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Het is voor mij een bijzonder voorrecht om een voorwoord te 
mogen schrijven bij deze publicatie van Stichting Zijweg. Een 
verbeterboek partnergeweld en ex-partnergeweld onder de titel  
Uit het veld geslagen. Knelpunten na partnergeweld. 

Huiselijk geweld is één van de beleidsonderwerpen waar ik van-
af het begin van mijn kamerlidmaatschap in 2001, namens de 
CDA-fractie het woord over mocht voeren. Er zijn in deze ja-
ren beleidsmatig belangwekkende stappen gezet. Op het gebied 
van wetgeving, maar ook in de samenleving; dat merk ik bij 
werkbezoeken die ik als woordvoerder, maar ook als voorzitter 
van de vaste kamercommissie voor Justitie, afleg. Bij een on-
derwerp als dit weet je echter dat er nooit voldoende stappen 
gezet kunnen worden om het geweld te voorkomen. Daar kun 
je moedeloos van worden en bij de pakken gaan neerzitten. Je 
kunt je echter ook voornemen je niet uit het veld te laten slaan. 
En je energie te richten op verbetering; als hulpverlener of als 
daderbehandelaar en zelfs als (mede) beleidsmaker.  

Geweld wordt in onze samenleving steeds minder geaccepteerd. 
Dat merk je aan de ophef wanneer zich in de publieke ruimte 
geweldsincidenten voordoen. Dat merk je ook wanneer pro-
blematische privé-verhoudingen eindigen in een regelrecht fa-
miliedrama. Toch blijft op privégeweld nog steeds een taboe 
rusten. Pas sinds 2001, bij het verschijnen van de nota “privé 
geweld – publieke zaak” onderkennen we met elkaar dat geweld 
in de privésfeer evenmin acceptabel is als in de publieke ruimte. 
En sinds die tijd zijn wij ons er ook bewust van geworden dat 
geweld in de privésfeer vele malen vaker voorkomt dan in de 
publieke ruimte. Juist dat gegeven vroeg om serieuze aanpak 
van dit grote probleem. Het besef begon te ontstaan dat alleen 
opvang van slachtoffers aan het daadwerkelijk probleem niets 

Voorwoord



doet; dat plegers wellicht een groter probleem hebben dan 
slachtoffers; dat daderbehandeling dáárom wellicht meer zal 
bijdragen aan een  partnerrelatie zonder geweld dan een  korte 
of langere “afkoelingsperiode”. Dit besef heeft tot gevolg ge-
had: 

�� dat er behoorlijk is geïnvesteerd binnen de politie om 
partnergeweld te signaleren en adequaat te interveniëren. 
Zeker ook naar aanwezige kinderen die als getuigen na-
drukkelijk ook als slachtoffers aangemerkt moeten wor-
den.   

�� dat tijdens een time-out om het geweld tegen te gaan nu 
zowel de pleger als  het slachtoffer in beeld is. De wet 
“tijdelijk Huisverbod” moet hierbij instrumenten aanrei-
ken.  

�� Dat enerzijds daderbehandeling en anderzijds weerbaar-
heidstraining partners behulpzaam kan zijn om als gelijk-
waardige partners hun relatie voort te zetten. 

  
Voor volgende stappen kan deze publicatie een goede aanzet 
zijn. Of de omvang van partnergeweld door al deze voorne-
mens zal afnemen? Dat hoop ik van harte. Wat ik echter min-
stens zo belangrijk vind is dat toekomstige slachtoffers én toe-
komstige daders weten dat zij er bij dit soort problemen niet 
alleen voor staan. Dat er familie en vrienden in de omgeving 
zijn die steun willen bieden of laten merken dat geweld niet ge-
tolereerd wordt. En dat er hulpverleners zijn die op professi-
onele wijze gedragsinterventies aanreiken om dreigend geweld 
beheersbaar te maken en de dreiging van geweld effectief te 
elimineren. 

Marleen de Pater – van der Meer 
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Voorzitter vaste commissie voor Justitie 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling rapport 

Tot genoegen stelt Stichting Zijweg, stichting ter behartiging 
van de belangen van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld 
én hun kinderen, vast dat de Nederlandse overheid de laatste 
jaren de nodige inspanningen levert om het beleid t.o.v. de pre-
ventie en bestrijding van huiselijk geweld, inclusief partnerge-
weld, te verbeteren. Stichting Zijweg hoopt van harte dat de 
overheid gedurende de komende jaren deze ingeslagen koers zal 
kunnen aanhouden en dat de toegenomen aandacht voor deze 
ernstige, maatschappelijke problematiek uiteindelijk mag resul-
teren in een lager aantal slachtoffers van (ex-)partnergeweld en 
in verbetering van de positie van vrouwelijke slachtoffers van 
(ex-)partnergeweld én hun kinderen. 

Desalniettemin wil Stichting Zijweg graag toch haar zorg uit-
spreken over een aantal aandachtspunten, waarvan zij van me-
ning is dat deze niet aan de aandacht mogen ontsnappen. Een 
voorbeeld hiervan is beschreven in het artikel in het AD naar 
aanleiding van interviews met de gemeente Rotterdam (12 juni 
2008 ‘Vergeten probleem nu beter zichtbaar’). “Het aantal mel-
dingen van huiselijk geweld is in twee jaar tijd explosief toege-
nomen. De top is echter wel bereikt, denkt de gemeente. ,,Nu is 
het tijd dat de cijfers omlaag gaan.’’  

Stichting Zijweg maakt zich zorgen over de tendens van derge-
lijke informatie. De indruk lijkt te worden gewekt dat “we er 
wel zijn”. Juist daarom heeft Stichting Zijweg dit verbeterboek 
opgesteld om te prikkelen en de mensen wakker en alert te 
houden. Stichting Zijweg wil de discussie levend houden, nieu-
we inzichten en invalspunten inbrengen en een bijdrage leveren 
aan het doen stoppen van geweld achter de voordeur. Zij is er-
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van overtuigd dat zij vanuit een uniek gezichtspunt - namelijk 
vanuit de invalshoek van ervaringsdeskundigen - een waarde-
volle bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat. Wel-
licht zijn de ervaringen al bekend bij beroepsbeoefenaren, maar 
het kan geen kwaad de meldingen nog eens onder de aandacht 
te brengen. Het bundelen van alle meldingen geeft al een schok-
kend beeld, zo is de stelling van Stichting Zijweg. 

Stichting Zijweg hoopt daarom dat dit rapport als ‘eyeopener’ 
beschouwd zal worden door politici en beleidsmakers, door de 
kennisneming van de ervaringen van slachtoffers zelf: ongekun-
steld en niet beïnvloed door vooroordelen en mythes. Ook 
hoopt Stichting Zijweg dat dit rapport voldoende aanleiding 
biedt om tot een dialoog te komen ten gunste van een zo effi-
ci??ënt mogelijk beleid. Het rapport is met financiering van 
Fonds Slachtofferhulp tot stand gekomen, als mede met hulp 
van de input van een aantal deskundige adviseurs. 

1.2 (ex-)Partnergeweld 

Wat is (ex-)partnergeweld? 

Geweld in de privé-sfeer, ook wel huiselijk geweld genoemd, is 
de meest omvangrijke geweldsvorm in onze samenleving. Naar 
schatting doen zich jaarlijks maar liefst 500.000 huiselijk gewel-
dincidenten in Nederland voor1. Het komt voor in alle sociaal-
economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse 
samenleving.  

De gebruikelijk indeling van privé-geweld of huiselijk geweld2 is 
gebaseerd op de slachtoffers; zo zijn partnergeweld3, ex-part-

                                    
1 Factsheet huiselijk geweld, ministerie van justitie, 2007. 
2 Huiselijk geweld wordt ook wel gelijk gesteld aan partnergeweld, maar dit is 
strikt genomen onjuist.  
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nergeweld, wederzijds geweld, kindermishandeling (waaronder 
bijvoorbeeld getuige zijn van geweld, verwaarlozing en meisjes-
besnijdenis), oudermishandeling en ouderenmishandeling te 
onderscheiden.  

Wij beperken ons in dit rapport tot partnergeweld en ex-
partnergeweld. De term huiselijk geweld wordt gebruikt voor de 
verzamelterm indien er meerdere vormen van geweld een rol 
spelen. Onder (ex-)partnergeweld vallen diverse geweldsvor-
men, zoals lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel ge-
weld, stalking (belaging), bedreiging en financiële uitbuiting 
door de partner of ex-partner. Vaak is er sprake van een com-
binatie van meerdere geweldsvormen.  

Hoe vaak komt het voor en bij wie? 

Omdat (ex-)partnergeweld bijna altijd ‘achter de voordeur’ 
plaatsvindt, is het lastig de problematiek in volle omvang en 
aard te herkennen en erkennen. Bekend is bijvoorbeeld dat 
slechts ongeveer 12% van alle (ex-)partnergeweldzaken bij de 
politie gemeld wordt. Slechts 4% van de slachtoffers doet uit-
eindelijk aangifte. Naar schatting wordt slechts 2% van alle ple-
gers van (ex-)partnergeweld door de politie veroordeeld4.  

Momenteel wordt een bevolkingsonderzoek uitgevoerd waarbij 
aard en omvang van huiselijk geweld (inclusief partnergeweld) 
wordt ingeschat, maar de huidige inschatting is dat ongeveer 
één op vijf Nederlandse vrouwen ooit door hun partner is mis-
handeld en één op de negen vrouwen ondervindt ernstig of 
aanhoudend geweld. Uit recent onderzoek op basis van politie-
cijfers blijkt dat mishandeling van vrouwen door hun partner of 

                                                                                                  
3 Ook wel partnermishandeling of relationeel geweld genoemd. 
4 Factsheet huiselijk geweld, ministerie van justitie, 2007. 
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ex-partner verreweg de grootste groep van slachtoffers van hui-
selijk geweld vormt5. 

Verder blijkt dat de meeste slachtoffers vrouwen of meisjes zijn 
(84%) en de meeste daders van het mannelijk geslacht (91%). 
Mannelijke slachtoffers zijn vaak kind of homoseksueel6.  

Verder lijkt ouderschap van invloed te zijn. Uit zeer recent on-
derzoek blijkt dat maar liefst 20% van de gescheiden moeders 
lichamelijk geweld als reden voor echtscheiding noemt in een 
anonieme enquête, tegen 1% van de vaders. Geweld als hoofdre-
den voor de scheiding werd door 10% van de moeders en door 
1% van de vaders genoemd. Vrouwen met kinderen geven twee 
keer zo vaak aan dat lichamelijk geweld reden tot scheiden was, 
dan vrouwen zonder kinderen7. Uit ander onderzoek is bekend 
dat vrouwen in 70% en mannen in 45% van de scheidingen het 
initiatief nemen (naar eigen opgave)8, waardoor uit herbereke-
ning blijkt dat het aantal scheidingen van ouders waarbij geweld 
een van de redenen tot scheiding is, omstreeks 12% ligt. Het 
aantal scheidingen waarbij geweld de hoofdreden om te schei-
den is, ligt naar schatting omstreeks 6%. Omdat dader en 
slachtoffers juist vanwege de kinderen meestal contact met el-
kaar (moeten) houden na de scheiding, ook indien er geweld is 
geweest of blijft na de scheiding, is het van belang hier meer 
kennis over op te doen m.b.v. onderzoek. 

                                    
5 Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Henk Ferwerda. (2007). Met de deur in huis. 
Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op 
basis van landelijke politiecijfers. Arnhem/Dordrecht.
6 Het gaat hierbij vooral om partnergeweld, maar de precieze cijfers over mannen 
en vrouwen als slachtoffer of dader van partnergeweld zijn niet gerapporteerd. 
Wel is bekend dat er binnen de mannelijke slachtoffers van partnergeweld een 
aanzienlijke groep homoseksuelen is. 
7 Clement, C, Van Egten, C en De Hoog, S. (2008). Nieuwe gezinnen. Echtschei-
ding en stiefgezinnen. E-Quality, Den Haag. 
8 De Graaf, A. (2006). Scheiden: de partners, de kinderen en de contacten. Demos 
22, p 26-28. 
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Het is niet precies bekend waarom meer moeders dan niet- 
moeders lichamelijk geweld als scheidingsreden geven. Het is 
mogelijk dat moeders een grotere kans lopen mishandeld te 
worden dan kinderloze vrouwen9. Het is echter ook mogelijk 
dat mishandelde moeders juist vanwege de kinderen vaker 
scheiden dan niet-moeders. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers 
eerder hulp bij de hulpverlening zoeken, wanneer zij kinderen 
hebben. Het moment van hulp zoeken en het verlaten van de 
geweldpleger valt veelal samen met het moment dat de pleger 
de kinderen heeft bedreigd. Wanneer het slachtoffer kinderloos 
is, zou de opeenstapeling van gebeurtenissen doorheen de jaren 
voor ‘de druppel’ zorgen10.  

Het verschil tussen huishoudens waar wel of geen kinderen 
aanwezig zijn is bovendien van belang, omdat er tegenwoordig 
van uitgegaan wordt dat kinderen die opgroeien in een geweld-
dadig gezin bijna altijd getuige zijn van dat geweld dan wel een 
sterke negatieve invloed daarvan ondervinden11. Kinderen die 
thuis getuige zijn van geweld lopen ernstige psychische schade 
op; naar schatting raakt 40% tot 60% van deze kinderen ge-
traumatiseerd en 30% tot 40% wordt zelf eveneens mishan-
deld12. Schattingen over het aantal kinderen als getuigen van ge-
weld lopen uiteen van 100.000 tot 200.000 kinderen per jaar13. 

                                    
9 Ook zwangere vrouwen lopen een hogere kans mishandeld te worden, zie ook 
Dijkstra, S. (2008). Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhou-
ding. Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde 
benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek on-
derzocht, juni 2008, 132-148. 
10 Vander Stuyft, A. (2007). Wat is het profiel van vrouwen die het slachtoffer zijn 
van partnergeweld wanneer zij naar de hulpverlening stappen? Scriptie VU Brus-
sel. 
11 Mondelinge informatie Raad voor de Kinderbescherming (2008). 
12 Baeten, P. en Geurts, E. (2002). In de schaduw van het geweld. NIZW Utrecht. 
13 Factsheet huiselijk geweld. Ministerie van Justitie, 2007; Lamers-Winkelman, F., 
Slot, N.W., Bijl, B., en Vijlbrief, A.C. (2007). Scholieren over mishandeling. Resul-
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Gevolgen  

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mishandelde 
vrouwen zijn de gevolgen zeer ernstig. Een groot deel van de 
vrouwen lijdt na partnergeweld aan PTSS (Post Traumatische 
Stress Syndroom)14. Recente studies tonen aan dat maar liefst 
circa 7% van de bevolking boven 18 jaar kampt met PTSS door 
bijvoorbeeld partnergeweld. De stoornis kan leiden tot een aan-
zienlijk functieverlies in werk en relaties, en blijkt zeer hardnek-
kig te zijn. Veel behandelaars zijn nog onvoldoende vertrouwd 
met de verschillende behandelingsstrategieën die voor PTSS 
zijn ontwikkeld15. Als gevolg van de PTSS zijn slachtoffers 
soms niet meer in staat om voldoende voor zichzelf en eventu-
ele kinderen op te komen. Dit kan de nodige consequenties 
hebben bij eventuele rechtszaken in verband met een echt-
scheiding of bij het doen van aangifte tegen de ex-partner. Een 
deel van de slachtoffers houdt blijvend fysiek letsel na geweld 
door de (ex-)partner. Naar schatting overlijden er gemiddeld 50 
vrouwen per jaar door geweld van hun partner of ex-partner. 
Huiselijk geweld is nummer 2 in de lijst niet-natuurlijke doods-
oorzaken.15 

Ex-partnergeweld 

Helaas weten we uit onderzoek dat het een illusie is te ver-
wachten dat partnergeweld volledig opgelost kan worden door 
middel van signalering van de problematiek, vrijwillige dader-
therapie of eenvoudigweg het verbreken van de gewelddadige 
relatie. Een groot deel van de problematiek ontstaat namelijk 
vaak juist op het moment van relatieverbreking of daarna. Hier-

                                                                                                  

taten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder 
leerlingen van het voortgezet onderwijs. WODC en VU. 
14 Lewis Herman, J. (2005). Trauma en herstel. De gevolgen van geweld- van mis-
handeling thuis tot politiek geweld. Wereldbibliotheek. 
15 Factsheet Huiselijk Geweld, Ministerie van Justitie, augustus 2008 
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bij wordt het partnergeweld, door het verlies aan controle en 
macht van de gewelddadige partner, vaak omgezet in – tijdelijk 
– nog meer agressie of in stalking (belaging)16. Stalking was tot 
enkele jaren geleden een vrij onbekend verschijnsel, zeker in 
verband met stalking door de ex-partner. Eind jaren tachtig de-
den zich een aantal (tragische) gevallen voor waarbij voorname-
lijk beroemdheden lastig werden gevallen door opdringerige 
fans en is de term stalking gemeengoed geworden. Stalking 
door de ex-partner komt echter veel vaker voor dan van be-
roemdheden door fans.  

Recent wetenschappelijk onderzoek17 heeft aangetoond dat de 
vrouw juist na het verbreken van de gewelddadige relatie het 
grootste gevaar loopt doordat de pleger het gevoel heeft de 
controle te verliezen. Ook is bekend dat partnerdoding vaak 
volgt op de aankondiging van het slachtoffer de relatie te ver-
breken. Ook blijkt18 dat een zeer groot deel van de vrouwen die 
eerder mishandeld werden door hun partner en daardoor in de 
vrouwenopvang terecht zijn gekomen, na de opvang nog steeds 
bedreigd of mishandeld wordt door diezelfde partner; 20% van 
de vrouwen wordt opnieuw bedreigd, 15% van de vrouwen 
wordt opnieuw mishandeld. Er is, omgerekend, sprake van 
320.000 bedreigde vrouwen, zoals het geval is bij stalking, en 
240.000 mishandelde vrouwen na het verbreken van de relatie 
                                    

16 Het Nederlandse wetboek van strafrecht (art. 285b) omschrijft stalking als volgt:  
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders 
persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet 
te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, 
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van 
de vierde categorie.  
2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is be-
gaan. 
17 Lünnemann, K.D., & Bruinsma, M.Y. (2005). Geweld binnen en buiten: Aard, 
omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland. Den Haag: 
WODC. 
18 Wolf,  J, Jonker, I., Nicholas, S. en Putriss, E. (2007). Vervolg op de vrouwen-
opvang. De situatie van vrouwen een jaar na dato. Amsterdam: SWP. 
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per jaar. De percentages slachtoffers van partnergeweld en van 
ex-partnergeweld zijn zelfs ongeveer gelijk zoals blijkt uit recent 
onderzoek19. Een integrale aanpak, waarbij alle mogelijkheden 
in samenhang aangepakt worden kan mogelijk leiden tot een 
vermindering van dit enorme aantal, hoewel een deel van de re-
cidive mogelijk niet te voorkomen is. Een veilig thuis voor alle 
vrouwen en kinderen in Nederland is waarschijnlijk een illusie, 
maar wel het streven waard. 

Deze enorme aantallen en de ernstige gevolgen van 
(ex-)partnergeweld voor slachtoffer en kind maken dat de tijd 
dat geweld achter de voordeur als een probleem van het gezin 
zelf beschouwd kon worden, beslist voorbij is: (ex-)partnerge-
weld is de laatste jaren onderkend als een maatschappelijk pro-
bleem en moet ook als zodanig benaderd worden, waarbij de 
veiligheid van slachtoffer en kinderen te allen tijde voorop moet 
blijven staan. 

Huidig beleid 

Het huidige kabinet levert middels haar beleid de nodige in-
spanningen om de (keten)aanpak van huiselijk geweld te verbe-
teren. Actuele ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de wet op tijde-
lijk huisverbod en de mogelijke ontwikkeling van een huiselijk 
geweld rechtbank in Rotterdam. Eveneens worden er diverse 
inspanningen gericht op de vroegsignalering van de problema-
tiek, zodat de toeleiding naar de juiste zorg voor slachtoffer, 
pleger en eventueel betrokken kinderen verbetert. Hoewel meer 
onderzoek beslist nuttig is, wordt meer en meer bekend over 
onderliggende oorzaken van (ex-)partnergeweld. Ook krijgt de 
daderbehandeling geleidelijk aan meer vorm, hoewel ook be-

                                    

19 Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Henk Ferwerda. (2007). Met de deur in 
huis. Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 
2006 op basis van landelijke politiecijfers. Arnhem/Dordrecht.  
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kend is dat een groot deel van de daders niet goed behandelbaar 
is.20 

Ook raken verschillende maatschappelijke organisaties en de 
gezondheidszorg meer doordrongen van de behoefte aan meer 
aandacht voor preventie en aanpak van (ex-)partnergeweld. De-
ze erkenning wordt echter nog niet altijd omgezet in voldoende 
daadkracht of het verzamelen en uitdragen van gedegen kennis. 
In de praktijk komen opmerkingen zoals ‘dat conflict moet nu 
maar eens over zijn’ vanuit professionele hulpverleners of rech-
telijke macht, helaas nog steeds voor. Onderliggend probleem 
hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor het voortduren van 
het geweld nog steeds te veel bij het slachtoffer wordt gelegd in 
plaats van bij de pleger van het geweld. 

