossiers). De PZ Zuid, de
PZ Gent en de PZ Oostende worden ieder vermeld in 8 dossiers over de periode 2010-20112012.
7 politiezones die voorkomen in de top 9 van meest voorkomend bij intrafamiliaal geweld
komen ook voor in de top 9 van alle klachtendossiers voor dezelfde periode.
De 33 klachtendossiers waarin een tekortkoming werd weerhouden hebben betrekking op 28
verschillende lokale politiezones en 1 dienst van de federale politie.

83.

Op basis van deze analyse kan in algemene zin opgemerkt worden dat de
klachtendossiers die in de periode 2010-2011-2012 bij het Vast Comité P werden aangemeld
met betrekking tot het politieoptreden bij situaties van intrafamiliaal geweld geen aanwijzingen
bevatten dat dit politieoptreden meer problematisch zou zijn dan het politieoptreden in andere
situaties42.
Uit de analyse blijkt dat bij klachten inzake het politieoptreden bij situaties van intrafamiliaal
geweld door het Vast Comité P verhoudingsgewijs iets meer wordt overgegaan tot een
onderzoek door een dienst intern toezicht of door de Dienst Enquêtes P; uit het resultaat van
deze onderzoeken komt naar voor dat daarbij verhoudingsgewijs niet meer tekortkomingen in
het politieoptreden worden vastgesteld dan bij het geheel van de klachtendossiers.
Met betrekking tot de aard van het aangemelde intrafamiliaal geweld in deze klachtendossiers
kan in algemene zin vastgesteld worden dat deze verhoudingsgewijs iets meer situaties van
psychisch intrafamiliaal geweld betreffen in vergelijking met de aard van de geregistreerde
feiten intrafamiliaal geweld bij de politie in dezelfde periode; bij de door de politie
geregistreerde feiten betreft het meer fysiek intrafamiliaal geweld.
3.3.4.

Analyse van de zonale veiligheidsplannen over de periode 2003-2017

84.

Zoals supra reeds werd vermeld, werd in de eerste helft van 2014 door de Dienst
Enquêtes P nagegaan in welke mate de aanpak van intrafamiliaal geweld als prioriteit of
aandachtspunt is opgenomen in de zonale veiligheidsplannen. Bijkomend werd ter zake ook een
vergelijking gemaakt met de zonale veiligheidsplannen voor de periodes 2003-2004, 2005-2008
en 2009-2013.

85.

Daarbij werd vastgesteld dat de aandacht voor de aanpak van intrafamiliaal geweld in
de zonale veiligheidsplannen toenam over de periodes 2003-2004, 2005-2008 en 2009-2013
van ongeveer 15 % tot bijna 40 %. In de nieuwe zonale veiligheidsplannen 2014-2017 is die
aandacht weer afgenomen, en wordt de aanpak van intrafamiliaal geweld als prioriteit of
aandachtspunt naar voor geschoven in ongeveer 34 % van de plannen.

86.

Daarnaast blijkt dat er over dezelfde periode een toename was van de politioneel
geregistreerde feiten inzake intrafamiliaal geweld in de periode 2000 tot 2011 en een afname
van deze geregistreerde feiten vanaf 2012.
42

Een beperkte screening van de klachtendossiers voor 2013 en 2014 geeft geen aanwijzingen dat dit ondertussen
significant zou veranderd zijn.
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87.

Uit de analyse komt ook naar voor dat er verschillen zijn inzake aandacht voor
intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen tussen de gewesten, en daarbinnen dan
verder blijkbaar tussen provincies en arrondissementen.

88.

In het kader van deze analyses werd ook nagegaan of in de actuele veiligheidsplannen
2014-2017 wordt gefocust op sensibilisering, opleiding, en interne en/of externe
doorverwijzing in het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld. We komen daar verder op
terug in de rubriek 3.5.
3.4.

Enkele recente evaluaties inzake de aanpak van intrafamiliaal geweld

89.