Kortom: de overheid (die de verplichting heeft het slachtoffer 
en kinderen te beschermen) neemt nog niet altijd op de meest 
efficiënte manier zijn verantwoordelijkheid, waardoor slachtof-
fers tussen de mazen van het ketennet kunnen vallen of aan te-
genstrijdige verplichtingen moeten voldoen. Samenvattend: het 
is helder dat er nog veel werk verricht moet worden op het ge-
bied van informatievoorziening en deskundigheidsbevordering 
aan de professionals als het gaat om verbeterpunten in het be-
leid ten aanzien van partnergeweld, en met name ten aanzien 
van ex-partnergeweld. De overheid kan hier leidend, sturend en 
controlerend in optreden.  

Doelstelling rapport 

Stichting Zijweg wil graag bijdragen aan beleidsverbeteringen 
op het gebied van bestrijding van (ex-)partnergeweld. Zij streeft 
dit na door nader te bezien of de positie van vrouwen na 
                                    

20 O.a. Dutton, D. et al (2008), lezing op slotconferentie Masterclass Aanpak hui-
selijk geweld, InHolland 23 juni 2008. Mulder, J. (2008), lezing op slotconferentie 
Masterclass Aanpak huiselijk geweld, InHolland 23 juni 2008. 
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partnergeweld verbeterd kan worden en of partnergeweld ge-
richt tegen vrouwen in de toekomst voorkomen dan wel ver-
minderd kan worden. Hierbij vraagt zij specifieke aandacht 
voor de periode na het verbreken van de gewelddadige relatie. 
Stichting Zijweg vindt het van uitermate groot belang dat ook 
de slachtoffers van (ex-)partnergeweld betrokken worden bij de 
aanpak van de problematiek, en heeft om deze reden dit rap-
port opgesteld vanuit de visie van de slachtoffers21. Stichting 
Zijweg hoopt dat het rapport aanleiding zal zijn om tot een 
brede dialoog over een effectieve aanpak van partnergeweld in 
Nederland te komen. Meer informatie over de organisatie, doel-
stellingen en werkwijze van Stichting Zijweg is te vinden in 
hoofdstuk 9 of op de website (www.stichtingzijweg.nl). 

1.3 Totstandkoming rapport 

In de volgende hoofdstukken treft u een overzicht van de door 
Stichting Zijweg geconstateerde knelpunten in het Nederlandse 
overheidsbeleid ten aanzien van partnergeweld en ex-partner-
geweld. Deze knelpunten zijn voornamelijk opgesteld aan de 
hand van een enquête door Stichting Zijweg in 2005 onder de 
bezoekers van www.stichtingzijweg.nl. Naar aanleiding van een 
oproep via de site hebben vele slachtoffers hun ervaringen met 
ons gedeeld, vaak ten negatieve, soms juist positief.  

Vervolgens is de lijst met knelpunten aangevuld met punten die 
hulpzoekers bij Stichting Zijweg via de mail hebben aangedra-
gen in 2006 en 2007. Het totaal aantal reacties is in die periode 
niet bijgehouden. 

                                    
21 Naar indruk van Stichting Zijweg betreffen de slachtoffers die contact zoeken 
met Stichting Zijweg een ietwat specifieke groep (nl. gemiddeld-hoger opgeleide 
slachtoffers), hiermee kan rekening gehouden worden bij de interpretatie van het 
rapport. 
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Bij het uitwerken bleek dat de knelpunten te rubriceren waren 
in enkele hoofdcategorieën, te weten:  

�� familierecht 
�� signalering en (na) zorg 
�� woonsituatie en vrouwenopvang 
�� veiligheid, politie en strafrecht 
�� financiële gevolgen 
�� beeldvorming 

 

In 2007 is aan de websitebezoekers met een tweede oproep op 
de site gevraagd om de door Stichting Zijweg verzamelde knel-
punten te onderbouwen met hun persoonlijke verhaal om zo 
een bijdrage te leveren aan dit rapport22. Deze ervaringsverhalen 
werden aan de hand van een online vragenlijst verzameld, 
waarbij men per onderwerp, zoals de omgangsregeling, politie 
of vrouwenopvang, antwoord kon geven op vragen op een 
halfgestructureerde manier. Er werd aan de respondenten ge-
vraagd om antwoord te geven op de vragen van de vragenlijst 
i.v.m. de onderwerpen waarmee de respondent zelf ervaring 
had. Hieronder staat een voorbeeld van een dergelijk onder-
werp. De complete vragenlijst is te vinden in de bijlage.23  

7. Is er een straat- en/of contactverbod aangevraagd? Wat was de reden 
hiervoor? Wat is jouw ervaring met politie en justitie bij het overtreden van 
een straat- en/of contactverbod van de dader? In hoeverre voelde jij je veili-
ger dankzij het straat/contact verbod? Hield je ex-partner zich ook aan 
dit verbod? Indien nee, op welke wijze negeerde hij dit verbod? Welke acties 

                                    
22 In 2007 waren er bijna 9000 websitebezoekers en bijna 15.000 pageviews. 
23 De vragenlijst hoefde niet in een keer ingevuld te worden, gezien de mogelijk te 
grote belasting voor de respondenten. Sommige respondenten hebben de vragen 
in twee of meer delen beantwoord. 
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heb jij toen ondernomen om het geweld te doen stoppen? Welke instanties 
hebben jou hierin het meest geholpen en op welke wijze? 

Indien men het prettiger vond, was het mogelijk het persoon-
lijke verhaal per mail in het geheel aan te leveren. In totaal werd 
door 69 websitebezoekers op de oproep gereageerd, waarvan 64 
met een serieuze reactie. In 5 gevallen was de vragenlijsten on-
bruikbaar door niet-serieuze reacties. Van de 64 bruikbare reac-
ties reageerden 44 respondenten met behulp van een vragenlijst 
en 20 respondenten met een uitgeschreven ervaringsverhaal. 
Van de 64 serieuze respondenten waren 63 vrouw en 1 man. 
We hebben geen nadere informatie over de respondenten ge-
vraagd zoals huidige gezinssetting, leeftijd of opleidingsniveau, 
om zo de drempel zo veel mogelijk te verkleinen. Wel hebben 
wij de indruk dat de iets hoger opgeleide slachtoffers de site be-
zoeken, en dat dus ook deze groep de vragenlijst heeft ingevuld. 

Naast de op bovenstaande wijze verzamelde informatie, zijn er 
enkele knelpunten toegevoegd waarop om vanzelfsprekende 
redenen geen schriftelijke input van slachtoffers verzameld kon 
worden, bijvoorbeeld i.v.m. (zelf)doding na mishandeling. Ten 
slotte is in 2008 bekeken of de genoemde knelpunten nog 
steeds actueel of inmiddels opgelost waren. Uit deze inventari-
satie bleek dat enkele knelpunten niet meer relevant waren, 
waarna ze verwijderd werden uit de lijst.  

Met de bovenstaand beschreven werkwijze pretendeert Stich-
ting Zijweg beslist niet een ‘onderzoek’ te hebben gedaan, maar 
een verkenning. Een eerste aanzet om op een gedegen en laag-
drempelige manier informatie te verzamelen over de visie van 
slachtoffers over wat er verbeteren kan in verband met 
(ex-)partnergeweld.
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De komende hoofdstukken behandelen steeds een van deze 
hoofdcategorieën, met daarbinnen meerdere knelpunten, geïl-
lustreerd aan de hand van persoonlijke verhalen. Vervolgens 
doet Stichting Zijweg per knelpunt een voorstel voor een eerste 
aanzet tot verbetering. Enkele deskundigen op het terrein geven 
vervolgens hun commentaar op de tekst. 
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2 Familierecht 
Marlies: 

Zonder zeug hoef ik ook de biggen niet! 

“Veertien jaar geleden leerde ik mijn ex-man kennen. Ik had toen al 
een dochter van bijna twee jaar. Ik kreeg brieven van hem, zo roman-
tisch en lief, dat ik vrij snel voor hem ben gevallen. Hij was geschei-
den, vader van twee kinderen die hij niet mocht zien. Ik, vreselijk 
na??ïef, vond het heel zielig voor hem. De eerste jaren gingen redelijk
goed. Hij was wel anders dan ik had gedacht, deed bijvoorbeeld echt 
helemaal niets in het huishouden. Maar goed, daar valt mee te leven. 
Ik raakte zwanger van mijn oudste zoon. Mijn eerste bevalling was 
nogal traumatisch verlopen, dus zag ik best tegen de bevalling op. De 
reactie van mijn ex was: ‘zeik niet, iedere koe kan jongen, dus jij ook.’ 
(Hij kwam uit een boerenbedrijf.) Na de geboorte van mijn zoon moest 
ik vanaf de eerste nacht eruit om hem te voeden en stond ik de eerste 
avond al koffie te zetten voor de visite, want mijn man was zo moe van 
de bevalling. Daar kwamen de eerste scheurtjes al! 

We kregen nog twee zonen en ons huwelijk stelde steeds minder voor. 
Mijn ex bleef vaak nachten weg, werken volgens hem. Later kwam ik 
erachter dat hij met mannen op parkeerplaatsen verbleef! Zo’n vijf 
jaar geleden had hij bovendien een relatie met een vrouw op zijn 
werk. Uiteindelijk koos hij voor ons, maar hij was onherkenbaar ver-
anderd. Zodra hij ’s avonds thuis kwam begon hij al te schelden en te 
slaan. 

In de voorafgaande jaren had hij er al voor gezorgd dat mijn gevoel 
van eigenwaarde tot het nulpunt was gedaald en nu begon hij ook de 
kinderen vreselijk te kleineren. Soms stoeide hij met de jongens en als 
hij het zat was, dan sloeg hij ze zonder dat ze iets hadden misdaan. 
Ook kwam het voor dat hij ze gewoon in het voorbijgaan tegen de 
grond sloeg, zomaar zonder aanleiding! Als een van de kinderen het 
waagde in zijn stoel te gaan zitten, tilde hij ze er aan hun haren uit en 
gooide ze door de kamer. 
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Na drie jaar kon ik er niet meer tegen en besloot te gaan scheiden. 
Toen brak de hel pas helemaal los! Hij was woest en wilde niet ver-
trekken totdat de scheiding helemaal rond was. Hij dreigde mij net zo 
lang te zullen treiteren tot hij mij in een inrichting had en om met zijn 
eigen woorden te spreken: ‘als ik de zeug niet heb, hoef ik de biggen 
ook niet!’ Hij dreigde het huis in brand te steken of ons ’s nachts af te 
maken. In de tussentijd had hij weer een nieuw vriendje. Na twee 
maanden hielden de kinderen en ik het niet meer uit en zijn naar een 
Blijf van mijn lijfhuis gevlucht. 

Dit is mijn verhaal in een notendop. Het is toch te gek voor woorden 
dat er uiteindelijk altijd een bezoekregeling met v(d)ader komt. Mijn 
hulpverlener geeft aan behoorlijk aan mijn ex (met wie ze ook ge-
sprekken heeft) te twijfelen, maar er niets tegen te kunnen onderne-
men.” 

Knelpunt 2.1. Gezag 

Indien de pleger het gezag over het kind behoudt, kan hij ge-
makkelijk blijven infiltreren in het leven van de verzorgende 
ouder en het kind, en daarmee een continue bron van dreiging 
en gevaar betekenen. Het is algemeen bekend dat het geweld 
vaak niet ophoudt nadat de relatie verbroken is, zeker indien er 
geen sprake is van verplichte dadertherapie. Indien er contact 
met het slachtoffer blijft bestaan, op dusdanige wijze dat de da-
der invloed kan uitoefenen op het leven van het slachtoffer, is 
de kans op recidive groot, met alle gevolgen van dien voor het 
leven van ouder en kind. Ook in het promotieonderzoek van 
Jeppesen de Boer wordt aangetoond, dat voortzetting van het 
gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding niet altijd in het 
belang is van het kind24. Merz en Schulze (2007) rapporteren 

                                    
24 Jeppesen de Boer, C. (2008). Joint Parental Custody. A Comparative Legal 
Study on the Continuation of Joint Parental Authority after Divorce and the 
Breakup of a Relationship in Dutch and Danish Law and the CEFL Principles. 
Proefschrift Universiteit van Utrecht. 
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geen verschil in kwaliteit van het contact met vader of moeder 
tussen kinderen van gescheiden ouders van voor 1998 (met of 
zonder gezamenlijk gezag) en sinds 1998 (met gezamenlijk ge-
zag)25. 

Mieke 

”Ik heb gezamenlijk gezag en een ex-partner die hier grandioos mis-
bruik van maakt. Werkelijk overal waar wij gaan volgt hij met een 
spoor van klachten. Twee behandelingen voor mijn zoon (voor zijn 
PTSS) werden al stilgelegd. Uiteindelijk heb ik via de rechter behan-
deling afgedwongen. Deze gaf weliswaar toestemming maar vond dat 
ook vader bij de behandeling betrokken moest worden. Het resultaat 
is dat er, nu drie jaar later, nog steeds geen onderzoek heeft plaatsge-
vonden en dus ook geen hoogst noodzakelijke behandeling voor mijn 
zoon. Dit omdat vader alle bestaande informatie niet accepteert. On-
eerlijk, maar als ik hulp voor mijn zoon wil, kan ik niet anders dan 
afwachten. Ook de scholen worden keer op keer lastig gevallen, als ze 
nee zeggen krijgen ze klachten. Hij gaat geregeld een praatje maken 
met mijn huisarts. Ik ervaar dat als zeer intimiderend. Ook het krijgen 
van paspoorten was moeilijk omdat vader hieraan niet meewerkte.” 

Elle 

“Ik heb gezamenlijk gezag. Mijn dochtertje heeft leukemie. Haar va-
der probeert steeds haar behandeling te frustreren, zelfs toen ze bijna 
in een epileptische aanval bleef steken. Raad voor de Kinderbescher-
ming noemt dit betrokkenheid.” 

Ook geven enkele vrouwen aan dat het gezamenlijk gezag bete-
kent dat de pleger van het geweld geen toestemming geeft voor 
therapie van de kinderen vanwege het (getuige zijn van) geweld. 
Als hij deze toestemming geeft betekent het immers dat hij de 
misdaad erkent.  

                                    
25 Merts, E.-M. & Schulze, H.-J. (2007). Relatie gescheiden ouders en hun kinde-
ren. In: Demos, 23, 6-8. 
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Yvonne 

“Er is nu eindelijk plaats in de hulpgroep  voor kinderen die getuigen 
zijn geweest van huiselijk geweld. Helaas kreeg ik deze week een brief 
waarin stond dat mijn ex-man geen toestemming heeft gegeven. Hem 
kennende verbaast me dat niets, omdat hij blijft ontkennen wat er ge-
beurd is. Omdat we gezamenlijk gezag hebben kan hij de zorg aan
mijn dochter dus tegenhouden wat niet in haar belang is, maar wel in 
het zijne. En ik sta met mijn rug tegen de muur.” 

Knelpunt 2.2. Omgangsregeling 

Naar staand kabinetsbeleid streeft de Raad voor de Kinderbe-
scherming in vrijwel alle gevallen naar een omgangsregeling. 
Zelf in gevallen waarvan sprake is of was van partnergeweld. 
Dit in tegenstelling tot dat wat in de publieke opinie of zelfs 
door hulpverleners verondersteld wordt. Omgang lijkt verklaard 
tot een onaantastbaar recht van de niet-verzorgende biologische 
ouder en tot een absolute plicht van het betrokken kind en 
diens verzorgende ouder. Ook indien het kind getuige is ge-
weest van mishandeling van de ouder of zelf slachtoffer van fy-
sieke mishandeling is geweest, is dit in beginsel geen reden om 
een omgangsregeling af te wijzen. De gevoelens van het kind 
onder de 12 jaar worden bij het vaststellen van een omgangsre-
geling niet of onvoldoende meegewogen. In de praktijk is niet 
te allen tijde sprake van het kind als centrale belanghebbende 
partij, maar wordt het recht van de niet-verzorgende ouder op 
omgang zwaarder gewogen. Het recht van het kind wordt in 
dergelijke situaties onvoldoende beschermd door de overheid. 
Als een kind slachtoffer is van geweld door een willekeurige 
persoon, verwacht men contactverbreking. Maar als het kind 
slachtoffer is van dezelfde vorm van  geweld door de biologi-
sche ouder -achter de voordeur-, wordt in vrijwel alle gevallen 
contactinstandhouding gestimuleerd. 

Dit is om twee redenen opvallend en niet altijd wenselijk: 
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Ten eerste kan men zich afvragen of de omgang voldoende vei-
lig is voor slachtoffer en kind. Hierbij is een geschiedenis van 
geweld geen voorspeller voor de toekomst, maar die dient wel 
als een risicofactor beschouwd te worden26. Zelfs binnen de 
hulpverlening en bij politie en justitie ziet men het geweld veelal 
als probleem van het verleden. Geweld nadat de vrouw de man 
heeft verlaten, ziet men als een eenmalige geweldsuitbarsting 
van de pleger27. Er wordt daarbij gesuggereerd dat na de relatie-
verbreking de agressiviteit van de pleger afneemt als er een 
normale omgangsregeling wordt toegekend28. Uit onderzoek 
blijkt dat dit niet het geval is, maar dat de agressie zelfs kan toe-
nemen29. Uit Nederlands onderzoek30 blijkt dat een groot deel 
van de vrouwen die eerder in de vrouwenopvang verbleven, na 
de opvang nog steeds bedreigd of mishandeld worden door 
diezelfde partner (zie ook hoofdstuk 1). Geconcludeerd kan 
worden dat veel geweldincidenten tussen (ex-)partners dan ook 
geen eenmalig karakter hebben.  

Uit Canadees onderzoek blijkt dat zelfs een kwart van de 235 
ondervraagde vrouwen opnieuw mishandeld werden tijdens de 
omgangsregeling31. De gevolgen voor slachtoffer en kinderen 
zijn uiteraard ernstig. Het moment waarop het geweld opnieuw 
                                    

26 Lünnemann, K. Boer, M. de & Drost, L. (2008). Familierecht en huiselijk ge-
weld, een wereld van verschil? Utrecht. Verwey-Jonker Instituut. 
27 Er wordt soms gesuggereerd dat geweld na de scheiding verklaard kan worden 
door het niet ‘mogen’ zien van de kinderen, terwijl de praktijk leert dat hier zeer 
vaak een geschiedenis van geweld aan voorafgegaan is. 
28 Lünnemann, K. Boer, M. de & Drost, L. (2008). Familierecht en huiselijk ge-
weld, een wereld van verschil? Utrecht. Verwey-Jonker Instituut. 
29 Hardesty, 2002; Jaffe, Lemon, and Poisson, 2002; Fleury, Sullivan, and Bybee 
(2000)  gerefereerd in: Edleson, J., Mbilinyi, L. & Shetty, S. Parenting in the Con-
text of Domestic Violence (2003). J.D.Center for Families, Children & the Courts, 
San Francisco . 
30 Wolf,  J, Jonker, I., Nicholas, S. en Putriss, E. (2007). Vervolg op de vrouwen-
opvang. De situatie van vrouwen een jaar na dato. Amsterdam: SWP. 
31 Leighton, B. (1989). Spousal abuse in metropolitan Toronto: Research report on 
the response of the criminal justice system (Report No. 1989-02). Ottawa, Can-
ada: Solicitor General of Canada. 
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kan toeslaan is overigens onvoorspelbaar. In een onderzoek 
naar mishandelde vrouwen die de vrouwenopvang verlaten 
hadden vond in de helft van de gevallen het nieuwe geweld 
plaats binnen 10 weken na het vertrek uit de opvang, en bij 8% 
pas na 18-24 maanden na het verbreken van de relatie32. Uit 
Amerikaans onderzoek met een groot aantal anonieme telefo-
nische interviews blijkt dat 73% van mishandelde, gescheiden 
moeders aangeeft dat de pleger de kinderen als pion gebruikt 
om macht over de moeder uit te oefenen33. Ook blijkt uit ander 
Amerikaans onderzoek dat mannen de kinderen gebruiken om 
de vrouw de schuld van het geweld toe te schuiven en te dis-
kwalificeren als moeder34.  

Ten tweede is het opvallend dat de stimulatie tot contactin-
standhouding na huiselijk geweld (zowel partnergeweld als kin-
dermishandeling) niet gebaseerd is op wetenschappelijk onder-
bouwde principes, maar op algemeen geldende pedagogische 
principes. Dit is dan ook ongewenst te noemen zoals ook uit 
buitenlands onderzoek blijkt35. Temeer omdat uit wetenschap-
pelijk onderzoek is gebleken dat contactverbreking met de va-
der geen ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen 
lijkt te hebben36, terwijl dit wel algemeen wordt aangenomen. 
Weinig contact tussen vader en kind – vaak door conflicten tus-
sen de ouders onderling – is overigens schadelijker dan geen 
                                    

32 Fleury, Sullivan, and Bybee (2000). Gerefereerd in: Edleson, J., Mbilinyi, L. & 
Shetty, S. Parenting in the Context of Domestic Violence (2003). J.D.Center for 
Families, Children & the Courts, San Francisco. 
33 Edleson, J., Mbilinyi, L. & Shetty, S. Parenting in the Context of Domestic Vio-
lence (2003). J.D.Center for Families, Children & the Courts, San Francisco. 
34 Radford, L en Hester, M. (2006). Mothering through domestic violence. Jassica 
Kingsley Publishers, London, Philadelphia. 
35 Zie bijvoorbeeld McInnes. E. (2008). Shared Parental Responsibility in Austra-
lian Family Law & the Impact on Children Seminar, School of Education, Magill 
Campus, Adelaide 13-14 April 2008. 
36  Spruijt, A.P. & Goede, M.P.M. de (2001). Kinderen en hun vader na de schei-
ding. In C. van Nijnatten & S. Sevenhuijsen (Eds.), Dubbelleven. Nieuwe perspec-
tieven voor kinderen na echtscheiding (pp. 41-59). Amsterdam: Thelas Thesis. 
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enkel contact, zoals blijkt uit hetzelfde onderzoek. Vaderbinding 
is weliswaar een beschermende factor tegen negatieve effecten 
van echtscheiding, maar dan moet die vaderbinding lang voor 
de echtscheiding zijn opgebouwd37.  

Bij de meeste civiele procedures wordt een beroep gedaan door 
de pleger op het begrip family life. Ingevolge artikel 8 van het 
Europees verdrag voor de Rechten van de Mens bestaat het 
recht op ‘family life’ dat zelfs boven de nationale wetgeving 
(waaronder de Grondwet) gaat. Onvoldoende aandacht is er 
voor het feit dat uitzonderingen op dit recht kunnen gemaakt 
worden indien meer presserende rechten van anderen, waaron-
der de bescherming van kinderen tegen welke vorm van mis-
handeling dan ook, in het geding kunnen komen. 

Het percentage scheidingen waarin er geen contact tussen ou-
der en kind is, is ook voor Nederland beschreven naar aanlei-
ding van verschillende onderzoeken. Dit percentage is de laatste 
jaren gedaald en lijkt bovendien af te hangen van de leeftijd van 
de kinderen. De huidige schattingen zijn ongeveer 4% voor 
kinderen tussen 5 en 12 jaar tot bijna 20% bij adolescenten37. 
Binnen deze percentages gaat het met name om een drietal ver-
schillende situaties:  

                                    

 
37 Bij rapportage van jongeren zelf blijkt uit twee onderzoeken dat er in iets min-
der dan 20% geen contact met de uitwonende ouder is (Spruijt, E. (2007). Schei-
dingskinderen. Een overzicht van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 
de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren.Amsterdam: 
SWP.; Meeus, W., et al. (2002). De Utrecht Studie naar Conflicten en Relaties in 
de Adolescentie 2001-2005 (CONAMORE), Scholenrapport 1e meting, juli 2002. 
Utrecht: Kinder- en Jeugdstudies.  
Indien we naar jongere kinderen kijken en niet henzelf maar de ouders bevragen, 
blijkt het percentage veel lager te zijn (gemiddeld 9%). Hoe jonger het kind, hoe 
lager het percentage (contactverbreking kinderen tussen 5 en 12 jaar: 4%). In een 
derde van de situaties is er overigens nog wel contact met de familie van degene 
met wie het contact is verbroken. Onderzoek E-Quality, 2008.  
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1. scheidingen waarbij de omgang door de kinderrechter is 
afgewezen (in 3 á 4% van de scheidingen)38,  

2. scheidingen waarbij de uitwonende ouder geen contact 
met het kind wenst te onderhouden,  

3. scheidingen waarbij er wel omgang zou moeten plaatsvin-
den volgens de beschikking, maar waarbij deze niet wordt 
ingevuld wegens diverse redenen.  

Hoe de verdeling tussen deze drie situaties is, is nog niet be-
kend.  

Ten aanzien van de laatste situatie moet worden opgemerkt dat 
er uiteenlopende redenen kunnen zijn waarom er geen of min-
der omgang tot stand komt. Deze situatie kan ook betrekking 
hebben op vrouwen die niet meewerken aan de omgang uit 
rancune, een situatie waar door bepaalde groepen in de media 
regelmatig aandacht voor wordt gevraagd39. Het is mogelijk 
men zich door onjuiste informatie over kindermishandeling te 
verstrekken aan de omgang wil onttrekken; er zijn echter geen 
redenen om aan te nemen dat het hierbij om een grote groep 
gaat40.  

                                    
38 De genoemde 4% waarbij er geen omgang is tussen uitwonende ouder en kind 
bij kinderen tussen 5 en 12 jaar komt min of meer overeen met het percentage 
echtscheidingen waarin eenhoofdig gezag is (5%), en het percentage echtscheidin-
gen waarbij omgang is afgewezen door de kinderrechter (3 á 4%; zie ook hoofd-
stuk 1). 
39 bijv. Nationale IQ test, BNN, 2007 
40 Uit onderzoek is gebleken dat achteraf in slechts 9% van meldingen van kin-
dermishandeling door moeders niet waar bleek te zijn, waarvan een deel van die 
9% ook nog eens bestond uit vergissingen. M.a.w. in 91% van de situaties waarin 
vrouwen hun verhaal deden, bleek het verhaal achteraf wel juist te zijn. Beschre-
ven in Spruijt, E. Kormos, H., Burggraaf, C. en Steenweg, A. (2002). Het Verdeel-
de Kind, literatuuronderzoek Omgang na Scheiding, p. 62.  
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Een andere verklaring voor het niet (volledig) vervullen van de 
omgangsregeling is een veiligheidsproblematiek na eerder 
partnergeweld of kindermishandeling, zoals (bedreiging met) 
hernieuwd geweld (zie hierboven).  

Een laatste verklaring is dat het kind zelf niet altijd het contact 
met de uitwonende ouder wenst te onderhouden; zeker in de 
puberteitsperiode waarbij de omgang met leeftijdsgenoten en 
andere ontwikkelingsaspecten een rol spelen, is er soms een 
verminderde behoefte tot contact bij het kind. De Raad voor de 
Kinderbescherming en kinderrechter beroept zich hierbij soms 
op de preventie van PAS (Parental Alienation Syndrom): ou-
derverstoting veroorzaakt door valse informatieverstrekking aan 
het kind door de verzorgende ouder. De idee-fixe dat dit een 
zeer regelmatig verschijnsel is bij echtscheidingen, is al enige tijd 
geleden weerlegd middels wetenschappelijk onderzoek41.  

In de praktijk is momenteel dan ook sprake van een te eenzij-
dige benadering vanuit de Raad voor de Kinderbescherming 
aangaande het treffen van de omgangsregeling. Het standpunt 
dat een kind te allen tijd contact dient te hebben met beide bi-
ologische ouders, is niet altijd het juiste uitgangspunt. Daarbij 
geldt een vrij rigide uitvoeringsbeleid; intake, (poging tot) medi-
ation, onderzoek, advies tot gezamenlijk gezag en omgang. Er is 
nog weinig sprake van maatwerk, rekening houdende met indi-
viduele situaties. Wij zien ook dat de Raad voor de Kinder-
bescherming al het mogelijke doet om het slachtoffer tot me-
dewerking aan een omgangsregeling te bewegen. Daarbij wordt 
enige dwang voor de raadsonderzoeker of raadsvertegenwoor-
diger niet geschuwd (zie voor voorbeelden hieronder). Het re-
sultaat hangt in de praktijk daarom vaak niet af van de feiten en 
omstandigheden van het geval, maar van hoe mondig het 
                                    

41 Bruch, C.S.  (2001).  Parental alienation syndrome and parental alienation: Get-
ting it wrong in child custody cases.  Family Law Quarterly, 35, 527-552. 
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slachtoffer nog is. Men houdt bovendien geen rekening met het 
gegeven dat er bij totstandbrenging van omgang sprake kan zijn 
van een instandhouding of heractivering van een PTSS bij het 
slachtoffer en/of de kinderen. In een aantal andere westerse 
landen, zoals de Verenigde Staten en Canada, is partnergeweld 
in beginsel reden tot uitstel en in sommige gevallen zelfs ont-
zegging van de omgang. 

Sandra 

“Ik heb de rechter bij de echtscheiding gevraagd om een raadsonder-
zoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht. Mijn ex 
moest een opvoedingscursus volgen en pas daarna zou de omgang 
worden opgestart. Maar om hem oefenmomenten te geven werd er 
toch op hoge frequentie omgang opgestart zonder rekening te houden 
met mijn PTSS en een onveranderde man. Sinaï (behandelcentrum ge-
specialiseerd in PTSS: red.) rapporteerde de rechtbank dat de moeder 
door omgang voortdurend werd blootgesteld aan traumatische erva-
ringen en stress, wat een opleving van haar PTSS tot gevolg zou heb-
ben. De rechter nam het advies van de raad over, maar omdat ik om-
gang psychisch niet aankon, stopte ik de omgang opnieuw, waarna de 
volgende rechter de frequentie verlaagde en ik meer ruimte kreeg om 
tussendoor te herstellen. Aan mijn ex deden ze ondertussen niets. In-
middels heb ik acht zittingen achter de rug waarin ik voortdurend 
aandacht vroeg voor mijn PTSS en de gevolgen daarvan ten aanzien 
van de omgangsproblematiek. Ik ben uiteindelijk psychisch zo afge-
knapt dat ik opgenomen moest worden. (…) Aan mijn ex wordt nog 
steeds niets anders gedaan dan dat er begeleide omgang met de kin-
deren is met afspraken. Al knap ik langzaam op, eigenlijk zie ik het 
moedeloos in. Deze man is in staat om zelfs met begeleide omgang mij 
psychisch te belasten. Ik mis nog steeds het stuk erkenning en ver-
plichte behandeling voor hem.” 

El 

Bureau Jeugdzorg beweert dat het mijn schuld is dat mijn dochter niet 
naar vader wil. Al ligt de brievenbus vol met nota’s, aanmaningen en 
deurwaardersbrieven, dan nog moet ik volgens hen positief over vader 
blijven praten. Moet ik dan de hele dag emotieloos reageren? Hebben 
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ze er ooit eens bij stilgestaan hoe ik mij als moeder en slachtoffer van 
huiselijk geweld voel, zeker als de dader aan mijn deur staat om de 
kinderen op te halen? Dit alles is ongelooflijk pijnlijk en het vreet aan
mij. Hij is schuldig bevonden door mijn eigen politiekorps maar niet 
door Justitie. Hij brengt mijn kinderen in gevaar en dat zou ik moeten 
accepteren?” 

Mieke 

“Het feit dat Justitie en de instanties het voor deze lieden opnemen 
door moeders onder druk te zetten om tot omgang te komen, eventueel 
door sancties (in mijn geval dwangsommen), daarmee de kinderen 
nog verder treffend en de vrouw een zorgeloos leven ook onmogelijk 
makend, is voor mij meer beangstigd dan het bestaan van mijn ex-man 
op zich.” 

In sommige gevallen is de moeder zo bang om de kinderen aan 
de pleger van het geweld mee te geven (meestal uit angst voor 
geweld tegen de kinderen), dat zij niet meewerkt aan de om-
gangsregeling. Dit kan bestraft worden met een boete, maar in 
enkele gevallen verliest de moeder zelfs het gezag over de kin-
deren. In voorkomende gevallen worden het gezag en de ver-
blijfplaats van de kinderen juist aan de andere ouder, de pleger, 
toegewezen, terwijl het bij de instanties bekend is dat de desbe-
treffende ouder zich schuldig heeft gemaakt aan geweld. Een 
dergelijke ‘paradoxale toewijzing’ is extreem onrechtvaardig. De 
moeder wordt in feite bestraft voor de mishandelingen die haar 
zijn toegedaan. Hierbij kan in dergelijke omstandigheden de vei-
ligheid van de kinderen niet gegarandeerd worden. Deze pa-
radoxale toewijzing verdient de ogenblikkelijke aandacht van 
alle instanties, te weten de rechtelijke macht, Raad voor de Kin-
derbescherming en niet in de laatste plaats de wetgever.  

Mieke 

“Mijn ervaring is dat alles draait om het tot stand komen van om-
gang. (….) Uiteindelijk heeft men met plaatsing bij vader gedreigd als 
ik niet aan de omgang zou meewerken.” 
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Jacky 

“Ik merk dat het feit dat omgang tussen vader en kind ongeacht het 
huiselijk geweld moet plaatsvinden mij zeer tegen de borst stuit. Mijn 
ex heeft het voor elkaar gekregen dat mij een dwangsom is opgelegd 
als ik niet meewerk aan de omgang, terwijl hij alles frustreert en zich 
niet aan bepaalde afspraken houdt in verband met de gezondheid van 
mijn dochter. Er wordt daar in huis geblowd en alles schijnt maar te 
kunnen. Ik heb het gevoel dat er door Justitie niet naar mij word ge-
luisterd. Ik handel in het belang van mijn dochter en heb eenhoofdig 
gezag, maar hij bepaalt nog steeds mijn leven en gebruikt mijn doch-
ter als middel om zich nog steeds op een vervelende wijze in ons leven 
op te dringen. Dit met behulp van Justitie. Dit voelt zeer onrechtvaar-
dig omdat hij overal vrijuit gaat en mijn dochter en ik levenslang heb-
ben!” 

Aanbeveling in verband met knelpunten 2.1 en 2.2:  
 
Het is van groot belang dat de mogelijkheid van eenhoofdig ge-
zag bezien wordt indien er sprake is geweest van (ex-)partner-
geweld. De mogelijkheid van afwijzing van omgang moet door 
de Raad voor de Kinderbescherming en de behandelend fami-
lierechter afgewogen worden. Het uitgangspunt moet maatwerk 
zijn, mogelijk gemaakt door voldoende opleiding en werk-
ervaring van de raadsonderzoekers. Bovendien zal meer exper-
tise opgebouwd moeten worden ten behoeve van een helder 
onderbouwde visie over de afweging tussen voorzetting of ont-
zegging van gezag en omgang. Wij stellen dan ook voor dat er 
een gedegen en longitudinaal onderzoek wordt opgezet, bij-
voorbeeld waarbij kinderen met en zonder omgangsregeling ge-
durende langere tijd gevolgd worden. Ook moeten eenduidige 
criteria voor de keuze voor eenhoofdig gezag en afwijzing van 
omgang ontwikkeld worden. Ten slotte verdient de uitbanning 
van paradoxale toewijzing de ogenblikkelijke aandacht van de 
overheid. 
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Knelpunt 2.3. Aandacht voor relatie tussen partnergeweld 
en kindermishandeling en tussen partnergeweld en ouder-
schap 

Ondanks dat in de wetenschap bekend is dat er vaak sprake is 
van zowel partnergeweld als kindermishandeling (zowel simul-
taan als sequentieel), is hier in de praktijk vaak onvoldoende 
aandacht voor. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat maar liefst 
45% van de gezinnen agressie meldde tussen zowel partners als 
naar de kinderen42. Ook worden zwangere vrouwen vaker mis-
handeld, met ernstige risico’s voor moeder en kind en lopen 
zwangere vrouwen meer risico gedood te worden43, wat ook als 
vorm van kindermishandeling, dan wel kinderdoding, be-
schouwd zou kunnen worden. 

De precieze relatie tussen partnergeweld en kindermishandeling 
is nog niet bekend42 en daarom is meer onderzoek noodzakelijk. 
Toch is nu al duidelijk dat de grote overlap in prevalentie tussen 
partnergeweld en kindermishandeling betekent dat signalering 
en zorg hier op afgestemd zouden moeten worden. Als getuige-
nis van geweld eveneens als vorm van kindermishandeling be-
schouwd wordt, is de overlap tussen kindermishandeling en 
partnergeweld nog veel groter. Kinderen die opgroeien in een 
gewelddadig gezin zijn hier zeer vaak getuige van, of ondervin-
den hier een sterk negatieve invloed van (zie ook hoofdstuk 1). 

                                    
42 NB De mishandeling van het kind kan door zowel pleger als slachtoffer plaats-
vinden. Slep, A.M. en O’Leary, S.G. (2005). Parent and partner violence in fami-
lies with small children. Journal of consulting and clinical psychology 73, 3, 435-
444. 
43 Dijkstra, S. (2008). Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen ver-
houding. Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreer-
de benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek 
onderzocht, juni 2008, 132-148. 
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Over de relatie tussen partnergeweld en ouderschap is nog geen 
uitputtend onderzoek uitgevoerd, maar uit buitenlands onder-
zoek lijkt er vaak wel invloed te zijn; zowel bij slachtoffers als 
plegers. Het ouderschap van vrouwelijke slachtoffers kan nega-
tief beïnvloed zijn, hoewel ook enkele onderzoeken aangeven 
dat mishandelde moeders net zo effectief in hun ouderschap 
kunnen zijn als niet mishandelde moeders44, en soms zelfs het 
geweld van de andere ouder proberen te compenseren45. Toch 
zijn er ook moeders die een verminderd ouderschap ten toon 
spreiden, meestal door de stress die zij ervaren door de geweld-
dadige relatie46. Deze moeders zijn vooral aan het overleven. 
Tegelijkertijd is de opvoedingstaak extra zwaar, omdat zij extra 
zorg moeten bieden aan kinderen die hoogstwaarschijnlijk de 
lasten dragen van het getuigen zijn van het geweld of de span-
ningen in huis. Sommige vrouwen ervaren ook op de lange 
termijn gevolgen voor hun gezondheid en ouderschap, voor 
andere vrouwen en hun kinderen is de scheiding van de pleger 
voldoende om te herstellen47.  

Ook is er onderzoek uitgevoerd naar het ouderschap van ple-
gers van partnergeweld. In een Amerikaanse rapportage wordt 
aangegeven dat vaders die hun partner hebben mishandeld, 

                                    
44 Holden, G. W., & Ritchie, K. L. (1991). Linking extreme marital discord, child 
rearing, and child behavior problems: Evidence from battered women. Child Devel-
opment, 62, 311-327; Edleson, Mbilinyi, & Shetty (2003), gerefereerd in Jaffe, P & 
Crooks, C. (2005). Understanding Women's Experiences Parenting in the Context 
of Domestic Violence : Implications for Community and Court-Related Service 
Providers. 
45 Sullivan, C.M., Nguyen, H., Allen, N., Bybee, D., & Juras, J. (2000). Beyond 
searching for deficits: Evidence that physically and emotionally abused women are 
nurturing parents. Journal of Emotional Abuse, 2(1), 51-71 
46 Jaffe, G., Wolfe & Wilson (1990). Children of battered women. Park CA: Sage; 
Levendosky, A.A., & Graham-Bermann, S. A. (2000). Behavioral observations of 
parenting in battered women. Journal of Family Psychology, 14, 80-94. 
47 Jaffe, G. & Crooks, C. (2005). Understanding Women's Experiences Parenting 
in the Context of Domestic Violence : Implications for Community and Court-
Related Service Providers. 
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vaak een ander opvoedingsgedrag vertonen dan niet geweldda-
dige ouders, namelijk meer controlerend en autoritair, minder 
consequent, en meer geneigd om de kinderen te manipuleren en 
de opvoeding van de moeder te ondermijnen48. Volgens Israë-
lisch onderzoek houden sommige mannen, ook na de scheiding, 
er een instrumentele benadering van de kinderen op na; zij be-
schouwen het hebben en controleren van kinderen als hun 
recht49. Uit Australisch onderzoek blijkt sprake van een ver-
hoogd risico om de kinderen fysiek en emotioneel te (blijven) 
mishandelen. De motivatie vanuit de pleger voor het in stand-
houden van contact is vaak beïnvloed door eigen belang. De 
onderzoekers pleiten daarom voor de ontwikkeling van een risi-
cotaxatie instrument voor ouderschap van vaders die partnerge-
weld hebben gepleegd50. Ook n.a.v. een expertmeeting welke 
begin dit jaar in Nederland werd gehouden wordt hier onder 
andere voor gepleit51. 

Gezien de samenhang tussen kindermishandeling en partner-
geweld enerzijds en tussen partnergeweld en verminderd ouder-
schap anderzijds, is het bedroevend te moeten constateren dat 
er nog weinig afstemming is tussen de beleidsterreinen welke 
zich bezighouden met jeugd en gezin en huiselijk geweld (speci-
fiek met partnergeweld). Duidelijk is dat onbekendheid met de 
materie, verschil in (wetenschappelijk) inzicht en aanpak van de 
twee geweldsvormen én onvoldoende ketensamenwerking, een 

                                    
48 Bancroft, L. (2002). The batterer as a parent. Synergy, 6(1), 6-8. (Newsletter of 
the National Council of Juvenile and Family Court Judges) 
49 Peled, E. 2000, gerefereerd in Dijkstra, S. (2008). Partnergeweld en kindermis-
handeling: een gespannen verhouding. Over overeenkomsten en verschillen, en 
het belang van een geïntegreerde benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-
nummer, rubriek Onderzoek onderzocht, juni 2008, 132-148. 
50 Harne, L. (2002). Childcare, violence and fathering – Are violent fathers who 
look after their children, likely to be less abusive? Research Associate. Interna-
tional Centre for the Study of Violence and Abuse. University of Sunderland. 
51 Lünnemann, K. Boer, M. de & Drost, L. (2008). Familierecht en huiselijk ge-
weld, een wereld van verschil? Utrecht. Verwey-Jonker Instituut. 
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goede afstemming in signalering en zorg niet altijd mogelijk 
maakt52. Om deze reden zou er bovendien meer onderzoek ge-
daan moeten worden naar de verbetering van het beleid waarbij 
de twee geweldsvormen, maar ook ouderschap en partnerge-
weld in samenhang beschouwd worden. De Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG) lijken mogelijkheden te kunnen bieden voor 
meer samenhang en dit zou vanuit de landelijke overheid gesti-
muleerd moeten worden. 