Naast de voormelde evaluaties door het Vast Comité P werden de voorbije jaren ook
nog door andere instanties evaluaties uitgevoerd met betrekking tot (aspecten van) de aanpak
van intrafamiliaal geweld. We staan hierna stil bij drie van dergelijke evaluaties, waarbij we in
het bijzonder de politie-relevante aspecten uit deze studies belichten.
3.4.1.

Evaluatie van de omzendbrief COL 4/2006

90.

Zoals eerder reeds vermeld, werd in de omzendbrief COL 4/2006 voorzien in een
evaluatie om deze omzendbrief te wijzigen of aan te vullen.
In 2009 werd een dergelijke evaluatie gemaakt door een werkgroep bij het College van
procureurs-generaal, met de steun van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB).
Het betreft een evaluatie die uitgevoerd werd door de DSB, aangevuld met informatie en
evaluaties door andere instanties (o.a. VZW Engender, Justitiehuizen, strategisch analisten
federale politie).
Naast vaststellingen, opmerkingen en kritieken worden in het syntheseverslag43 ook
aanbevelingen geformuleerd, onder meer met betrekking tot de politie.
Zo wordt met betrekking tot de identificatie en registratie van de dossiers inzake intrafamiliaal
geweld door de politie aanbevolen dat er meer sensibilisatie en verbetering van de opleiding
moet komen zodat partnergeweld beter herkend en erkend wordt en er de gepaste gevolgen aan
gekoppeld worden.
Met betrekking tot de opmaak van processen-verbaal wordt aanbevolen dat er steeds een
proces-verbaal wordt aangemaakt.
Er wordt, wat de slachtofferbejegening betreft, vastgesteld dat er nood is aan duidelijke
richtlijnen om de hercontactname met het slachtoffer te uniformiseren, evenals dat er nood is
aan een systematische opvolging via telefoon of via huisbezoek van slachtoffers van
partnergeweld die niet uit eigen initiatief hulp zoeken.
Verder wordt ook vastgesteld dat de samenwerking van justitie en politie met de psychosociale
sector ter opvang van slachtoffers (en daders) van intrafamiliaal geweld verbeterd kan worden.
Er wordt benadrukt dat er nood is aan een integrale aanpak in samenwerking met alle actoren.
In het kader van de evaluatie werd ook vastgesteld dat er met betrekking tot de materiële
middelen (onder meer onthaalinfrastructuur, verhoortechnologie) minder problemen opduiken.
Zoals reeds werd vermeld, werd een actualisatie van de COL 4/2006 aangekondigd.

91.

43

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, Syntheseverslag. Evaluatie van de gemeenschappelijke omzendbrief
COL 4/06 van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk
beleid inzake partnergeweld, DSB, Brussel, 2009, 52 p.
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3.4.2.

Evaluatie door het Collectif contre les violences familiales et l’exclusion ‘2006-2009:
Les Col 3 et 4 trois ans après – Violences conjugales: quelle collaboration entre la
justice et les associations de l’aide ?’

Door het Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE) werd in 2009
een evaluatie georganiseerd van de samenwerking tussen justitie/politie en de hulpverlening
betreffende intrafamiliaal geweld, op basis van een werkgroep van enerzijds hulpverleners en
anderzijds onder andere referentiemagistraten.
Er wordt onder meer aanbevolen om44:

92.

3.4.3.

de COL 4/2006 in de verschillende gerechtelijke arrondissementen op een eenvormige
wijze toe te passen;
op meer regelmatige basis overlegmomenten te organiseren tussen enerzijds
politie/justitie en anderzijds de hulpverleningssector;
de opleiding van de verschillende betrokken actoren te verbeteren.
Evaluatie door het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid. Evaluatie van het
Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap
inzake slachtofferzorg, goedgekeurd bij decreet op 15 december 1998 en bij wet op
11 april 1999, uitgevoerd door de arrondissementele raden, 2010

93.