Aanbeveling: Meer (beleids)onderzoek waarbij de twee gewelds-
vormen, maar ook ouderschap en partnergeweld in samenhang 
beschouwd worden. Wat betreft lokaal beleid pleiten we ervoor 
dat er een plaats voor preventie, opvoedingsondersteuning, 
zorgtoeleiding en zorgcoördinatie bij huiselijk geweld (zowel 
partnergeweld en kindermishandeling) binnen de CJG’s (in het 
kader van de WMO) komt. Hiernaast pleiten we voor het ver-
sterken van de koppeling tussen de jeugdketen en veiligheids-
keten, bijvoorbeeld door het AMK en ASHG’s meer met elkaar 
samen te laten werken. 

Knelpunt 2.4. Hiaat tussen strafrecht en familierecht 

Het lijkt ons onverstandig alleen een veroordeling van de pleger 
van het partnergeweld als uitgangspunt voor afwijzing van de 
omgang te nemen. Tegelijkertijd blijkt dat een veroordeling ze-
ker niet automatisch tot afwijzing van omgang en eenhoofdig 
gezag leidt. Er is een nijpend hiaat tussen strafrecht en familie-
recht. Aan de ene kant poogt het strafrecht de pleger te veroor-
delen, aan de andere kant kan de pleger middels het familierecht 
in contact blijven staan met de slachtoffers (kinderen en ex-

                                    
52 Dijkstra, S. (2008). Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen ver-
houding. Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreer-
de benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek 
onderzocht, juni 2008, 132-148. 
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partner). De kans op recidive wordt hiermee aanzienlijk ver-
groot. 

Hierbij kan als tegenstrijdigheid het volgende worden genoemd: 
indien de medeverzorgende ouder niet adequaat handelt om 
mishandeling van het kind te voorkomen, kan deze persoon 
veroordeeld worden wegens een omissiedelict. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit recente strafzaken die in de media veel aandacht 
hebben gekregen.  

Ook bijvoorbeeld via het Kindspoor-project worden slachtof-
fers gestimuleerd de relatie te verbreken indien er kinderen in 
het spel zijn. Echter tegelijkertijd is de ouder die het kind be-
schermt tegen mogelijke herhaling van het geweld (zoals het ge-
tuige zijn van geweld) en niet meewerkt aan een omgangsre-
geling zoals vastgesteld door de familierechter, eveneens straf-
baar volgens de Nederlandse wet. Dit is uitermate tegenstrijdig. 

Japke 

“Er moest mediation plaatsvinden bij een Forensisch psycholoog. De 
raad heeft letterlijk gezegd, ‘of je gaat daar heen voor gesprekken of 
je raakt je kinderen kwijt aan een voogd’. Ik heb toen uit angst toege-
geven. Ik heb daar met een psycholoog gepraat en vragen beant-
woord. Vervolgens is de mediation stopgezet door die psycholoog om-
dat hij het nut er niet van inzag. De Raad zegt steeds dat kinderen 
recht hebben op een vader en dat bewezen is dat kinderen zonder va-
der later slecht terechtkomen. De Raad in Groningen erkent op zich 
wel dat ik mishandeld ben, maar zet ook vraagtekens bij mijn verhaal 
omdat er geen getuigen waren. De rechter moet in oktober uitspraak 
doen, maar er was tot nu toe geen omgang omdat dit niet in belang 
van het kinderen zou zijn. De Raad van de Kinderbescherming zegt 
dat het nu wel kan, ook al liegt en ontkent mijn ex-man nog steeds. 
Met zijn veroordeling tot twee jaar voorwaardelijk is geen rekening 
gehouden. Ook niet met het feit dat hij een contactverbod heeft en zich 
hier niet aan houdt. Waarom kijken ze niet naar de kinderen? Mijn 
kinderen zijn bang, maar ik ook, dit geef ik eerlijk toe. Waarom moe-
ten wij nu nog steeds in angst leven? Omdat ‘vader’ rechten heeft...? 
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Mijn zoon kent hem niet meer, mijn dochter heeft nachtmerries over 
vroeger en herkent hem ook niet meer.  

Ik noem hem de biologische vader van mijn kinderen want een echte 
vader is hij nooit geweest. Waarom worden wij door een omgangsre-
geling gedwongen tot contact? Een verkrachter of dader van een an-
der geweldsdelict dan huiselijk geweld zet je toch ook niet met een 
slachtoffer om de tafel?” 

El 

“Hij focust zich maar op één ding, omgang koste wat het kost ook als 
dit ten koste van de kinderen gaat. Ik heb me altijd al afgevraagd of 
omgang met de kinderen alleen bedoeld is om controle op mij te blij-
ven uitoefenen. Huiselijk geweld en omgang gaan niet met elkaar sa-
men. Zelfs op de site van het ministerie van Justitie staat dat familie-
recht en strafrecht hierin niet op elkaar aansluiten. Huiselijk geweld 
en seksueel misbruik wordt bij mij, maar ook bij veel vrouwen onder 
tafel geschoven omdat omgang moet. “ 

Nicky 

“Ik heb één dochter van vijf jaar. Er is sprake van gezamenlijk gezag. 
Een voorbeeld van misbruik van het ouderlijke gezag door ex-partner 
is het weigeren van hulp van een kindertherapeut bij het RIAGG. De 
vader ontkent dat mijn dochter getuige is geweest van huiselijk ge-
weld; hij ontkent zich hieraan schuldig te hebben gemaakt, dit terwijl
hij is veroordeeld vanwege huiselijk geweld.” 

In het meest extreme voorbeeld van het hiaat tussen familie-
recht en strafrecht, wordt het slachtoffer vermoord door de 
pleger van het partnergeweld of de stalking en krijgt de pleger 
vervolgens recht op omgang met de kinderen, terwijl hij in de 
penitentiaire inrichting zijn straf uitzit. Stichting Zijweg vindt 
dit zeer onverantwoord, en stelt dat wetenschappelijk onder-
zoek naar de pedagogisch veiligheid en wenselijkheid voor de 
kinderen uitgevoerd moet worden alvorens deze omgangsrege-
lingen worden uitgevoerd. Bovendien is Stichting Zijweg van 
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mening dat de kinderen oud genoeg moeten zijn, en bovendien 
op de hoogte gesteld moeten worden van de daad van hun ou-
der, zodat zij zelf de gevolgen van hun bezoeken beter kunnen 
overzien. Tegelijkertijd is goede begeleiding van de kinderen 
van uitermate groot belang. In alle andere gevallen zou de om-
gang afgewezen moeten worden in het belang van het kind. 
Enkele voorbeelden van deze schrijnende situatie zijn beschre-
ven in een recentelijk gepubliceerd artikel, waarvan hieronder 
het inleidende deel. 

Uit Opzij 15 februari 2008 

Op bezoek bij papa die mama vermoordde 

Door Hetty Nietsch53

Een vader vermoordt de moeder van zijn kinderen en wordt veroor-
deeld. Hij krijgt het recht zijn kind te ontmoeten, zelfs al heeft dit kind 
gezien wat hij gedaan heeft. Dus moet zo’n kind naar de penitentiaire 
inrichting om daar chips te eten en spelletjes te doen - en vooral te 
zwijgen over wat er is gebeurd.  

Zomer 2002. Irma’s volwassen dochter heeft haar leven net weer aar-
dig op orde. Na haar scheiding heeft ze een eigen woning gevonden 
waar ze prettig leeft met haar zoon van 4 en de tweeling van 2. Het 
verschil met haar ex-man is groot: hij woont in het tuinhuis bij zijn 
ouders en heeft niets omhanden. Er is wel een goede bezoekregeling. 

Op een ochtend in juni brengt Irma’s dochter haar kinderen naar hun 
vader, in dat tuinhuis. Daar is het gebeurd. Irma weet dat een van de 
tweeling iets heeft gezien. ‘Hij zei: papa stout, mama bloedt.’  

Irma reconstrueert: ‘Het heeft er alles van weg dat de moord met voor-
bedachten rade is gepleegd. Hij had twee messen en vuilniszakken 

                                    
53 Geplaatst met toestemming van de auteur - Red. Zie voor complete artikel: Op-
zij, februari 2008. 
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klaargelegd, de badkamer klaargemaakt, het putdekseltje van de put 
gehaald, het slot afgeplakt. Hij heeft haar 28 messteken toegebracht.’ 

Iedere twee maanden bezoeken de drie kinderen hun vader in de ge-
vangenis. Hun grootmoeder heeft een brief geschreven, voor als ze er 
niet meer is. Ze wil dat de kinderen later kunnen lezen dat ze enorm 
tegen de bezoekregeling heeft geprotesteerd. 

‘Op deze manier groeien de jongens op met de leugen van “de fijne 
vader”. Dat kan niet goed zijn. De kinderen zien een gladde buiten-
kant, terwijl de man zelf zwaar gestoord is: hij kon of wilde zijn echt-
scheiding niet accepteren en kwam zo tot zijn daad. Wat doet hij bij 
een volgende emotionele klap? En wie beschermt de kinderen dan?’ 

Aanbeveling: Verbeteren van de koppeling tussen strafrecht en 
familierecht. Recente inzichten bij strafrecht ook laten door-
dringen bij civiele sector. Meer opleiding en betere voorlichting 
van familierechters. Meer onderzoek naar de pedagogische vei-
ligheid en wenselijkheid van omgang met ouder die andere ou-
der vermoord heeft en tot die tijd afwijzing omgang.  

Knelpunt 2.5. Onderzoek Raad voor de Kinderbescher-
ming 

Gedegen gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbe-
scherming ten behoeve van het advies in verband met gezag en 
omgang vindt Stichting Zijweg van belang ten gunste van de 
kinderen als medeslachtoffer.  

Veelal bestaat het onderzoek uit het horen van beide ouders. 
Deze verhalen tonen vaak grote verschillen, met name omdat 
het slachtoffer angst heeft en de pleger van het geweld ontkent. 
Dit hangt soms samen met een lopend strafrechtelijk onder-
zoek, de pleger weet dat bij erkenning van de daad of daden een 
strafrechtelijke vervolging plaats zal vinden. Raad en de familie-
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rechter accepteert een verblijf in de vrouwenopvang soms als 
voldoende aanleiding om gezag en omgang af te wijzen54. Dit is 
geen reële indicator, gezien het lage percentage slachtoffers wat 
naar de vrouwenopvang gaat, en de vaak specifieke problema-
tiek van de vrouwen die in de vrouwenopvang verblijven (zie 
hoofdstuk 4). Voor de advies van de Raad aan de kinderrechter 
(of familierechter) is het van groot belang goed inzicht te krij-
gen in de situatie. Omdat de Raad voor de Kinderbescherming 
niet de bevoegdheid heeft om aan waarheidsvinding te doen 
leiden tegenstrijdige verhalen daarom soms tot ongunstige ad-
viezen voor het slachtoffer (dat ‘de waarheid wel in het midden 
zal liggen’).  

Ons standpunt is dat de Raad voor de Kinderbescherming bij 
uitstek de taak heeft om - zelfs bij een ambtshalve vermoeden 
van huiselijk geweld (partnergeweld en/of kindermishandeling) 
- een zelfstandig onderzoek te verrichten naar signalen (bijv 
mbv huisarts, familieleden, school) van het geweld, in het be-
lang van het kind. Hierbij is het aan te bevelen dat er psycholo-
gische, psychiatrisch of pedagogisch onderzoek naar het kind en 
de ouders wordt uitgevoerd, eventueel door een extern bureau 
als de locatie onvoldoende expertise in huis heeft. Momenteel is 
het budget wat hiervoor beschikbaar gesteld is dusdanig ver-
laagd, dat deze externe onderzoeken nog maar mondjesmaat 
mogelijk zijn. 

Ineke 

“Ik vind alles zo tegenstrijdig. Ik mag niet eisen de omgang een peri-
ode op te schorten vanwege het feit dat omgang de genezing van mijn 
PTSS belemmert en ik graag wat rust voor mij en mijn dochter zou 
willen om bij te komen. Terwijl mijn ex-partner, vanaf de tijd dat de 
relatie verbroken is, een keer een periode van acht maanden weg is 
gebleven en later hetzelfde nog een keer voor een periode van vier 
                                    

54 Bron: mails en ervaringen hulpzoekenden Stichting Zijweg. 
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maanden. Hij heeft in die periodes geen enkel contact opgenomen met 
mijn dochter. Het voelt voor mij alsof de vader alle rechten heeft: als 
hij dit wil kan hij zijn kind zien en als hem dit zo uitkomt, neemt hij 
een tijdje vrijaf. Het ergste is: ondertussen spant hij steeds opnieuw 
rechtszaken aan als de datum nadert om zijn verblijfsvergunning te 
verlengen. Een omgangsregeling maakt voor hem het verblijf in Ne-
derland op humanitaire gronden, ook zonder vast inkomen, mogelijk.
Er is helaas geen goed onderzoek gedaan naar zijn eigenlijke be-
weegredenen.” 

Mieke 

“Er is geen serieus onderzoek geweest. Belangrijke contactpersonen 
werden niet geraadpleegd, en veel stukken die ik inbracht, vond ik niet 
terug in het dossier. Er staat bijvoorbeeld niet in dat de huisarts na 
een gedwongen observatiecontact zijn zorgen heeft geuit over de toe-
stand van mijn zoon. Dat vader me bedreigde in bijzijn van de raads-
onderzoeker is ook niet genoteerd. Dat mijn zoon gillend uit een ob-
servatiecontact rende is niet genoteerd. Toen de psycholoog contact 
afraadde omdat dit kon leiden tot ernstiger trauma, zei de raad dat ze 
toch observatiecontacten wilden en dat de observatiecontacten zouden 
uitwijzen hoe de situatie was. En het ergste: de familierechter nam 
aanvankelijk het advies van de Raad voor de Kinderbescherming over, 
ze lachte me gewoon uit toen ik haar vertelde hoe er gewerkt was. Dat 
kwam in een beschaafd land niet voor, zei ze.” 

Jacky 

“De Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar concludeerde dat de 
communicatie van vader tegenover moeder zeer slecht ging omdat hij 
erg cynisch was en vele steken onder water gaf tijdens een gesprek 
waardoor ik dichtklapte. Hij kreeg het advies om therapie te volgen 
om de communicatie te verbeteren. Dit is helaas nooit gebeurd. De 
Raad zou nazorg geven aan mij en de kinderen, maar hiervan is wei-
nig gebleken.” 

Zo kan het ook: 

Knelpunten na partnergeweld   49 
 

Annemieke 

“Ik heb een heel positieve ervaring met de Raad voor de Kinderbe-
scherming te Breda. Ik heb me altijd heel erg gesteund gevoeld door 
hen. Nu nog trouwens. Tijdens het hele onderzoek werd er naar mij 
als moeder geluisterd en was er veel ruimte om mee te denken. De 
Raad heeft zelfs gekeken naar mogelijkheden hoe de uitspraak uit te 
voeren omdat ze het eigenlijk een rare uitspraak vonden. Raad advi-
seerde geen omgang, maar de rechter had medelijden of genoeg van 
vader en adviseerde één keer in de drie maanden twee uur omgang 
onder toezicht. De rechter heeft vader wel geadviseerd hulp te zoeken 
voor zijn probleem. Zolang hij dit niet doet komt er geen uitbreiding.”  

Aanbeveling: De Raad voor de Kinderbescherming krijgt de 
opdracht om ambtshalve onderzoek te doen naar signalen van 
huiselijk geweld (partnergeweld en/of kindermishandeling) en 
moet de gevolgen daarvan inzichtelijk maken door uitgebreid 
psychologisch, psychiatrisch of pedagogisch onderzoek te (la-
ten) verrichten. Teneinde een correcte inschatting te maken van 
de feiten en omstandigheden van het geval alsmede de eventu-
ele gevolgen van het toewijzen van omgang zou de Raad ge-
bruik moeten mogen maken van ruimere onderzoeksbevoegd-
heden. Gepleit wordt voor meer onderzoek naar 
omgangsregelingen bij echtscheidingen waarbij het belang van 
het kind voorop gesteld wordt. 

Knelpunt 2.6. Aandacht voor kind als getuige van partner-
geweld en ex-partnergeweld 

Bij gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, 
binnen het familierecht en binnen het strafrecht wordt weinig 
rekening gehouden met de gevolgen van het getuige zijn van 
geweld op kinderen (naar schatting 100.000 á 200.000 kinderen 
per jaar, zie hoofdstuk 1). Binnen het psychologisch en ortho-
pedagogisch werkveld wordt het getuige zijn van geweld inmid-
dels erkend als vorm van kindermishandeling. Deze visiewijzi-
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ging heeft echter nog niet voldoende effect gehad op het (justi-
tiële) beleid. 

Elle 

“De Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam zag al na één 
gesprek dat vader loog en zich niet aan de afspraken hield, zich inti-
miderend gedroeg en onverantwoordelijk met mijn dochter omging. 
Maar ze vonden ook dat ik vooringenomen was als ik hem niet met 
haar vertrouwde en dat mijn angsten irreëel waren. Op het huiselijk 
geweld gingen ze niet in, ze lieten me hierover niet uitpraten en be-
loftes werden niet nagekomen. Dat mijn dochtertje getuige is geweest 
van huiselijk geweld en bovendien leukemie heeft vinden ze irrelevant 
net als het feit dat ik regelmatig op het randje van overspannenheid 
balanceer door de hele situatie.” 

Aanbeveling: meer aandacht voor de gevolgen voor kinderen 
als getuige van (ex-)partnergeweld op korte en langere termijn. 
Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het getuige zijn 
geweest van (ex-)partnergeweld op de kindontwikkeling op lan-
ge termijn. 

Knelpunt 2.7. Mediation  

Momenteel wordt mediation standaard toegepast als mogelijke 
oplossing bij problematiek in verband met gezag en omgang. 
Dit is geen realistische verwachting. Mediation levert vaak on-
noemelijk en onnodig veel spanning bij het slachtoffer op. 
Voorwaarde voor mediation vanuit het psychologisch perspec-
tief is gelijkwaardigheid van beide partijen, een onvervulbare 
voorwaarde in gevallen waarbij sprake is van partnergeweld. 
Ook vanuit het medische standpunt is mediation niet wenselijk 
in het geval van PTSS bij het slachtoffer. De confrontatie met 
de pleger maakt dat de vrouw niet aan verwerking toe komt en 
daarmee dus niet kan zorgen voor een rustige en veilige thuis-
haven voor de kinderen en zichzelf. Daarnaast wordt mediation 
op Europees juridisch niveau eveneens afgeraden in geval er 
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sprake is van partnergeweld vanwege de machtsongelijkwaar-
digheid bij beide partijen en het hierdoor ontbrekende “level 
playing field”. Er is naar onze informatie met regelmaat zelfs 
sprake van gedwongen mediation, waarbij de mediation wordt 
afgedwongen door de Raad van de Kinderbescherming of fa-
milierechter, ook bij partnergeweld. Indien er sprake is van 
dwang, is mediation per definitie contra-indicatief en zeer on-
wenselijk. 

Vaak is het machtsverschil tussen pleger en slachtoffer versterkt 
door angst bij het slachtoffer door de voorgeschiedenis of door 
aanhoudende bedreigingen. Dit wordt niet altijd erkend door 
pleger, slachtoffer en/of hulpverlening. De hulpverlening is 
namelijk dusdanig gericht op empowerment van het slachtoffer dat 
het als zwaktebod of zelfs emotionele instabiliteit van het 
slachtoffer wordt gezien om toe te geven dat er na verloop van 
tijd nog steeds angst voor de pleger van het geweld aanwezig is. 
Hiermee kan de irreële en onwenselijke situatie ontstaan dat de 
verantwoordelijkheid voor (vertragingen in) het herstelproces 
en het niet kunnen communiceren met de pleger van het ge-
weld te veel bij het slachtoffer zelf wordt gelegd. 

Sandra  

“Bij de scheiding dacht ik dat mediation het beste was voor de kinde-
ren en de minste ruzie zou opleveren, ook al was ik bang voor mijn ex-
man. Ik was echter niet op de hoogte van het feit dat bemiddeling niet 
‘kon’ omdat er sprake was van machtsongelijkheid. In het verleden is 
ook de relatietherapie door de therapeut gestopt, omdat hij mijn vei-
ligheid niet langer kon waarborgen. Mijn ex-man erkent de mishan-
deling niet en weigert te veranderen, wat hij trouwens ook toegeeft. 
Bij het raadsonderzoek werden de kinderen en ik samen met mijn ex-
man uitgenodigd. Een standaardprocedure bleek later. Ik heb erg aan
moeten dringen en onderbouwen waarom ik alleen gesprekken met de 
raadsonderzoeker wilde. Ik ben immens blij dat ik heb doorgezet. Ik 
durfde nu tenminste zonder angst te spreken. Dat had ik nooit gekund 
in bijzijn van mijn ex. Uiteindelijk stond in het raadsrapport dat ik 
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niet mee wilde werken aan gezamenlijke gesprekken om tot een oplos-
sing te komen. Die formulering vond ik niet fair.” 