In december 2010 heeft het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, middels een
bevraging van de arrondissementele raden voor het slachtofferbeleid in Vlaanderen, een
evaluatie gemaakt van het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Federale Staat en
de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg. Hierbij kan opgemerkt worden dat in deze
arrondissementele raden vertegenwoordigers zitten van het parket, het justitiehuis, de
politiediensten en hulpverleningsinstanties45. Bijkomend moet opgemerkt worden dat de
evaluatie betrekking had op de slachtofferzorg door deze instanties, waaronder, maar niet enkel,
de zorg voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
In het kader van de evaluatie werd onder meer opgemerkt dat:
-

-

-

44

de politionele slachtofferbejegening niet enkel dient georganiseerd te worden bij de
lokale politie maar ook bij de federale politie46;
er nationale richtlijnen zouden moeten komen betreffende geschikte materiële
omstandigheden voor opvang, onthaal en verhoor van slachtoffers47;
de informatieverstrekking aan slachtoffers vaak beperkt blijft tot het verstrekken van
een attest van klachtneerlegging met daarop de informatie over de procedures; het is
wenselijk dat deze procedures ook mondeling toegelicht worden48;
het voor politieambtenaren vaak onduidelijk is naar wie ze kunnen doorverwijzen buiten
de dienst slachtofferhulp; daarnaast zijn er problemen van wachtlijsten bij
hulpverleningsdiensten en het gegeven dat de diensten vaak alleen open zijn tijdens de
kantooruren49;
wat specifiek de doorverwijzing betreft van slachtoffers van intrafamiliaal geweld wordt
erop gewezen dat er soms verwarring ontstaat bij de doorverwijzing van enerzijds
slachtoffers in het algemeen, en anderzijds de specifieke doorverwijzing van

Collectif contre les violences conjugales et l’exclusion, 2006-2009 : les COL 3 et 4 trois ans après. Violences
conjugales : quelle collaboration entre la Justice et les associations d’Aide ?, CVFE asbl, Liège, 2009, 6 p.
45
Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, Evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de
Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg, goedgekeurd bij decreet op 15 december 1998 en bij
wet op 11 april 1999, uitgevoerd door de arrondissementele raden, Brussel, 2010, p. 3.
46
Ibidem, p. 3.
47
Ibidem, p. 3.
48
Ibidem, p. 4.
49
Ibidem, p. 4.
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-

-

-

-

-

-

-

-

50

slachtoffers van intrafamiliaal geweld; daarbij zou het hulpverleningsaanbod voor
intrafamiliaal geweld uitermate beperkt zijn50;
slachtofferbejegenaars van de politie vaak meer doen dan hun functie toelaat; hun taak
bestaat uit eerste opvang, informatie en doorverwijzing; langdurige opvang is daar niet
bij; er zijn dus onduidelijke afspraken betreffende het takenpakket van de diensten
slachtofferbejegening51;
er nog een aantal knelpunten zijn met betrekking tot de registratie als benadeelde
persoon en het aangeven dat men als slachtoffer op de hoogte wil gehouden worden; zo
wordt het onderscheid tussen burgerlijke partijstelling en benadeelde persoon soms niet
voldoende duidelijk toegelicht; daarnaast denkt het slachtoffer soms dat het de politie is
die beslist over de informatie die naderhand wordt verstrekt, terwijl dit een beslissing is
van het parket52;
met betrekking tot de werking van de dienst slachtofferbejegening bij de politie wordt
opgemerkt dat de samenstelling van deze dienst sterk kan verschillen van zone tot zone;
van een goed uitgebouwde dienst tot één gespecialiseerde medewerker die er evenwel
ook nog verschillende andere taken dient bij te nemen53;
de diensten slachtofferbejegening binnen de zones soms weinig erkenning krijgen, wat
dan tot moeilijkheden leidt bij de uitbouw en organisatie van deze dienst54;
niet steeds duidelijk is afgelijnd wanneer de dienst slachtofferbejegening ingeschakeld
wordt; daarbij zouden bepaalde politieambtenaren de zorg voor slachtoffers vaak te snel
doorgeven aan gespecialiseerde medewerkers om van die ‘sociale zever’ af te zijn55;
de opleidingen georganiseerd door de politiescholen te weinig opleidingen voorzien in
het kader van slachtofferbejegening; en daar waar deze toch wordt voorzien er slechts
een select aantal politiefunctionarissen spontaan kiest voor een dergelijke opleiding;
bijkomend wordt in deze opleidingen te weinig aandacht besteed aan slachtofferschap in
de praktijk56;
de opleidingen en vormingen inzake slachtofferzorg binnen de zones zeer divers
ingevuld worden, van zeer uitgebreid tot zeer beperkt; dergelijke opleidingen zijn
daarbij vaak geen prioriteit en de dienst slachtofferbejegening, die zou moeten instaan
voor deze vorming, heeft niet altijd de mogelijkheden (tijd, andere vorming) om
dergelijke vorming te organiseren57;
wat de feedback betreft die vanuit de hulpverlening naar de zones gaat, zou deze sterk
verschillen tussen de arrondissementen; soms is deze zeer gedetailleerd, in andere
gevallen is er geen feedback; er zou meer wederzijdse feedback moeten zijn tussen
enerzijds politie/justitie en anderzijds de hulpverlening58;
wat de werking van de arrondissementele raden betreft, wordt vastgesteld dat diegenen
die werkelijk beslissingsbevoegdheid hebben binnen de verschillende participerende
instanties vaak afwezig zijn; dat is onder meer het geval voor zonechefs van de lokale
politie.