Mieke 

“Ik werd tot mediation verplicht door de Raad te Middelburg. De me-
diator zei in bijzijn van vader al dat ik niet moest zeuren, de vader had 
recht op omgang. Mijn ex-man bedreigde me in bijzijn van de media-
tor, maar zij deed niets en noteerde ook niets. Ik las in het rapport: 
vader is een kalm persoon, moeder maakt een gespannen en zelfs 
overspannen indruk…” 

Jacky 

“Mediation hebben we ook gehad. Dit was zeer frustrerend omdat 
mijn ex de mediator (een vrouw) helemaal op zijn hand had en zij zich 
alleen maar richtte op de uitspraak van de rechtbank en mij ook 
dwong om mee te werken terwijl vader zeer grof bleef tegenover mij. 
Ook probeerde ze het huiselijk geweld bespreekbaar te maken, maar 
ik kon er niet over praten waar hij bij was. Ik vond dit zeer onprofes-
sioneel van haar. De mediation is dan ook niet geslaagd en na vier 
sessies gestopt, we kwamen er niet uit. Ze bleef lachen om zijn grap-
jes, ze liet hem zelf e-mails lezen die ik haar had gestuurd. Mijn ver-
trouwen in haar was daardoor totaal weg.”  

Aanbeveling: herziening van het staand beleid inzake (gedwon-
gen) mediation.  

Knelpunt 2.8. Omgangs-OTS 

Indien er gezamenlijk gezag is, er een omgangsregeling wordt 
opgelegd (zie punten 2.1 en 2.2), en het slachtoffer niet in staat 
is tot communicatie met de pleger middels mediation (zie punt 
2.7), is het binnen het huidige beleid zeer gebruikelijk dat er een 
OTS (Onder Toezicht Stelling) wordt opgelegd. Doelstelling bij 
het opleggen van deze omgangs-OTS, zoals het in de volks-
mond ook wel genoemd wordt, is het in stand houden, dan wel 
leggen van contact tussen pleger en kind. Deze OTS wordt 
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door Bureau Jeugdzorg uitgevoerd. Stichting Zijweg twijfelt 
echter aan de haalbaarheid van dit beleid. Naar onze informatie 
is er in vele gevallen sprake van een gezinsvoogd welke onvol-
doende opgeleid is om met (ex-)partnergeweldproblematiek om 
te kunnen gaan. Er zijn bij ons gevallen bekend, waarbij het 
kind in een bedreigende situatie terecht kwam ten gevolge van 
de omgangs-OTS. Omgang tegen wil en dank middels een om-
gangs-OTS, kan kennelijk leiden tot situaties ten koste van de 
veiligheid van kind en moeder. 

Sandra  

“Na de voorlopige OTS werd er een OTS uitgesproken voor een jaar. 
Bij het voorlopige OTS had ik een oudere bekwame voogd. Hij was 
van mening dat als het goed met de ouders gaat het ook goed met de 
kinderen gaat. Hij liet daarom ook de kinderen zoveel mogelijk met 
rust. De gesprekken waren met mij en mijn angsten voor de vader en 
de omgang en mijn ziektebeeld PTSS. Ook de kinderen konden goed 
met hem overweg.  

Bij mijn nieuwe voogd mis ik herkenning, erkenning en begrip. 
Slachtofferhulp gaf aan dat ‘de beste slachtofferhulp daderbehande-
ling is.’ Maar de rechter was van mening: ‘vader is de persoon die hij 
is en moeder kan niet van hem verwachten dat hij verandert.’ In ons 
laatste gesprek gaf de voogd toe dat zij nooit helemaal kon garande-
ren dat ik ‘veilig’ was ook al zou zij de omgang persoonlijk begelei-
den. 

Ik ervaar het feit dat ze omgang wil opstarten, terwijl we op de wacht-
lijst staan voor hulpverlening, als druk en onmacht. Zeker gezien het 
feit dat in het raadsrapport staat: ’Gelet op de zwaarwegende belan-
gen van de kinderen meent de Raad dat er pas een omgangsregeling 
gestart kan worden wanneer deze voor alle betrokkenen intensief be-
geleid wordt.’ De voogd heeft weinig kennis van PTSS en om-
gangsperikelen, terwijl de problematiek in mijn medische stukken en 
in het Raadsrapport beschreven staat. Het probleem is in mijn situatie 
wel onderkend, maar dat geeft tot nu toe geen oplossing. Het belang 
van vader blijft heel sterk. Ik ervaar de OTS niet als een oplossing, 
maar meer als een wekelijkse rechtszaak in mijn huis die ik verplicht 
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moet ondergaan. Waarbij ik geforceerd en psychisch word belast, wat 
mijn genezingsproces belemmert. Mijn ex-man kan door deze OTS via 
de voogd mij in mijn eigen huis belasten... Ik vind het zo zwaar, ik voel 
me zo onveilig, maar ik moet. De voogd dreigt nu mijn kinderen uit 
huis te plaatsen zodat omgang met vader zonder problemen mogelijk
is.” 

Aanbeveling: professionalisering van gezinsvoogden wat betreft 
kennis op het gebied van (ex-)partnergeweld. 

Knelpunt 2.9. Omgangshuizen 

Begeleide omgang, zoals via een omgangshuis, wordt regelmatig 
als laatste optie ingezet voor omgang na huiselijk geweld 
(partnergeweld en/of kindermishandeling). In de praktijk bete-
kent begeleide omgang een opstap naar een normale omgangs-
regeling. Vaak vindt de omgang in een omgangshuis zo’n zes-
maal plaats, waarna de omgang vervolgens onbegeleid plaats-
vindt. In beginsel staat Stichting Zijweg niet afwijzend 
tegenover het omgangshuis. Ongewenst is echter dat de ouders 
onvoldoende geïnformeerd worden over deze werkwijze in de 
praktijk, waarbij de familierechter en de Raad voor de Kinder-
bescherming de begeleide omgang als opstap naar normale om-
gang gebruikt. Hiernaast zijn omgangshuizen in een aantal ge-
vallen onvoldoende veilig gebleken55; ook hier wordt de 
slachtoffers informatie over onthouden. Mogelijke oorzaak is 
dat men vaak met vrijwilligers werkt en men onvoldoende op-
geleid is om deze ernstige problematiek te hanteren. Ten slotte 
heeft de omgang via een omgangshuis veelal financiële conse-
quenties voor het slachtoffer, aangezien de veelal commerciële 
omgangshuizen een aanzienlijke bijdrage van beide ouders vra-
gen. Er bestaat geen compensatiemogelijkheid voor deze kos-
ten. 

                                    
55 Mondelinge informatie bestuurslid omgangshuis. 
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Annemarie 

“De begeleidster van het omganghuis dwong mij met mijn ex-man om 
de tafel te gaan zitten. Er vonden een aantal zeer lastige gesprekken 
plaats, waardoor bij mij de PTSS-klachten zijn toegenomen. Ze heeft 
het er uiteindelijk bij gelaten aangezien mijn therapeut aangaf dat het 
voor mij onwenselijk was mij met mijn ex-man te confronteren.” 

Aanbeveling: Het vergroten van de subsidies voor omgangshui-
zen zodat de overheid sturende maatregelen, zoals een kwali-
teitscontrolesysteem en opleidingseisen, kan treffen. Lange-
termijneffecten van begeleide omgang op de kindontwikkeling 
zullen in kaart moeten worden gebracht. Veiligheid van kinde-
ren en slachtoffer moet absoluut gegarandeerd kunnen worden 
alvorens gebruik te maken van een omgangshuis. 

Knelpunt 2.10. Wet bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding: verplicht ouderschapsplan  

Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de eerste kamer56, waarin 
onder andere opgenomen is dat ouders een gezamenlijk voor-
stel voor een ‘ouderschapsplan’ moeten doen, voordat geschei-
den kan worden. In het ouderschapsplan worden zaken als 
zorg- en opvoedtaken en alimentatie, vastgelegd. Als de ouders 
niet gezamenlijk zo'n ouderschapsplan kunnen opstellen, wordt 
mediation in veruit de meeste situaties verplicht. Probleem bij 
deze wet is dat er onterecht uitgegaan wordt van een ideale 
scheidingssituatie57. Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, 
zijn er met de huidige wetgeving momenteel vele knelpunten 

                                    
56 Wetsvoorstel 30145: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van 
voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het 
omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) 
57 Lünnemann, K. Boer, M. de & Drost, L. (2008). Familierecht en huiselijk ge-
weld, een wereld van verschil? Utrecht. Verwey-Jonker Instituut.. 
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aangaande familierecht in het geval van partnergeweld. Met de 
invoering van de wet zal er geen vermindering van de proble-
matiek ontstaan, maar is juist een verscherping van de proble-
matiek te verwachten58. Zo wil men stimuleren dat gezamenlijk 
gezag na de scheiding in principe altijd blijft, terwijl aangetoond 
is dat gezamenlijk gezag niet altijd in het belang is van het kind 
(zie ook 2.1). Ook is de verwachting dat afwijzing van omgang 
na partnergeweld en kindermishandeling nóg moeilijker zal 
worden, en zullen mogelijk nog vaker omgangs-OTS-en uitge-
sproken worden. Bovendien is verplichte mediation niet wense-
lijk in het geval van partnergeweld. 

In het nader voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor 
Justitie van de eerste kamer (dd 8 juli 2008) wordt dan ook 
n.a.v. het onderzoek van Jeppesen de Boer59 -waaruit blijkt dat 
gezamenlijk gezag niet altijd in het belang is van het kind- de 
volgende vraag gesteld:  

“Zo dat een juiste conclusie is: zou dat dan niet tevens consequenties 
moeten hebben voor het voortgezet ouderschap, i.c. de zorg- en op-
voedingstaken en de omgangsregeling?”  

Ook wordt er op gewezen dat de nieuwe wet mogelijk in strijd 
is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind (IVRK).60 Momenteel wordt in 5% van de scheidingen 
éénhoofdig gezag uitgesproken (4% moeders, 1% vaders61), ter-
                                    

58 Zie ook www.bezorgdemoeders.nl. 
59 Jeppesen de Boer, C. (2008). Joint Parental Athority. A Comparative Legal 
Study on the Continuation of Joint Parental Authority after Divorce and the 
Breakup of a Relationship in Dutch and Danish Law and the CEFL Principles. 
Proefschrift Universiteit van Utrecht, 23 mei 2008. 
60 In Artikel 3, lid 1 staat: Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of 
deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maat-
schappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wet-
gevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 
61 Clement, C, Van Egten, C en De Hoog, S. (2008). Nieuwe gezinnen. Echtschei-
ding en stiefgezinnen. E-Quality, Den Haag. 
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wijl bekend is dat er bij veel meer relaties en scheidingen sprake 
is van partnergeweld62. In slechts 3-4% wordt de omgang met 
de uitwonende ouder afgewezen, deels wegens partnergeweld59. 
Wat er gebeurt bij de overige 12% van de scheidingen waarin 
gemeld is dat er sprake was van geweld (zie hoofdstuk 1), is niet 
bekend. 

Weliswaar wordt in het wetsvoorstel een verblijf in een vrou-
wenopvang beschreven als reden tot opschorting van de ver-
plichting een gezamenlijk ouderschapsplan in te dienen, maar 
dit is een totaal irreële situatie aangezien slechts een klein per-
centage van de mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang 
verblijft63. Ook wordt ‘de onmogelijkheid om met elkaar te 
communiceren’ als reden tot opschorting aangegeven, maar dat 
is een te ruim begrip om op eenduidige wijze te kunnen opera-
tionaliseren. 

Kortom: indien er ten gevolge van de nieuwe wet nóg vaker bij 
echtscheiding na partnergeweld en kindermishandeling wordt 
gekozen voor gezamenlijk gezag en omgang, voor een verplicht 
gezamenlijk ouderschapsplan en verplichte mediation, worden 
de belangen van de mishandelde moeders en kinderen in de 
toekomst nog ernstiger bedreigd dan momenteel al het geval is. 

Een ander punt van aandacht is dat er momenteel vrouwen (te 
lang) in een relatie met mishandeling door de partner blijven, uit 

                                    
62 Römkens, R. (1989). Onder ons gezegd en gezwegen: geweld tegen vrouwen in 
man – vrouwrelaties. Amsterdam: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur; Dijk, T. van, Flight, S., Oppenhuis, E. & Duesmann, B. (1997). Huiselijk 
geweld: aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Intomart, Sociaal Weten-
schappelijk Onderzoek; Clement, C, Van Egten, C en De Hoog, S. (2008). Nieu-
we gezinnen. Echtscheiding en stiefgezinnen. E-Quality, Den Haag. 
 
63 Römkens, R. (1989). Onder ons gezegd en gezwegen: geweld tegen vrouwen in 
man – vrouwrelaties. Amsterdam: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. 
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angst voor de omgangsregeling, verplichting tot het opstellen 
van het ouderschapsplan en/of mediation. Ze weten immers 
dat de confrontatie met de ex-partner zal blijven na de schei-
ding, en durven om deze reden niet de relatie te verbreken 
en/of aangifte te doen. Bekend is dat juist tijdens of de eerste 
periode na het verbreken van de relatie het geweld door gaat en 
zelfs tijdelijk erger wordt. Uiteraard zijn slachtoffers zich hier 
zelf ook van bewust. Als het slachtoffer na de scheiding de kin-
deren aan een agressieve ex-partner moet gaan meegeven heeft 
ze geen mogelijkheid meer om hen te beschermen. Stichting 
Zijweg vindt dit een zeer schrijnende situatie die om onmiddel-
lijke aandacht en zorg van de overheid vraagt. 

Alle moeders die de vragenlijst hebben beantwoord geven aan 
dat zij uit angst voor de omgang langer in de relatie gebleven 
zijn dan zij eigenlijk goed achtten. Enkele voorbeelden: 

Elle 

“Ik ben langer gebleven omdat hij dreigde mijn dochtertje te ver-
moorden.” 

Anika 

“Ik ben langer in de gewelddadige relatie gebleven uit angst voor 
omgang. Vooral omdat mijn ex-man tijdens de relatie aangegeven had
met mijn dochter naar het buitenland te willen gaan, maar ook omdat 
hij had gezegd dat ik het er niet levend van af zou brengen als ik zou 
willen scheiden. Het steunpunt huiselijk geweld vertelde me dat ze 
dachten dat in ons geval de kans niet zo groot was dat er na de schei-
ding omgang zou komen, wat maakte dat ik durfde te vluchten. In het 
blijfhuis waar ik toen terecht kwam vertelden ze dat er wel degelijk 
een grote kans op omgang was. Gelukkig heeft het steunpunt gelijk
gekregen, want vooral i.v.m. de ontvoeringsdreiging kwam er uitein-
delijk geen omgang (vreemd genoeg niet vanwege het geweld en zijn 
persoonlijkheidsstoornis). Uiteindelijk ben ik ben nog altijd blij dat 
het steunpunt ‘gebluft’ heeft en ik daardoor durfde te vluchten en ver-
volgens durfde te scheiden.” 
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Japke 

“Ik bleef uit angst langer in de relatie. Ik was en ben bang voor de 
kinderen. Hij zei dat hij mij stuk zou maken als ik weg ging. Hij stond 
dreigend met een mes aan de wieg bij mijn zoon van toen anderhalf, 
hij heeft hem aan een voet omhoog getild en geslagen. De blauwe 
plekken zijn door het consultatiebureau gezien. Hij heeft mij, hoog-
zwanger en met mijn kind van toen twee jaar oud op mijn arm, van de 
trap gegooid. Wie beschermt hen als ze alleen naar hun vader moe-
ten?” 

Aanbeveling: In het geval van partnergeweld moet een uitzon-
deringsclausule op de wet ‘bevordering voortgezet ouderschap 
en zorgvuldige scheiding’ in werking worden gesteld waardoor 
men niet aan de verplichting tot mediation en een gezamenlijk 
ouderschapsplan hoeft te voldoen alvorens te kunnen scheiden. 
Een gespecialiseerde rechter stelt vast of er sprake is van 
partnergeweld. Hiernaast moet bekeken worden of de moge-
lijkheden voor eenhoofdig gezag en afwijzing omgang uitge-
breid kunnen worden ten opzichte van de huidige situatie in het 
geval van partnergeweld. Hierbij zal er een koppeling gemaakt 
worden met de genoemde uitzonderingsclausule. 
 
Bovendien is het van belang om evaluatieonderzoek uit te voe-
ren naar de functionaliteit van ouderschapsplannen op de lan-
gere termijn64 en van het eenzijdig ingediend ouderschapsplan 
bij partnergeweld in het bijzonder. 
 
Ten slotte zou onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de 
meldingen dat vrouwen langer in de gewelddadige relatie blijven 
uit angst voor de omgangsregeling, verplichting tot het opstel-
len van het ouderschapsplan en/of mediation. 

                                    

64 Hierbij is het van belang de leeftijd van de kinderen als factor mee te nemen. 
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Knelpunt 2.11. Tweezijdige informatieplicht 

Indien omgang wordt afgewezen, wordt er doorgaans wel een 
informatieplicht van het slachtoffer over het kind (schoolresul-
taten, adreswijzigingen, etc.) naar de pleger toe vastgesteld. Te-
genstrijdig is het, dat de pleger geen informatieverplichting 
heeft t.o.v. het slachtoffer of het kind. Bijvoorbeeld bij verhui-
zing naar het buitenland of trouwen met een nieuwe partner is 
er geen informatieverplichting naar ex-partner en kind toe, ter-
wijl hier wel behoefte aan kan zijn. Stichting Zijweg vindt het 
wenselijk dat hierbij ook naar behoeften van de slachtoffers 
(kind en ex-partner) gevraagd wordt, want deze behoefte kan er 
zeker liggen. Daarbij is het in voorkomende gevallen van belang 
dat dit contact op een niet te achterhalen wijze plaats vindt, ter 
bescherming van slachtoffer en kind (bijvoorbeeld via e-mail).  

Aisha 

“Ik heb informatieplicht opgelegd gekregen na een kort geding. Elke 
maand moet ik een briefje schrijven. Vader daarentegen geeft nooit 
enige informatie. Geen woord van hem over zijn verhuizing, onder-
duiking met kind, opnieuw samenwonen waarbij weer huiselijk geweld 
aan te pas kwam in bijzijn van mijn kind, ook geen woord over het feit 
dat hij opnieuw getrouwd was en er een baby bijkwam. Dit vind ik niet 
eerlijk.” 

Aanbeveling: een tweezijdige informatieplicht, dus ook van de 
kant van de niet-verzorgende ouder naar het kind toe, indien 
gewenst door het slachtoffer en kinderen. 

Knelpunt 2.12. Juridische stalking  

Door middel van het herhaaldelijk opstarten van nieuwe rechts-
zaken (vaak om omgang en/of alimentatie) kan de dader blijven 
infiltreren in het leven van het slachtoffer. Deze vorm van 
partnergeweld met hulp van ons Nederlands rechtssysteem is 
zeer schadelijk voor het herstel van PTSS-slachtoffers. Stichting 
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Zijweg heeft via mail en oproep vele malen van dit probleem 
gehoord en stelt vast dat het steeds opnieuw opstarten van 
rechtszaken zeer belastend kan zijn voor de slachtoffers. Een 
oplossing kan liggen in een beperking voor de termijn waarbin-
nen een nieuwe zaak kan worden aangespannen. 

Mariette 

“Ik ben nu drie en een half jaar gescheiden, zesentwintig rechtszaken 
verder (alle gewonnen), maar nog steeds niets wijzer, alleen armer. 
Mijn ex blijft de beslissingen van de rechtbank tegenwerken. Hij be-
taalt de kinderalimentatie niet, woont nog steeds in de echtelijke wo-
ning en weigert, ondanks gerechtelijke uitspraken, mee te werken aan 
de verkoop van het huis dat nog steeds gezamenlijk eigendom is. Ik 
ben vijftien kilo afgevallen en heb nu medicatie omdat ik het niet lan-
ger trek. De kinderen en ik zijn allen in therapie. Ik ben zelfs gestopt 
met informatieverstrekking omdat hij hier niets positiefs mee deed 
maar hier alleen misbruik van maakte. Ondanks zijn voorwaardelijke
veroordeling blijft hij ons juridisch stalken, hier wordt niets aan ge-
daan! Hij blijft op een zeer negatieve manier in ons leven infiltreren 
zodat wij niet aan verwerken toe komen en niet verder kunnen met ons 
eigen leven.”  

Aanbeveling: beperkende maatregelen voor de termijn waarbin-
nen een nieuwe zaak tegen een slachtoffer van partnergeweld 
kan worden aangespannen.  
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Commentaar Mr. Ariane Hendriks, advocaat bij Van 
Kempen Kramer Advocaten 

In dit hoofdstuk komen alle knelpunten naar voren waar fami-
lierechtadvocaten die zich bezig houden met zaken waarin 
sprake is van huiselijk geweld, ook geregeld tegenaan lopen.  

Een belangrijk thema is wat mij betreft de verwarring over wat 
nu werkelijk ‘in het belang van het kind’ moet worden geacht. 
Volgens art. 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rech-
ten van het Kind moet bij iedere beslissing die aangaande een 
kind genomen wordt, het belang van het kind de eerste overwe-
ging zijn. Dat is een lastig artikel: het is gemakkelijker om vol-
gens vaste normen, regels en protocollen te werken en niet ie-
dere keer weer, per situatie, per moment, te moeten afwegen 
wat voor het kind het beste is.  

We zien echter dat steeds waar het belang van het kind wordt 
bepaald aan de hand van rigide uitgangspunten in plaats van de 
merites van het individuele geval, er gemakkelijk fouten worden 
gemaakt.  