Ibidem, p. 16.
Ibidem, p. 5.
52
Ibidem, p. 5.
53
Ibidem, p. 6.
54
Ibidem, p. 6.
55
Ibidem, p. 6.
56
Ibidem, p. 6.
57
Ibidem, p. 7.
58
Ibidem, p. 17.
51
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3.5.

Analyse van de zonale veiligheidsplannen 2014-2017 betreffende sensibilisering,
opleiding, interne doorverwijzing en/of externe doorverwijzing met betrekking
tot de aanpak van intrafamiliaal geweld.

94.

Supra werd reeds vermeld dat sinds de inwerkingtreding van de omzendbrief
COL 4/2006 de bewustwording, de registratie en de identificatie en de aanpak van
partnergeweld bij de politie sterk is verbeterd. Tegelijk blijkt onder meer uit de voormelde
evaluaties dat er nog verbeterpunten zijn op diverse vlakken. Wat de politie betreft, wordt
daarbij (onder meer) gewezen op de verdere noodzaak tot sensibilisering en opleiding van de
politieambtenaren, en op het belang van een goede interne en externe doorverwijzing van
slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

95.

In het kader van de analyse die door de Dienst Enquêtes P in de eerste helft van 2014
werd gemaakt van de zonale veiligheidsplannen met betrekking tot de aandacht voor de aanpak
van intrafamiliaal geweld, werd (cfr. supra rubriek 3.3.4.), voor zover mogelijk, in de
veiligheidsplannen 2014-2017 ook nagegaan of daarbij werd gefocust op sensibilisering,
opleiding, en interne en/of externe doorverwijzing.

96.

Door de Directie van de Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken
werd een exemplaar overgemaakt van de zonale veiligheidsplannen 2014-2017 waarin wordt
vermeld dat er gewerkt zal worden rond intrafamiliaal geweld59. Door de Dienst Enquêtes P
werd vervolgens in de betreffende 65 zonale veiligheidsplannen nagegaan of daarbij wordt
gefocust op sensibilisering, opleiding, interne doorverwijzing en/of externe doorverwijzing, en
dit specifiek in relatie met intrafamiliaal geweld60. Bijkomend werd berekend hoe zich dit
verhoudt tot het aantal zonale veiligheidsplannen met vermeldingen intrafamiliaal geweld en tot
het totaal aantal zonale veiligheidsplannen (192 van de 196 zones). De resultaten werden
opgenomen in de onderstaande tabel 3.