Ik heb bijvoorbeeld al meerdere keren met eigen ogen gezien 
dat een gesprek met een cliënte die slachtoffer is van huiselijk 
geweld door haar ex-partner door de medewerker van de Raad 
voor de Kinderbescherming die onderzoek moet doen naar de 
wenselijkheid en de mogelijkheid van een omgangsregeling, 
wordt begonnen met de zin: ‘Mevrouw, u begrijpt toch wel dat 
er altijd omgang moet zijn tussen de kinderen en de vader.’ Dat 
is een verkeerd uitgangspunt, ook volgens het Verdrag. Per ge-
val moet bepaald worden of omgang tussen de vader en de kin-
deren het belang van de kinderen dient. Heel vaak zal dat zeker 
zo zijn. Maar in sommige gevallen niet, bijvoorbeeld wanneer 
de kinderen slachtoffer of getuige zijn geweest van geweld door 
de vader, of wanneer de vader aanhoudend de moeder bedreigt. 
Teveel wordt in dergelijke gevallen gezegd: maar de vader heeft 
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hoe dan ook recht op omgang. Dat recht zou echter, ook vol-
gens het Verdrag, moeten wijken voor het belang van het kind.  

Een zelfde probleem speelt op het terrein van het ouderlijk ge-
zag. Het is onder de heersende jurisprudentie vrijwel onmoge-
lijk om gezamenlijk gezag te beëindigen op grond van geweld-
pleging van de ene ouder tegen de andere. Dat leidt tot een 
grote tegenstrijdigheid: gezamenlijk gezag impliceert een situatie 
waarin ouders kunnen overleggen en samen beslissingen kun-
nen nemen, waarbij het standpunt van de één niet bij voorbaat 
zwaarder weegt dan dat van de ander. Echter, relaties waarbin-
nen huiselijk geweld plaatsvindt, worden juist gekenmerkt door 
machtsongelijkheid en gebrek aan redelijke communicatie. Dat 
de jurisprudentie vasthoudt aan het automatisme van gezamen-
lijk gezag, ook in zaken waarin geweld een rol speelt, leidt tot 
een voortbestaan van machtsongelijke relaties, hetgeen evident 
niet in het belang van het kind is.  

Met andere woorden: in het familierecht is maatwerk nodig. Uit 
het verbeterboek van Stichting Zijweg blijkt overduidelijk dat 
dit des te meer geldt in zaken waarin sprake is (geweest) van 
huiselijk geweld. Dus niet: partijen standaard doorsturen naar 
een mediator, maar per zaak bekijken of mediation mogelijk is 
gelet op de machtsverhouding tussen de dader en het slachtof-
fer. Niet zeggen: er is family life tussen dader en kind, dús moet 
er ook omgang zijn. Ook het EVRM laat ruimte om het recht 
op family life in te perken als dat nodig is vanwege het belang 
van het kind.  

Het tot stand brengen van dergelijk maatwerk kost echter veel 
tijd en energie. Te vaak krijgen wij de indruk dat men die tijd en 
die energie niet kan en wil opbrengen, maar juist denkt: daar 
heb je weer zo’n rotzaak, met zo’n zeurende moeder, daar moe-
ten we snel van af. Met een dergelijke houding worden belang-
en van kinderen geschaad en mensenlevens in gevaar gebracht. 
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Het is daarom zaak dat we blijven pleiten voor een inhoudelijke, 
individuele beoordeling van ieder geval.  
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Achterkant h3 foto 
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3 Signalering en (na)zorg 
Claudia: 

Wanneer staat een politicus voor ons op? 

“Mijn relatie met de dader begint in 1996. Na ongeveer acht maanden 
beginnen de mishandelingen met ernstig letsel als gevolg: gescheurd 
trommelvlies, afgescheurde pees in vinger, poging tot doodslag. Ik 
durfde geen aangifte te doen want hij werkt bij Justitie en heeft een 
dienstpistool. De mishandelingen stoppen na zeven maanden. In 1999, 
na de geboorte van ons eerste kind, begint de mishandeling opnieuw 
waarop ik de relatie beëindig. Ik heb nooit samengewoond noch was 
ik getrouwd met de v(d)ader. 

In 2000 begint hij een rechtszaak vanwege omgangsregeling en ver-
vangende erkenning (twee gescheiden zaken). De erkenning wordt af-
gewezen omdat de rechter de impact voor de moeder/kindrelatie te 
groot vindt. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek 
en vindt, ‘uiteraard’, dat ik in de slachtofferrol blijf hangen en advi-
seert positief. De rechter kent de omgangsregeling toe omdat er spra-
ke zou zijn van family life. Kennelijk vindt de rechtbank een half uurtje 
per dag gedurende drie maanden voldoende voor family life. Tijdens 
de eerste maanden vindt er een opbouw van de omgangsfrequentie 
plaats. Als mijn dochter drie jaar oud is moet ze bij haar vader blijven 
slapen. Mede doordat zijn advocaat de uitspraak van de rechtbank 
anders dan mijn advocaat interpreteert krijg ik één minuut voordat 
mijn dochter thuis zou komen telefonisch bericht dat mijn dochter bij 
haar vader blijft overnachten. Volgens mijn advocaat bepaal ik welk 
weekend ze zou overnachten. Ik probeer mijn ex vierentwintig uur 
lang tevergeefs telefonisch te bereiken. De politie kan niets doen. 

Als mijn dochter weer veilig thuis is komt ze met het verhaal dat papa 
haar pijn heeft gedaan aan haar plasser. De huisarts schakelt het 
AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling: red.) in. Met de mel-
ding wordt niets gedaan. Jeugd- en zedenpolitie doen ook niets!  
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Na deze overnachting geef ik mijn dochter wekenlang niet mee voor 
een bezoekregeling. De rechter bepaalt dat ik de omgangsregeling 
moet uitvoeren en komt met een mediator over de brug. Nu moet mijn 
dochter dus om het weekend naar haar vader en ook drie weken in de 
grote vakantie en de feestdagen. Overigens is de vader niet verplicht 
om alimentatie te betalen. Als ik dat wil moet ik daar een aparte pro-
cedure voor opstarten en omdat ik voldoende inkomen heb mag ik die 
zelf bekostigen want de rechtsbijstandverzekering betaalt daar niet 
aan mee. 

Overigens kwam mijn dochter een paar maanden geleden met het ver-
haal dat haar vader haar een plasser-was-instructie gegeven heeft. En 
dat ze haar lipjes maar goed wijd moet doen zodat hij ze kan wassen. 
Intussen dreigt hij mij met een OTS want ik ben niet goed snik en zorg 
niet goed voor mijn dochter. Intussen loop ik bij een eerstelijns psy-
choloog en is er PTSS geconstateerd veroorzaakt door de mishande-
lingen. Ik kan en durf nergens meer aan te kloppen voor hulp of ad-
vies. De enige waar ik steun aan heb gehad is mijn psycholoog. Zij 
heeft met eigen ogen gezien hoe ik door de instanties behandeld werd 
en was zeer geschokt!”  

Knelpunt 3.1. Nog te weinig gespecialiseerde advocaten, 
hulpverlening en informatievoorziening 

Naar onze informatie leeft onder slachtoffers een grote be-
hoefte aan gespecialiseerde advocaten. Stichting Zijweg krijgt 
zeer vaak de vraag binnen of er adressen van goede, gespecia-
liseerde advocaten voorhanden zijn. Naar onze ervaring zijn/ 
waren deze er wel (JOS-advocaten, werkgroep Vrouw en recht), 
hoewel te weinig, maar hebben dergelijke gespecialiseerde ad-
vocatenpraktijken met regelmaat geen ruimte voor nieuwe 
cliënten. Het probleem hierbij is sinds kort vergroot, aangezien 
er sinds 1 januari 2008 een beperking in het aantal extra uren 
voor de toevoeging is (zie hoofdstuk 6).  

Er moeten meer advocaten komen die gespecialiseerd zijn in 
partnergeweld en die slachtoffers kunnen bijstaan in zowel 

Knelpunten na partnergeweld   69 
 

strafzaak als civiele procedure. In de opleiding tot advocaat zou 
er meer aandacht voor deze specifieke groep slachtoffers moe-
ten zijn, dan wel goede postacademische trainingen voor advo-
caten. Hierbij is het belangrijk dat de advocaat niet alleen aan-
dacht voor juridische aspecten, maar ook voor de psychosociale 
aspecten van partnergeweld heeft. Ook moet het slachtoffer al-
tijd een toegevoegde advocaat kunnen krijgen wanneer zij zich 
meldt bij de politie. Kortom: er moet meer aansluiting worden 
gezocht bij de werkwijze van ernstige zedenmisdrijven. 

Annemarie 

“Mijn eerste advocaat was vergeten het verzoekschrift tot echtschei-
ding te versturen, probeerde me over te halen de kinderen aan vader 
mee te geven voor een weekend per veertien dagen en heeft veel steken 
laten vallen. Veel stukken zijn niet tijdig verstuurd, waardoor deze niet 
meer konden worden meegenomen. Daardoor ben ik onder andere 
kinderalimentatie misgelopen. De advocaat toonde nauwelijks begrip 
voor onze specifieke problematiek. De advocaat die ik hierna heb ge-
kregen is het tegenovergestelde. Zij is goed thuis in de problematiek 
en verdiept zich met name in het belang van de kinderen. Ze is open 
en direct en geeft goede en onderbouwde adviezen.” 

Ook zijn er momenteel te weinig gespecialiseerde therapeuten 
voor vrouwen en kinderen (met PTSS) na (ex-)partnergeweld. 
Er is een behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening om het 
trauma veroorzaakt door partnergeweld en het getuigen zijn van 
het geweld te verwerken. Het is ongehoord dat hierdoor wacht-
lijsten ontstaan in de hulpverlening. Iedereen zou na 
(ex-)partnergeweld direct geholpen moeten worden. Het is om 
deze reden van belang dat er in de toekomst voldoende goed 
geïnformeerde hulpverleners komen. Er zijn inmiddels al enkele 
opleidingen die hier enige aandacht aan besteden, maar ook 
binnen andere opleidingen zou de kennis over partnergeweld 
vergroot kunnen worden, zodat er meer gespecialiseerde hulp-
verleners komen en de wachtlijsten kunnen afnemen. Slachtof-
fers hebben naar onze informatie bovendien behoefte aan in-
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formatie over waar zij gespecialiseerde hulpverleners kunnen 
vinden. 

Frieda 

“Ik heb gemerkt dat op het moment dat het geweld achter de rug is je 
behoorlijk behoefte hebt om erover te praten. Alles is geregeld, eigen 
huis, de scheiding is erdoor en je kunt je eindelijk weer met dagelijkse 
dingen bezig zijn. Op dat moment begin je het eigenlijk pas te verwer-
ken en krijg je het moeilijk. Ik heb nog steeds behoefte om erover te 
praten. Ik kan dit nu met lotgenoten op de site www mishandeling.nl, 
maar ik merk dat dit te weinig is. Soms denk ik wel eens, ik moet iets 
gaan doen om lotgenoten bij elkaar te laten komen, want dat zou ik 
wel graag willen. Maar dat durf ik dan weer niet alleen te regelen, 
dus laat ik er dan maar weer varen.” 

Bambi 

“Ik heb geen hoge pet meer op van hulpinstanties. Misschien heb ik 
pech gehad maar ik voel mij in de steek gelaten door de politie, blijf 
van mijn lijf huis, advocaten en maatschappelijk werk. Het is in Ne-
derland allemaal super goed geregeld voor de daders maar niet voor 
de slachtoffers.” 

Leonoor 

“Mijn kind is altijd getuige geweest van alle mishandelingen van mijn 
ex. Ik ben sinds mijn scheiding, nu twee jaar geleden, al op zoek naar 
hulp voor haar. GGZ, Jeugdzorg, overal werd ik van het kastje naar 
de muur gestuurd. Echt niet te geloven! Nu heb ik eindelijk een onaf-
hankelijke instantie gevonden die haar wil helpen en is ze, na drie 
maanden op de wachtlijst te hebben gestaan, eindelijk deze week aan
de beurt. Dat wil zeggen, als haar vader daarmee akkoord gaat. We 
hebben gezamenlijk gezag en ik ben bang geen toestemming van hem 
te krijgen.” 

Een bijkomend probleem is, zoals heel vaak bij Stichting Zijweg 
gemeld wordt, dat de hulpverlening vooral gericht is op de goed 
laten verlopen van de omgangsregeling, zoals in onderstaande 
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voorbeelden. Als deze goed verloopt zou een groot deel van de 
problemen opgelost zijn. In de praktijk horen wij juist dat de 
slachtoffers behoefte hebben aan rust en herstel, zodat zij even-
tueel na die tijd in staat zijn om het contact met de pleger aan te 
gaan, indien dit sterk ten gunste is van de kinderen. 

Marlies 

“Al eerder had ik Bureau Jeugdzorg ingeschakeld omdat bij de kinde-
ren de nodige schade was ontstaan. Het heeft precies een jaar ge-
duurd voordat we daadwerkelijk hulp kregen. Nu zijn we een jaar ver-
der en de ‘hulp’ blijkt er alleen maar uit te bestaan om tot een 
bezoekregeling te komen (ex eist inmiddels toch omgang, alleen om 
mij dwars te zitten). Ik begrijp best dat het belangrijk is voor de kinde-
ren om hun vader te zien, maar volgens mij kan dat alleen onder be-
geleiding. Het streven van de hulpverlening is echter om de kinderen 
straks weer alleen naar hun vader te laten gaan. Ik had me bij hulp-
verlening voor de kinderen heel iets anders voorgesteld!” 

Ineke 

“Het heeft lang geduurd voordat er, na allerlei langdurige klachten, 
bij mij door een psychotherapeut en psychiater PTSS werd geconsta-
teerd. PTSS is zeer moeilijk te behandelen als pleger nog steeds in-
vloed heeft op het leven van de patiënt (ontvoeringdreiging, dreiging 
mishandeling kind door toestaan omgangsregeling). Zolang het niet 
serieus wordt genomen door Justitie, dat bijvoorbeeld gedurende de 
behandelperiode de omgang van vader en kind wordt opgeschort, 
blijft het aanmodderen.” 

Mieke 

“Dat er geen goede hulpverlening is komt mede door het feit dat de 
aandacht gewoon verkeerd ligt. Ze geven allemaal aan dat JIJ bege-
leiding nodig hebt. Ze vertellen hoe jij moet handelen en moet leven, 
maar ik ben toch zeker niet zwakbegaafd. Ik wil alleen mijn kinderen 
beschermen, verder gaat het eigenlijk wel. Ik heb niets aan iedere 
week praten. Ik heb iets aan mensen die me kunnen helpen met on-
dermeer de omgang te voorkomen en mijn kind te behandelen. Maar 
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iedereen is als puntje bij paaltje komt bang voor hem. Het kind wordt 
daardoor niet geholpen. Er waren hulpverleners die wilden helpen, 
maar niets konden vanwege vader. Ik heb iedereen gezien: gespeciali-
seerde gezinsverzorging, maatschappelijk werk, gezinswerker, psy-
choloog. Maar echt geholpen zijn we niet.” 

Zo kan het ook: 

Annemarie 

“Ik ben nu in therapie bij PsyQ in Zoetermeer. Ik merk nog niet veel
effect, maar het is waarschijnlijk nog te kort. Ook merk ik dat ik vast-
loop in alle gedoe rond de kinderen en de omgangsregeling, waardoor 
ik niet aan verwerken toekom. Er is PTSS bij mij vastgesteld.  

De kinderen hebben deelgenomen aan de Kidsclub (lotgenoten-
groepje) via Jeugdzorg. De oudste heeft er niet veel aan gehad, zij 
hield zich op de achtergrond. De andere twee heeft het wel enigszins 
geholpen. Ik had het idee dat het verdriet en de boosheid toen meer 
naar buiten kwam. De oudste twee zijn nu in therapie bij de Jutters via 
Jeugdzorg. De oudste had depressieve klachten, de middelste heeft 
last van dwanggedachten, nachtmerries en angsten. Er is geen PTSS 
vastgesteld, maar ik acht het waarschijnlijk dat dit bij de oudste wel 
speelt. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het effect van de the-
rapie. De gespecialiseerde gezinsverzorgende had wekelijks contact 
met de kinderen in het afgelopen anderhalf jaar. Dit heeft de kinderen 
geholpen om zich te uiten.” 

Verder pleit Stichting Zijweg voor betere informatieverstrek-
king aan het slachtoffer en de kinderen. Binnen de zorg is er 
wel veel aandacht voor de sociaal-emotionele kant van het ver-
haal, maar de informatievoorziening over de rechten van de 
slachtoffers ontbreekt veelal binnen het hulpaanbod. Pas als een 
slachtoffer ondersteuning van een advocaat krijgt start dit tra-
ject, terwijl in een eerdere fase sprake moet zijn van een gede-
gen informatievoorziening over de juridische (on)mogelijkhe-
den. Hierbij is te denken aan één loket en een casemanager, met 
kundigheid op divers terrein. Nu neemt een advocaat deze taak 
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vaak op zich, maar deze functie zou deels ook bij de ASHG’s 
(Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld) kunnen liggen, mits 
voldoende deskundig. Over de werkwijze en deskundigheid van 
de ASHG’s hoort Stichting Zijweg zowel positieve als negatieve 
verhalen, wat ook bevestigd wordt in recent uitgevoerd onder-
zoek naar de ASHG’s65.  

Wat bij de voorlichting meer aandacht zou kunnen krijgen is 
het verzamelen van bewijslast in een zo vroeg mogelijk stadium 
(foto’s, getuigenverklaringen, et cetera), zodat een aangifte gro-
tere kans heeft te resulteren in een veroordeling (zie ook hoofd-
stuk 5). 

Elle 

“Ik had het nummer gebeld dat vermeld staat op de posters die overal 
hangen. Ze waren heel aardig en zeiden dat ik de volgende keer de 
politie moest bellen, maar die kwamen dus niet. Toen heb ik dat num-
mer weer gebeld en kreeg ik het advies om een advocaat te bellen. Dat 
ik daar nou nooit aan heb gedacht…!” 

Leonoor 

“Wat mij is tegengevallen is dat ondanks dat men in Nederland stelt 
dat huiselijk geweld aangepakt en bestraft moet worden, er in de prak-
tijk weinig echte hulp geboden wordt. In feite moet je alles zelf doen: 
huisvestiging zoeken, veiligheid voor de kinderen en jezelf waarbor-
gen, etc. 

Aanbeveling: In de opleiding van de zorg- en hulpverleners 
moet meer aandacht voor deze specifieke groep slachtoffers 
zijn, dan wel een goed aanbod van postacademische trainingen, 
zodat er in de toekomst voldoende toegeruste hulpverleners 

                                    
65 Vink, R & Geurts, R. (2008). Op weg naar volwassenheid: Op weg naar volwas-
senheid: Evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten 
huiselijk geweld. Leiden: TNO. 
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komen, en de wachtlijsten kunnen afnemen. Binnen diverse or-
ganisaties, zoals bij Bureau Jeugdzorg, moet er meer aandacht 
komen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van (het 
getuigen zijn van) partnergeweld. 
 
Het uitreiken van informatiefolders over de centrale meldpun-
ten, specifieke hulpverlening, en specifieke juridische hulp zou 
een standaardprocedure van de politie moeten worden. De 
ASHG’s en andere informerende en doorverwijzende instanties 
zouden de slachtoffers op de hoogte moeten brengen van de 
juridische (on)mogelijkheden en informatie over het verzamelen 
van de bewijslast. 
 
Meer gespecialiseerde advocaten die de slachtoffers kunnen bij-
staan in zowel het strafrecht als civiel recht. 

Knelpunt 3.2. Ketensamenwerking 

Slachtoffers ervaren in de praktijk nogal eens dat de diverse dis-
ciplines niet voldoende samenwerken, dan wel verschillende vi-
sies hebben. Zo kan het gebeuren dat er tegenstrijdige adviezen 
verstrekt worden. Ook gebeurt het dat slachtoffers door een 
gebrek aan samenwerking juist tussen de wal en het schip raken. 
Vaak krijgen moeders bovendien een dubbele boodschap; zij 
moeten als goede moeder de kinderen beschermen tegen het 
geweld, zoals het getuige zijn van geweld, en tegelijkertijd moe-
ten zij als goede moeder meewerken aan een omgangsregeling, 
wat immer in het belang van de kinderen zou zijn66. 

Op de samenhang tussen partnergeweld en kindermishandeling 
en partnergeweld en ouderschap is ook hoofdstuk 2 nader in-

                                    
66 Etty, S. (2006). It’s the family stupid!, Hoe moeders als slachtoffers van partner-
geweld buiten bereik blijven van het mensenrechtelijke instrumentarium ter be-
strijding van huiselijk geweld tegen vrouwen. 
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gegaan. Op de problematiek rond de omgangsregeling na 
partnergeweld wordt eveneens in hoofdstuk 2 nader ingegaan. 

Een ander groot probleem is dat er grote lokale verschillen zijn 
in aanpak en mate waarin de organisaties in het onderwerp ge-
professionaliseerd zijn. Dit speelt niet alleen tussen organisaties, 
maar ook binnen diverse landelijke organisaties, bijvoorbeeld 
tussen de locaties van de Raad voor de Kinderbescherming, 
tussen rechtbanken en vrouwenopvanghuizen. Ook zijn er gro-
te verschillen tussen de Advies- en Steunpunten Huiselijk Ge-
weld (ASHG’s), welke deels vanuit de GGD, deels vanuit de 
vrouwenopvang en deels vanuit het AMW (Algemeen Maat-
schappelijk Werk) worden georganiseerd67. De aanpak, maar 
ook de kwaliteit van de zorg die het slachtoffer en eventuele 
kinderen ontvangen kan daardoor sterk afhangen van de regio 
waar zij wonen. Dit is het gevolg van een  gedecentraliseerd be-
leid (WMO), terwijl de problematiek vraagt om landelijke aan-
pak, waarbij de regie landelijk gevoerd kan worden. Een lan-
delijke aanpak zou de bundeling van deskundigheid, minimum 
eisen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit en afspraken over 
samenwerking in de keten kunnen verbeteren. 