Sensibilisering
Opleiding
Interne
doorverwijzing
Externe
doorverwijzing61

Aantal
ZVP
32
27
21
35

Percentage op totaal ZVP Percentage op
met IFG
aantal ZVP
49,2
16,7
41,5
14,1
32,3
10,9
53,8

totaal

18,2

Tabel 3: Aantal zonale veiligheidsplannen 2014-2017 met vermeldingen inzake sensibilisering, opleiding,
interne en externe doorverwijzing IFG.

97.

In ongeveer de helft van de zonale veiligheidsplannen waar er vermeldingen zijn dat er
gewerkt wordt rond het fenomeen intrafamiliaal geweld, vinden we expliciete vermeldingen
terug die verband houden met sensibilisering en externe doorverwijzing (en samenwerking met
externe partners) in het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld. Expliciete verwijzingen
59

Op het ogenblik van de analyse waren nog 4 zonale veiligheidsplannen niet ontvangen zodat de analyse
betrekking heeft op 192 zones.
60
Hierbij moet opgemerkt worden dat de zonale veiligheidsplannen beleidsdocumenten zijn en geen documenten
die op concrete wijze aangeven hoe de betreffende aanpak verder geoperationaliseerd zal worden. Dit betekent dat
de vermeldingen meestal eerder algemeen zijn, wat het soms moeilijk maakt om bepaalde vermeldingen eenduidig
te begrijpen en de analyse bijgevolg met het nodige voorbehoud werd gemaakt.
61
In 10 van de 35 plannen was daarbij sprake van aandacht voor de samenwerking met de externe partners, wat
dus niet noodzakelijk betrekking heeft op externe doorverwijzing. Aangezien dit er evenwel ook kan onder
begrepen worden, werd dit alsnog meegeteld.

20
naar opleiding vinden we in ongeveer 40 % van die plannen terug; interne doorverwijzing
vinden we het minst terug (32 %).

98.

Wanneer we deze aspecten evenwel plaatsen tegenover het totaal aantal zonale
veiligheidsplannen, dan moeten we vaststellen dat deze aspecten nog slechts in 10 % (interne
doorverwijzing) tot 18 % (externe doorverwijzing, incl. samenwerking) van de
veiligheidsplannen expliciet vermeld worden, met opleiding en sensibilisering daartussenin.
4.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

99.

Uit het voormelde komt naar voor dat inzake de aanpak van intrafamiliaal geweld er de
voorbije jaren initiatieven genomen zijn door diverse actoren op diverse vlakken, waarbij het
belang van een integrale en geïntegreerde ketenbenadering wordt onderkend. Het Instituut voor
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen coördineert en volgt de acties op van de verschillende
actoren, waaronder de geïntegreerde politie.

100. Wat de geïntegreerde politie betreft, waren vooral de bepalingen in de COL 4/2006 met
betrekking tot partnergeweld de voorbije jaren richtinggevend waarbij wordt opgemerkt dat
sinds de inwerkingtreding van deze omzendbrief de bewustwording, de registratie en
identificatie en de aanpak van partnergeweld bij de politie sterk verbeterd zijn.
Ook in de Nationale Veiligheidsplannen 2008-2011 en 2012-2015 kreeg de strijd tegen
intrafamiliaal geweld een prioritaire plaats.
Uit een analyse van de zonale veiligheidsplannen van de lokale politie komt naar voor dat de
aandacht voor de aanpak van intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen toenam
over de periodes 2003-2004, 2005-2008 en 2009-2013. In de nieuwe zonale veiligheidsplannen
2014-2017 is die aandacht evenwel weer afgenomen.
Uit een analyse van de actuele zonale veiligheidsplannen, die nog lopen tot 2017, komt daarbij
naar voor dat de expliciete aandacht voor de aspecten sensibilisering en opleiding van de
medewerkers van de zones, en de aandacht voor de interne en/of externe doorverwijzing van
slachtoffers van intrafamiliaal geweld in deze zonale veiligheidsplannen als eerder beperkt kan
worden omschreven.