Stefanie 

“In de wondere wereld van slachtoffer van huiselijk geweld kun je het 
nooit goed doen, zo raadt de politie het af om aangifte te doen, omdat 
je daarmee de omgangsregeling van tafel zou vegen. Datzelfde feit 
wordt je verweten wanneer je een urgentieaanvraag bij de woning-
bouw doet. Elke instantie eist met klem dat je de zaken tussen je ex en 
je kind gescheiden houdt, dus je brengt het kind netjes naar vader. 
Maar dat wordt je verweten door de Officier van Justitie in de stal-
kingszaak, want dan is contact opeens een tegenstrijdig belang. Maar 

                                    
67 Vink, R. Geurts, E. (2008). Op weg naar volwassenheid: Evaluatie van de Tijde-
lijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld. Leiden: TNO, 
Nederlands Jeugd Instituut. 
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als je de vader het kind niet brengt moet je dwangsommen betalen. 
Snappen jullie het nog?” 

El 

“Het lijkt een gestreden strijd, een verloren strijd. Maar desondanks 
bied ik nog steeds verzet. Waar heb ik niet om hulp gevraagd? Vrien-
den, familie, collega’s, maatschappelijk werk, bedrijfsarts, Bureau 
Jeugdzorg, de politie (mijn werkgever), Raad voor de Kinderbescher-
ming. Iedereen geeft wel advies, een mening of tips maar datgene wat 
er werkelijk toe doet, iemand die dit omzet in daden heb ik nog steeds 
niet gevonden. Het is een strijd tegen facetten van de wet, zodat leven 
overleven wordt.”  

Aanbeveling: Betere samenwerking en afstemming tussen orga-
nisaties. Eén contactpersoon (casemanager) die de hulp uitzet 
en coördineert. Binnen landelijke (branche) organisaties tussen 
de locaties toewerken naar eenzelfde beleid. 

Knelpunt 3.3. Actievere rol artsen 

Huisartsen, maar ook kinderartsen en eerste hulp afdelingen 
van ziekenhuizen zouden een actievere rol kunnen spelen in de 
vroegsignalering van partnergeweld. Partnergeweld wordt door 
huisartsen bijzonder weinig effectief aangepakt. Huisartsen er-
kennen hun rol bij de signalering en interventie van partnerge-
weld onvoldoende68 en zijn zich onvoldoende bewust van hun 
belangrijke rol als getuige voor een mogelijke daderveroorde-
ling. Binnen de huisartsenopleiding, maar ook opleidingen van 
kinderartsen en eerste hulp artsen, moet meer aandacht ge-
schonken worden aan de herkenning en erkenning van partner-
geweld. Een huisarts kan naar onze visie het beste de dialoog 

                                    
68 Lo Fo Wong,  S .  (2006).  The doctor and the woman “who fell down the 
stairs”. Family doctor’s role in recognising and responding to intimate partner 
abuse. Proefschrift UMC St. Radboud.
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aangaan met het slachtoffer en geen afwachtende houding an-
nemen. 

Emine 

“Ik ging met een zware verwonding ten gevolge van huiselijk geweld 
naar mijn huisarts. Mijn ex ging mee naar binnen om te zorgen dat ik 
niets zei. Hij deed het woord met een vaag verhaal dat zichzelf tegen-
sprak. De huisarts vroeg niet door. Later raakte mijn kind gewond ten 
gevolge van geweld door zijn vader. (…) De huisarts vroeg niet eens 
hoe het kwam. Later ben ik alsnog stiekem naar huisarts geweest en 
heb het hele verhaal verteld. Ik kreeg het volgende advies (dit staat 
ook letterlijk in dossier): ‘Partner is volgens mevrouw regelmatig 
agressief tegen mevrouw en kind. Ik heb mevrouw het advies gegeven 
te proberen de problemen thuis op te lossen...’.” 

www.nu.nl 5 november 2007

Hulpverleners herkennen huiselijk geweld slecht 

Amsterdam - Niet meer dan een fractie van het aantal gevallen van 
huiselijk geweld wordt geregistreerd. Dat komt onder meer doordat 
hulpverleners huiselijk geweld slecht herkennen. Schattingen over hoe 
vaak het gebeurt, moeten dan ook flink bijgesteld worden. Dat stelt de 
Amsterdamse arts Udo Reijnders op grond van onderzoek dat hij pu-
bliceert in het Britse Journal of Clinical Forensic Medicine. Elk jaar 
overlijden in Nederland officieel zestig tot tachtig vrouwen en veertig 
tot vijftig kinderen door mishandeling. Volgens Reijnders, verbonden 
aan de GGD in Amsterdam, moeten die aantallen in werkelijkheid 
veel hoger zijn. Reijnders toonde vijf foto's aan collega's en aan artsen 
en verpleegkundigen op een aantal afdelingen spoedeisende hulp. Op 
de foto's waren sporen van veel voorkomend geweld te zien. De artsen 
en verpleegkundigen moesten het letsel beschrijven en een diagnose 
stellen. De gevolgen van een harde klap in het gezicht konden de 
hulpverleners goed thuis brengen. Ook brandplekken van sigaretten 
die patiënten op zichzelf hadden uitgedrukt, werden correct geïdentifi-
ceerd. Maar bij een bijtwond, een harde klap of een klap met een riem 
op de billen trok slechts een minderheid van de artsen en -verpleeg-
kundigen op de afdeling eerste hulp de juiste. Politieartsen brachten 
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het er evenmin best van af. De helft herkende de klap, driekwart de 
sporen op de billen. Andere hulpverleners beoordeelden de geweld-
sporen nog minder goed. Ze merkten op dat ze in de opleidingen nau-
welijks zijn getraind op dergelijke situaties. Huisartsen vinden dat ze 
in het geheel niet of in ieder geval zeer onvoldoende op het herkennen 
van huiselijk geweld zijn voorbereid.

Aanbeveling: Binnen de (huis)artsenopleiding moet meer aan-
dacht geschonken worden aan de herkenning en erkenning van 
partnergeweld. Daarnaast moeten er richtlijnen komen voor de 
artsen zodat ze weten wat ze moeten doen als ze tekenen van 
partnergeweld signaleren. 

Knelpunt 3.4. Systeemgerichte aanpak: voldoende aan-
dacht voor relatieverbrekingen 

In Nederland is de systeemgerichte aanpak sterk in opmars. Bij 
het systeemgericht werken krijgen zowel pleger als slachtoffer 
hulp, de eventuele kinderen, en bij voorkeur de verdere sociale 
omgeving. Hierbij krijgen verschillende factoren aandacht zoals 
maatschappelijk en cultureel bepaalde machtsverhoudingen, 
jeugdervaringen rond geweld of aanlegfactoren bij de pleger zo-
als borderline of narcisme. De pleger krijgt in een zo vroeg mo-
gelijk stadium hulpverlening, om erger te voorkomen, soms ge-
organiseerd vanuit de vrouwenopvang.  

In principe staat Stichting Zijweg achter deze aanpak, onder de 
volgende voorwaarden: de veiligheid van slachtoffer en kinde-
ren moet zijn gewaarborgd, de pleger en slachtoffer moeten het 
geweld erkennen69 en de pleger moet verantwoordelijkheid voor 
zijn gedrag nemen. Bovendien mag er dan geen sprake (meer) 
zijn van PTSS bij slachtoffer en kinderen, en is het van belang 

                                    
69 Dijkstra, S. (2008. Bring in the family, Huiselijk geweld, vrouwenopvang en (aanko-
mende) professionals nader beschouwd. Lectorale rede Vrouwenopvang en huiselijk ge-
weld van Valkenhorst en Avans Hogeschool. 
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dat er erkenning is voor het machtsverschil tussen pleger en 
slachtoffer, wat zeer vaak nog lang na het verbreken van de re-
latie in stand blijft. Om bovenstaande complexe zaken goed in 
te kunnen schatten is het van belang dat de hulpverlening uitge-
voerd wordt door zeer deskundige hulpverleners, zoals psy-
chologen met ervaring op dit gebied. Indien niet aan deze 
voorwaarden kan worden voldaan, is (verplichte) daderhulp-
verlening de aangewezen methode. 

Momenteel is er echter een tendens gaande om binnen de sys-
teemaanpak beide (ex-)partners ook voor de toekomst als één 
systeem te beschouwen. Hierdoor is het beleid momenteel vaak 
gericht op de instandhouding van de relatie. Mogelijk wordt dit 
beleid beïnvloed door het idee, dat de grootste groep slachtof-
fers van partnergeweld steeds opnieuw terugkeren naar de mis-
handelaar en niet (uiteindelijk) de relatie (willen) verbreken70. In 
de praktijk71 ziet Stichting Zijweg dat in veruit de meeste geval-
len de relatie wel degelijk verbroken wordt. Deze groep heeft 
juist behoefte aan specifieke ondersteuning welke te maken 
heeft met het verbreken van de relatie. Een scheiding na 
partnergeweld is immers een totaal andere scheiding dan nor-
maal door de machtongelijkheid en mogelijkheid dat het geweld 
na de scheiding voortgezet wordt. 

De systeemaanpak heeft nog een ander negatieve consequentie. 
Het is gebruikelijk om de informatie van de ene partij aan de 
andere partij door te geven middels rapportage door bijvoor-
beeld de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugd-
zorg. Deze wederzijdse informatievoorziening kan tot onveilige 
                                    

70 Deze mythe is waarschijnlijk ontstaan doordat veel vrouwen in de vrouwenop-
vang inderdaad naar de partner terugkeren (45% van de vrouwen komt vaker te-
rug in de vrouwenopvang, Wolf, 2006). Zoals we in het volgende hoofdstuk zul-
len zien zijn cliënten van de vrouwenopvang niet per definitie representatief voor 
de totale groep slachtoffers van partnergeweld. 
71 Mogelijk is de groep slachtoffers die Stichting Zijweg benadert een vrij specifie-
ke, relatief hoger opgeleide en single-problem groep; zie ook hoofdstuk 1. 
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situaties leiden en kan bij de hulpzoeker het vertrouwen in de 
zorginstanties schaden. 

Yvonne 

“Ik heb hulp voor mijn zoon gezocht bij Bureau Jeugdzorg. Daar ver-
telden ze me tot mijn verbazing dat alles wat ik vertel wordt genoteerd 
en met mijn ex wordt besproken. Ook krijgt hij de informatie op pa-
pier. Ik heb ze gezegd dat ik dan niet alles kon vertellen omdat ik weet 
dat hij dan agressief wordt. De hulpverleenster beloofde me dat ze 
dan bepaalde zaken op een aangepaste manier zouden opschrijven. 
Toch bleek dat achteraf niet gebeurd. De gevolgen voor mij en de kin-
deren waren erg naar. Kortom: wij zijn door hen van de wal in de 
sloot geholpen.” 

Aanbeveling: Binnen de systeemgerichte aanpak voldoende 
aandacht houden voor relatieverbrekingen, en de mogelijkheid 
dat er uiteindelijk twee systemen in plaats van één ontstaan. 
Daderhulpverlening vanuit de systeemgerichte aanpak moet 
voldoen aan diverse voorwaarden: waarborgen veiligheid van 
slachtoffer en kinderen, geen PTSS, erkenning van het geweld 
door pleger en slachtoffer, erkenning voor het machtsverschil 
tussen pleger en slachtoffer, deskundige hulpverleners. 

Knelpunt 3.5. Daderhulpverlening 

Teleurstellend is dat daders die niet zelf hulp zoeken pas in een 
laat stadium verplicht naar de hulpverlening worden gestuurd. 
Eerst moet hiervoor namelijk het juridisch traject gelopen zijn, 
en dat duurt afhankelijk van allerlei factoren toch minstens drie 
maanden. In die tijd heeft de vrouw meestal dan al een oplos-
sing moeten vinden voor de crisis zoals aanpassing of vrouwen-
opvang. 

Enkele jaren geleden bestond er bij de reclassering de vroeg-
hulp. Reclasseerders werden ingeschakeld bij verdachten die 
langer dan een bepaald aantal uren vast zaten. Op last van de 
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reclassering konden zij meteen aan een hulpverleningstraject 
beginnen. De vroeghulp in deze vorm is helaas afgeschaft, juri-
disch vond men soms de dwang tot deelname aan hulpverlening 
die later niet ondersteund kon worden door een vonnis niet 
wenselijk. Stichting Zijweg pleit daarom voor de terugkeer van 
de vroeghulp of vergelijkbaar, zodat men in een zo vroeg mo-
gelijk stadium aan de slag kan, ook als het om verplichte hulp-
verlening gaat.

Rina  

“Ik heb meerdere keren aangifte gedaan en ook een melding omgezet 
in aangifte. Voor de eerste twee aangiftes is hij vervolgd, de derde 
loopt nog. Tijdens de rechtszaak werd bepaald dat hij in therapie 
moest. Maar de GGZ vond dat hij zich onbehandelbaar opstelde en de 
therapie agressieregulatie ging daarom niet door. Op verzoek van de 
Officier van Justitie heb ik een melding omgezet in aangifte zodat ze 
hem eventueel kunnen laten onderzoeken door een forensische psychi-
ater.” 

Nousha 

“De hulpverlening heeft wel tijdelijk geholpen, maar mijn ex is al snel 
weer in zijn oude gedrag teruggevallen omdat de juridische middelen 
ontbreken, enorm veel geld aan advocaatkosten met zich mee brengt 
en de rechtbank niet erg op de hoogte is van psychopathisch gedrag 
en de gevolgen voor het slachtoffer. Hierdoor kom je in een onrecht-
vaardige situatie terecht. Het recht is krom!  

De aangifte is nu voorgelegd aan de Hoofd-Officier van Justitie en ik 
heb nog geen idee hoe het gaat lopen. Gezien de eerdere disciplinaire 
straf waar hij geen enkele verantwoording voor nam, denk ik niet dat 
een straat/contactverbod in zijn geval zou helpen. Psychopaten nemen 
het nou eenmaal niet zo nauw met de wet en regelgeving.”  

Aanbeveling: Terugkeer van de vroeghulp zodat de pleger in 
een zo vroeg mogelijk stadium verplicht in de hulpverlening te-
recht kan. 
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Knelpunt 3.6. Zelfdoding ten gevolge van partnergeweld 

Mishandeling is een veel voorkomende oorzaak van zelfdoding 
onder vrouwen. Het Nederlands Kenniscentrum Angst en De-
pressie meldt: ‘Slachtoffers van langdurig huiselijk geweld door 
de partner kunnen een verhoogd risico hebben72’.  

Er is nog niet zo veel bekend over de relatie tussen partnerge-
weld en suïcide (naar ons idee), maar bijvoorbeeld uit onder-
zoek waarbij beweegredenen van blanke en Hindoestaanse 
mannen en vrouwen die tussen 1996 en 1999 een zelfmoordpo-
ging hadden gedaan in kaart zijn gebracht, blijken racistische en 
sociaal-economische verklaringen geen rol te spelen, maar o.a. 
partnergeweld wel73. In ander onderzoek is bij vrouwen die 
slachtoffer waren van partnergeweld oa het risico op suïcide 
bepaald, in vergelijking met vrouwen die andere trauma’s heb-
ben meegemaakt. Het risico op suïcide bleek significant hoger 
bij vrouwen die mishandeld waren74. Dit gegeven behoort de 
nodige aandacht te krijgen uit preventief oogpunt. Hierbij valt 
te denken aan een nadere onderzoek naar de relatie tussen suï-
cide en (ex-)partnergeweld onder vrouwen. 

Aanbeveling: Nader onderzoek naar oorzaak en voorkomen 
van zelfdoding onder invloed van partnergeweld.  

Knelpunt 3.7. Te weinig aandacht voor preventie 

Bekend is enerzijds dat partnergeweld zeer veel voorkomt (zie 
hoofdstuk 1), en anderzijds dat partnergeweld een intergenera-

                                    
72 www.nedkad.nl 
73 Bhugra, D. and Manisha, D. (2002). Attempted suicide in South Asian women. 
Advances in Psychiatric Treatment (2002) 8: 418-423  
74 Sharhabani-Arzy, R., Amir, M. Kotler, M. en Liran, R. (2003). The Toll of Do-
mestic Violenc; PTSD Among Battered Women in an Israeli Sample Journal of 
Interpersonal Violence, Vol. 18 No. 11, November 2003 1335-1346. 
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tioneel probleem is75, terwijl deze kinderen veelal niet bekend 
zijn bij de hulpverlening76. Om deze reden is het voor de be-
strijding van partnergeweld van groot belang de preventie zo 
breed mogelijk aan te pakken en bij de jeugd te beginnen. Hier-
bij valt onder andere te denken aan goed educatief materiaal 
voor het onderwijs. Bij voorkeur wordt gekozen voor een 
doorgaande leerlijn, die al start binnen de hoogste groepen van 
het primair onderwijs en doorgaat tot in het beroepsonderwijs. 
Er bestaan al enkele initiatieven op dit gebied77, welke echter 
alleen geschikt zijn voor een bepaalde leeftijd en doelgroep. Het 
zou goed zijn als er meer ondernomen wordt ivm voorlichting 
en onderwijsmateriaal, waarbij de start al in groep 7 en 8 zou 
kunnen plaatsvinden. 

Aanbeveling: Preventie zou onder meer moeten inzetten op het 
onderwijs, middels een doorgaande leerlijn (van PO tot BVE). 
Bestaande educatieve activiteiten dienen geëvalueerd en vervol-
gens uitgebreid te worden naar andere leeftijdscategorieën en 
onderwijstypen. Vervolgens zou er financiering moeten komen 
voor de uitrol van deze educatieve activiteiten via de gemeen-
ten. 

                                    
75 Jongens als getuigen van geweld worden veelal pleger en meisjes als getuigen 
van geweld worden veelal slachtoffer. Hierbij moet er aandacht zijn voor de ver-
schillende manieren van uiten.  
76 Slechts 12% van de situaties is gemeld, zie hoofdstuk 1 
77 Bijvoorbeeld ‘Loving me, loving you’, ‘Crush!’ en ‘Stay in love’ 
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Reactie van Dr. Sietske Dijkstra, lector vrouwenopvang en 
huiselijk geweld Avans en bureau Dijkstra 

‘Zoveel wordt bij het winnen ook verloren’, schrijft Judith 
Herzberg in haar gedicht Groei en dat geldt zeker ook voor de 
aanpak van huiselijk geweld. Het onderwerp heeft beleidsmatig 
aandacht en een veelvoud van instellingen is tegenwoordig be-
trokken. We hebben het nodige bereikt, maar er zijn ook val-
kuilen en knelpunten. 

Een van die knelpunten is spraakverwarring: we spreken bij de 
aanpak van mishandeling vaak een verschillende taal. Beleids-
makers willen graag het veld overzien en het geweld beheersen. 
Zij zenden prikkels uit voor gewenst gedrag. De taal van pro-
fessionals is doorspekt met vaktermen en afkortingen als AMK, 
PTSS. Nieuwe methodieken en handelwijzen krijgen lang niet 
altijd voor cliënten begrijpelijke namen, noch een gemeen-
schappelijke invulling, zoals het huisverbod en een systeemge-
richte aanpak. Ook schieten we vaak nog tekort in een echt ge-
zamenlijke en goed afgestemde aanpak. De schakels in de keten 
sluiten onvoldoende op elkaar aan. 

De cliënten spreken de taal van de betrokkenen en zijn op zoek 
naar ondersteuning en hulp. Uit hun verhalen spreekt regelma-
tig woede, ongeloof, verbazing en verwarring. Cliënten lijden 
immers het sterkst onder onbegrip en opgesplitste en niet 
ge??ïntegreerde zorg en verliezen daarmee kostbare tijd en daar-
mee mogelijkheden tot herstel. Dat geldt voor volwassenen en 
ook voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd is het van belang 
dat cliënten hun herstel waar mogelijk zelf ter hand nemen, zo-
dat slachtofferschap geen keurslijf wordt. 

Stichting Zijweg laat in dit hoofdstuk vooral vrouwen over de 
hulpverlening aan het woord die in hun partnerrelatie mishan-
deld werden. De doelgroep is enorm breed: de ene mishandelde 
vrouw is duidelijk de andere niet. Dat vraagt om een scala aan 
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interventies. De meeste vrouwen die zich aanmelden bij Stich-
ting Zijweg hebben geen ervaring met de vrouwenopvang. Zij 
worden getypeerd als ‘single problem’ vrouwen die te maken 
hebben gehad met mishandeling, terwijl veel vrouwen die in de 
vrouwenopvang terecht komen meervoudig kwetsbaar zijn. De-
ze laatste groep vrouwen heeft relatief vaker ook schulden,  
geen eigen inkomen, psychiatrische problemen, een verstande-
lijke beperking, een verslaving of opvoedingsproblemen. 