101. Tegelijk blijkt evenwel uit verschillende evaluaties dat er nog verbeterpunten waren op
diverse vlakken.
Wat de politie betreft, wordt daarbij onder meer bij herhaling gewezen op de verdere noodzaak
tot sensibilisering en opleiding van de politiemedewerkers - en niet enkel deze actief in het
onthaal of de slachtofferbejegening - zodat ze zich bewust zijn van het belang van de
problematiek en dermate zijn opgeleid dat ze aan situaties van intrafamiliaal geweld een gepast,
kwaliteitsvol gevolg kunnen geven.
Aandachtspunten zijn verder ook zowel de interne als de externe doorverwijzing door de politie
van slachtoffers van intrafamiliaal geweld zodat de gepaste tussenkomst wordt geboden door de
meest geschikte actor in de keten.
Dit vraagt onder meer ook een overleg en afstemming van de taken tussen deze verschillende
actoren (onder meer slachtofferbejegening politie, slachtofferzorg parket, slachtofferhulp uit de
psychosociale en medische sector). Bedoeling moet uiteindelijk zijn dat zowel de lokale als de
federale politie - als partners in de keten - een kwaliteitsvolle bijdrage leveren in de aanpak van
intrafamiliaal geweld en zo bijdragen aan een geïntegreerde en integrale aanpak van de
problematiek.

102. Het Vast Comité P heeft de voorbije jaren op basis van eigen onderzoeken diverse
aanbevelingen gedaan inzake onder meer de basisfunctionaliteiten Onthaal en
Slachtofferbejegening bij de politie; deze aanbevelingen hadden onder meer betrekking op
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sensibilisering en opleiding van de medewerkers van de politiediensten, en op de interne en
externe doorverwijzing van slachtoffers door politiemedewerkers in het kader van het onthaal
en de slachtofferbejegening.
Uit een evaluatieonderzoek in 2013 van het Vast Comité P met betrekking tot de opvolging van
de aanbevelingen inzake Onthaal komt daarbij evenwel onder meer naar voor dat nog meer
dient nagedacht over het onthaal in termen van het bestaan van procedures, de opmaak van een
selectieprofiel voor onthaalmedewerkers, de ontwikkeling van aangepaste en
gemeenschappelijke opleidingen en het overzicht van de noden en verwachtingen van de
burgers en van externe en andere partners.

103. Uit onderhavige analyse komt naar voor dat sensibilisering en opleiding van de
medewerkers van de politiediensten en de interne en externe doorverwijzing van slachtoffers
door politiemedewerkers ook aspecten zijn die specifiek in het kader van de aanpak van
intrafamiliaal geweld bijzondere aandacht blijven vragen.
Willen de politiediensten, als partners in de keten, de inspanningen die ze de voorbije jaren
hebben geleverd in het kader van een integrale en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal
geweld voortzetten, dan zullen ze verder moeten blijven inzetten op onder meer deze aspecten,
in het kader van hun reguliere werking of in het kader van de aanpak van prioriteiten of
aandachtspunten.
5.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Uitprint van de politionele criminaliteitstatistiek betreffende de geregistreerde
criminaliteit inzake IFG voor de periode 2000-2013 – Nationaal niveau.
Bijlage 2: Uitprint van de politionele criminaliteitstatistiek betreffende de geregistreerde
criminaliteit inzake IFG voor de periode 2000-2013 – Vlaams gewest.
Bijlage 3: Uitprint van de politionele criminaliteitstatistiek betreffende de geregistreerde
criminaliteit inzake IFG voor de periode 2000-2013 – Waals gewest.
Bijlage 4: Uitprint van de politionele criminaliteitstatistiek betreffende de geregistreerde
criminaliteit inzake IFG voor de periode 2000-2013 – Brussels Hoofdstedelijk gewest.