Op grond van dit hoofdstuk zou ik de volgende kwesties direct 
op de agenda willen zien: 

�� Het is belangrijk om minimumstandaard aan zorg te borgen 
en een omschrijving te maken van de kwaliteitscriteria die 
dat vereist. Neem daarbij in ogenschouw dat de doelgroep 
zeer heterogeen is. Blijf investeren in de vakbekwaamheid 
van professionals. 

�� De mogelijkheden maar ook de grenzen van een sys-
teemaanpak landelijk beter in kaart te brengen. Zeker als 
het gaat om het betrekken van (ex-)partners en vaders van 
kinderen zijn wat mij betreft bedreiging, ontkenning van 
de mishandeling en een ernstige persoonlijkheidsstoornis 
contra-indicaties (zie ook mijn lectorale rede Bring in the 
family, 2008). 

�� Meer bewustwording van het feit dat er tal van parallelpro-
cessen zijn tussen professionele systemen en ge-
zinssystemen als het gaat om de dynamiek en effecten van 
het geweld in de partnerrelatie en de manier waarop pro-
fessionals opereren, communiceren en besluiten nemen. 
Deze parallelprocessen zijn van grote invloed op de kwali-
teit van de zogenaamde ketenaanpak. Vakbekwame pro-
fessionals dienen hiermee om te kunnen gaan. 

�� De strijd tussen de (voormalig) partners wordt soms 
voortgezet via de weigering van de andere ouder om hulp te 
verlenen aan het kind. Het is belangrijk om een (juridi-
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sche) uitweg te zoeken zodat kinderen wel de hulp krijgen 
die ze nodig hebben. 

�� Meer nuancering aanbrengen in de strijd bij een omgangsre-
geling. Het recht van plegers, meestal hier vaders, op om-
gang met de kinderen prevaleert boven de vraag of het 
welzijn van dit kind hiermee is gediend en wordt los-
gemaakt van de voorgeschiedenis van geweld. Deze nieu-
we vorm van geweld laat veel mishandelde vrouwen en 
hun kinderen in de kou staan en doorkruist in ernstige 
mate de  al geboden hulpverlening. 

�� Onderzoeken of en zo ja of het zo wenselijk is dat de be-
zoekregeling na geweld hoog staat op de prioriteitenlijst van 
de hulpverlening. Er is meer helderheid nodig inzake de 
onbedoelde bij-effecten van dit verschijnsel en naar de 
hulpbehoeften van verschillende betrokkenen, waarbij ju-
ridisch gezien ook kinderen onder de twaalf jaar gehoord 
dienen te worden. De onderzoeksbevindingen dienen ver-
taald te worden naar een grootschalige scholing van pro-
fessionals. 

�� Structurele aandacht voor relatievorming op school en aan 
overdracht van wat veilige, respectvolle en prettige relaties 
zijn. Inspiratie kunnen we putten uit Canadese en Austra-
lische programma’s. 
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4 Woonsituatie en 
    vrouwenopvang 
Uit het dagboek van Inge 

“Ik zit hier nu ruim een week in de opvang hier. En eigenlijk voel ik 
me hier met de dag slechter. Ik word hier doodmoe van de regeltjes, 
en van al die drukte. Zoveel vrouwen en kinderen in één huis in één 
woonkamer en in één speelkamer. Ook voel ik me hier niet goed ge-
holpen. De gesprekken met mijn mentor missen diepgang. Ik had zelfs 
een discussie met haar over het eten van wit of bruin brood, niet dat ik 
dat een belangrijk onderwerp vind… maar toen ze zei ‘dat je dan net 
zo goed niks kan eten omdat in witbrood niks in zit’ ging ik in discus-
sie… Nadien voelde het een beetje stom. Ik wil loskomen van mijn ver-
leden van mijn angsten van mijn ex, en krijg een discussie over brood. 

Met de andere vrouwen praat ik ook over wat ze van de begeleiding 
en de stress in huis vinden. De meeste hebben ook veel moeite zich 
hier aan te passen, maar durven vaak niet zoveel. Toch zijn er nu al 
meerdere vrouwen vertrokken. Sommigen al na één dag. Maar hoe 
moet ik dat doen? De kids zitten hier nu op school. Ik kan ze toch niet 
weer weghalen?”  

“Ik voel me hier weer opgesloten en kan eigenlijk nog maar aan één 
ding denken, snel een huis vinden ver van mijn oude woonplaats. En 
daarom breng ik veel tijd door in de bibliotheek en zoek er naar hui-
zen, waar dan ook. Dat valt niet mee, ik bel half Nederland rond maar 
alle woningbouwverenigingen willen niet meewerken aan urgentie, 
omdat ik niet in hun regio woonde… Maar dat is toch raar, want als 
ik in de regio woonde zou ik er nu geen huis zoeken! Ik wil juist in een 
andere regio wonen, ver van hem weg.” 

“Ik heb een huis gevonden. Het is wel helemaal in Friesland. Of ik 
dan even kan komen kijken van de week, vraagt ze me, en of ik denk in 
Friesland te willen blijven wonen en daar echt een leven op kan bou-
wen? Tjonge, wat een moeilijke vraag. En ik besluit het niet te doen. 
Ik durf niet. Maar wat moet ik dan?” 
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“Het geld wat ik mee had genomen begint snel op te raken. Dat is ook 
niet vreemd; ik heb veel moeten kopen, omdat ik het niet bij me had. 
Maar pinnen mag natuurlijk niet in de stad zelf. Met de afschriften 
kan hij me wel erg makkelijk op sporen. Ik besluit met een andere 
vrouw naar een stad verderop te rijden. We lopen naar mijn auto en ik 
zie dat een band zacht is. Voorzichtig rij ik naar een benzinepomp in 
de buurt en vraag daar aan een man of hij mij kan helpen er lucht in 
te krijgen. Helaas lukt het niet, omdat de band lek is. Maar ik heb 
geen idee hoe je een band moet verwisselen. Helaas heeft de man 
haast en kan niet verder helpen. Snel geeft hij nog wat aanwijzingen 
en gaat zelf afrekenen. En voel me ineens zo alleen op de wereld. Ik 
kan niemand bellen om hulp omdat ik hier niemand ken, en we hebben 
haast want andere vrouwen passen nu op onze kinderen. Dan komt er 
een andere man aanlopen die ons gelukkig wel verder kan helpen. We 
kunnen weer verder… we rijden de snelweg op en gaan er na een tijd-
je bij de volgende stad weer af. Maar hoe vind je eigenlijk een pin-
automaat in een vreemde stad? We rijden wat rond en uiteindelijk
vinden we een bank bij een voetbalstadion. We pinnen allebei en rij-
den snel terug naar de opvang. Ik ben er doodmoe van als ik eindelijk
weer terug ben.” 

“Het is hectisch in de opvang. Er is gisteren een vrouw met kinderen 
binnen gekomen en ze zijn allemaal erg van streek. De moeder praat 
slecht Nederlands en zit onder de verwondingen. Ze huilt continue. ’s 
Avonds komen er twee voor mij onbekende dames binnen. We weten 
niet precies wat ze komen doen, maar het is duidelijk dat ze voor de 
nieuwe vrouw komen, ik meen dat ze van de Raad voor de Kinderbe-
scherming of van Bureau Jeugdzorg zijn. De begeleiding van de op-
vang is al uren naar huis. De dames komen bij ons in de woonkamer 
zitten. Ze proberen een gesprekje aan te knopen en vragen ons of we 
vanavond toevallig naar ‘goede tijden slecht tijden’ hebben gekeken. 
We kijken elkaar aan. Nee dat hebben we niet, zeg ik, wij hebben hier 
voornamelijk slechte tijden. De dames begrijpen het grapje niet en 
vragen nogmaals of iemand weet hoe het bij ‘goede tijden’ verder is 
gegaan. We kijken elkaar niet begrijpend aan. We zitten hier allemaal 
in onze eigen crisis en zijn totaal niet geïnteresseerd in wat er in een 
soap gebeurt. Of denken de twee dames dat dit het niveau is van 
vrouwen in de vrouwenopvang en proberen ze op die manier aanslui-
ting te krijgen? 
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Later komen de dames om een asbak vragen voor op de slaapkamer 
van de vrouw. Terwijl roken in de slaapkamer ten strengste verboden 
in verband met brandgevaar. Begeleiding wordt hierover gebeld, be-
geleiding komt niet. Uren later, het is bijna middernacht komen de 
dames weer in de woonkamer. Ze vertellen ons dat de politie zo zal 
komen en dat de kinderen bij hun moeder zullen worden weggehaald 
voor hun eigen veiligheid. Wij zijn geschokt. Dat is toch het ergste wat 
je als moeder kan bedenken, dat je met kinderen op de vlucht gaat en 
ze dan toch verliest? We worden gevraagd naar onze kamers te gaan 
voor het geval onze kinderen wakker worden, en waarschijnlijk ook 
om niet in de weg te lopen. Om half één is de straat voor onze geheime 
opvang adres gevuld door politiewagens. Ik hoor de politie binnen 
komen. Even later hoor ik gegil en gehuil. De tranen stromen over 
mijn wangen als ik de kinderen om hun moeder hoor gillen en 
schreeuwen tegen de politie. Het is echt hartverscheurend. Door mijn 
raam zie ik dat de kinderen zonder jas en zonder schoenen meegeno-
men worden door agenten. Die avond val ik huilend in slaap, en be-
sluit dat ik hier zo snel mogelijk weg wil. Ik kan deze stress er gewoon
niet bij hebben.”  

“Uiteindelijk heb ik een adres gevonden wat heel goed overkomt als ik 
bel. De vrouw van die opvang zegt wel dat ze mijn vragen opvallend 
vindt. Ik vraag haar bijvoorbeeld of een kind van negen jaar alleen 
naar de wc of op de gang mag, omdat ik er zoveel moeite mee heb dat 
dat in de opvang waar ik nu zit niet mag bij kinderen tot 12 jaar. De 
vrouw gaat mijn aanvraag bespreken. Ze belt al gauw terug en vraagt 
me mijn mentor te laten bellen. Deze heeft daar weinig zin in en vindt 
het ook niet echt haar taak, zegt ze. Ik teken een verklaring dat ze in-
formatie over mij mag doorspelen naar de eventuele nieuwe opvang
en ze gaat gelukkig toch bellen. Dan krijg ik van de nieuwe opvang te 
horen dat er in de opvang waar ik zit geen uitgebreide intake van mij 
beschikbaar is van de opvang waar ik nu ben, en dat ze me daarom 
niet direct kunnen laten komen. Ik moet eerst een uitgebreide telefoni-
sche intake krijgen.” 

“Aan het einde van de week krijg ik dan de telefonische intake van de 
nieuwe opvang en ik kan dezelfde dag nog komen. Mijn mentor is ver-
baasd als ze me ziet pakken. Ik vertel haar dat ik niet eerder naar de 
andere opvang kon vertrekken, omdat er geen uitgebreide intake van 
mij beschikbaar was. Ze zegt “ook daar zullen het dezelfde regels zijn 
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want we vallen allemaal onder de zelfde federatie”. Ook zegt ze op-
eens dat het niet waar is dat bij deze opvang de kinderen niet alleen 
naar de wc mogen (…)” 

“De laatste keer middageten hier. De kinderwerker staat ons vanuit 
de deuropening te observeren. Mijn oudste moet naar de wc, dus zeg 
ik: ‘ga maar gauw, mamma hoeft niet meer mee te lopen’. De kinder-
werker spreekt me aan en vraagt me waarom ik niet meer mee loop. 
Nou moe, dat hoefde toch niet van mijn mentor? Hierop beent de kin-
derwerker naar het kantoor. Iedereen is er even stil van. Wat ben ik 
blij dat ik hier weg kan…..” 

Knelpunt 4.1 Vrouwenopvang: aansluiting bij behoeften 

Stichting Zijweg heeft n.a.v. de oproep, maar ook in de mail re-
latief weinig verhalen over de vrouwenopvang binnengekregen. 
Op dit moment is er veel aandacht voor de verbetering van de 
kwaliteit van de vrouwenopvang78. Dit is voor veel slachtoffers 
uiteraard een groot goed. Wel vraagt Stichting Zijweg aandacht 
voor een aantal specifieke punten, zoals hieronder genoemd. 

Het hulpaanbod van veel vrouwenopvanghuizen sluit nog on-
voldoende aan bij de behoeften van het slachtoffer. Er blijkt 
veel diversiteit binnen de doelgroep te zijn, waardoor gediffe-
rentieerd aanbod noodzakelijk is79. We horen vaak dat een ver-
blijf in vrouwenopvang voor de nodige spanningen bij de 
vrouw en de aanwezige kinderen zorgt wat ook bevestigd wordt 
door onderzoek80. De vrouwen komen veelal in een huis met 
een grote groep vrouwen en kinderen, met allerlei achtergron-
                                    

78 Verbeterplan Vrouwenopvang, Federatie Opvang, 2008; aftrap 30 oktober 2008. 
79 Sijbrandij, M. Jonker, I. & Wolf, J. (2008).  Cliëntprofielen van vrouwen met 
geweldservaringen in de vrouwenopvang. Lünnemann, K.D., & Bruinsma, M.Y. 
(2005). Geweld binnen en buiten: Aard, omvang en daders van huiselijk en pu-
bliek geweld in Nederland. Den Haag: WODC. 
80 Wolf,  J, Jonker, I., Nicholas, S. en Putriss, E. (2007). Vervolg op de vrouwen-
opvang. De situatie van vrouwen een jaar na dato. Amsterdam: SWP. 
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den en spanningen. Een groepsaanpak is niet meer van deze tijd 
te noemen; aansluiting van de behoefte van het slachtoffer – 
een aanbod op maat –  is daarom sterk te prefereren. 

Lisanne 

‘Ik zat in een soort programma met een reeks verplichte cursussen. 
Eén van de cursussen was het leren omgaan met geld. Maar daar had 
ik nooit problemen mee gehad. Ja, ik had op dat moment wel weinig 
financiële middelen door de omstandigheden, maar het lukte me wel 
om daar goed mee om te gaan. De cursus vond ik daarom zonde van 
de tijd.’ 

Een tweede probleem is dat single-problem vrouwen (de veilig-
heidsproblematiek is primair) vaak niet kunnen aarden in de 
vrouwenopvang en buiten de boot vallen. Het is mogelijk dat 
het hulpaanbod binnen de vrouwenopvang zich in de loop der 
jaren geleidelijk aan meer is gaan aanpassen aan de veelal multi-
problem vrouwen die nu veelal in de vrouwenopvang verblij-
ven81. De vicieuze cirkel wordt in de loop der jaren versterkt, 
doordat het hulpaanbod steeds minder gericht wordt op de sin-
gle-problem vrouwen, zij daardoor steeds minder aanwezig zijn, 
waardoor het aanbod nog minder op deze groep gericht wordt.  

Mogelijk gaat men er ten onrechte vanuit dat deze doelgroep 
altijd voldoende andere opties heeft en de vrouwenopvang 
en/of hulpverlening in het geheel niet nodig heeft. Stichting 
Zijweg neemt echter waar dat er ook in deze doelgroep be-
hoefte is aan een veilige plek, ver uit de buurt van de pleger van 
het geweld, en aan geschikte hulpverlening. Woonruimte bij 
familie of vrienden is niet altijd mogelijk vanwege de veiligheid 
(de adressen zijn bekend bij de pleger). Ook speelt vaak een rol 
dat door de isolatie van het slachtoffer door de pleger, vaak niet 

                                    
81 Wolf,  J, Jonker, I., Nicholas, S., Meertens, V. en te Pas, S. (2006). Maat en baat 
van de vrouwenopvang: Onderzoek naar vraag en aanbod. Amsterdam: SWP. 



94   Uit het veld geslagen 
 

veel hulpbronnen zoals familie en vrienden beschikbaar (meer) 
zijn.  

Een mogelijke oplossing kan liggen in hulpaanbod wat aange-
stuurd wordt vanuit vrouwenopvang, zoals ambulante begelei-
ding, indien nodig in combinatie met woonruimte in een andere 
woonplaats (zie volgende paragraaf). Ook hoort Stichting Zij-
weg regelmatig over behoefte aan lotgenotengroepen of praat-
groepen; dit aanbod wordt soms georganiseerd door de vrou-
wenopvang voor de nazorg van oud-bewoners en zou landelijk 
opgezet kunnen worden voor alle slachtoffers. 

Verder vindt Stichting Zijweg het opvallend dat er nog niet in 
alle vrouwenopvanghuizen WO-opgeleide begeleiders werken. 
Gezien de complexe problematiek en diversiteit in behoeften 
van slachtoffers in de opvang is begeleiding met dergelijke op-
leiding noodzakelijk; een psycholoog en orthopedagoog in de 
opvang is daarom wenselijk. Wel hebben wij de sterke indruk 
dat er grote verschillen in kwaliteit tussen de diverse vrouwen-
opvanghuizen of organisaties bestaan. 

Anika 

“Na de intake kreeg ik, net als de andere nieuwe vrouwen, de eerste 
twee weken niet de kans om een gesprek met een hulpverlener te voe-
ren en mijn hart te luchten of praktische dingen te vragen aan de pro-
fessionals. Ik moest dus alles aan de andere vrouwen in de opvang 
vragen of zelf oplossen. De motivatie hiervoor was dat de meeste 
vrouwen binnen die tijd toch weer vertrokken en dat de vrouwenwerk-
sters begeleidingsgesprekken in de eerste twee weken daarom zonde 
van de tijd vonden. Een typisch geval van kip en ei?  

Toen ik uiteindelijk wel gesprekken met de begeleidsters kreeg was ik 
daar bovendien niet tevreden over. Ik ben toen zelf hulp buiten het 
huis gaan zoeken en prima geholpen door een ervaren psychothera-
peute. Maar ik blijf het absurd vinden dat je voor goede hulp over 
straat moet, terwijl je bedreigd wordt. Een psycholoog, en ook ortho-
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pedagoog voor de kinderen die ook bijna allemaal de nodige schade 
hebben opgelopen, is natuurlijk geen overbodige luxe met deze com-
plexe problematiek. En gesprekken met hulpverleners direct nadat je 
van huis en haard gevlucht bent, met een lijf vol blauwe plekken en 
een hoofd vol angst, stress en nare herinneringen, evenmin.” 

Ook is het (snel) vinden van een geschikte, veilige plek in de 
vrouwenopvang vaak een probleem. Het zou goed zijn als er 
een landelijke instantie zou zijn, waar slachtoffers hulp zouden 
kunnen krijgen bij de plaatsing. Het MOP (Meldpunt Open 
Plaatsen) heeft deze mogelijkheid voor instanties die informatie 
over open plaatsen in de vrouwenopvang zoeken, maar een 
dergelijke voorziening voor slachtoffers zou ook goed zijn.  

Hierbij is het van belang dat men zich realiseert dat de ge-
meente waar de vrouwenopvang zich bevindt ook de gemeente 
is waar de vrouw woonurgentie krijgt en zich daar vervolgens 
hoogstwaarschijnlijk zal gaan vestigen (zie ook het volgende 
knelpunt). Deze gemeente is echter over het algemeen totaal 
willekeurig gekozen, namelijk afhankelijk van waar er toevallig 
plaats was op het moment van vluchten. Het slachtoffer heeft 
in feite dus geen enkele invloed op de woonplaats waar zij haar 
nieuwe leven start. Stichting Zijweg vindt dit geen goede zaak. 

Uit het dagboek van Inge 

“Nu ben ik aan het bellen naar ander een plaatsje in een opvang voor 
ons. Ik ben bang, omdat hij ons gevonden heeft. Ik wil daarom dat de 
nieuwe plaats een bewaakte voordeur heeft. Mijn mentor in deze op-
vang begrijpt dat, maar dat geldt beslist niet voor alle opvanghuizen. 
Ze proberen mij ervan te overtuigen dat het voor de veiligheid niet 
uitmaakt of er nu wel of niet ‘s avonds begeleiding aanwezig is. Ik 
snap niet dat ze het verschil niet begrijpen. Ik kan me niet meer veilig 
voelen en goed slapen als er niemand ‘s nachts “waakt”. Het maakt 
het zoeken extra lastig.” 

“Ik vind eindelijk een geschikt plaatsje maar ze moeten het nog over-
leggen, want de afstand met mijn oude woonplaats is maar een kilo-
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meter of 40. Ze bellen me terug en delen me mede dat ze me voor mijn 
eigen veiligheid niet kunnen opnemen, omdat ik al eerder gevonden 
ben.” 

Stichting Zijweg vindt het ten slotte ook van belang dat er vol-
doende aandacht is voor kinderen in de vrouwenopvang. Het is 
bekend dat er een samenhang is tussen partnergeweld en kin-
dermishandeling (zie ook hoofdstuk 4). Hiernaast is ook bekend 
dat een groot deel van de kinderen getuigen zijn geweest van 
het geweld of dat de spanningen in huis de nodige invloed heb-
ben. Voor deze groep binnen de vrouwenopvang is dringend 
meer aandacht nodig.  

Inge 

“Mijn kinderen hadden het moeilijk in de vrouwenopvang. De oudste 
kreeg enorme woedeaanvallen en de jongste viel compleet terug in de 
peutertijd. Ik werd dan ook erg moedeloos van de opmerking: ‘kinde-
ren zijn flexibel’. Maar ook ‘als het met moeder goed gaat, gaat het 
met de kinderen ook goed’. Onder dit mom kreeg ik dus "veel" hulp en 
mijn kinderen maar zeer minimaal.” 

Aanbeveling: Het goed in kaart brengen van diverse behoeften 
van slachtoffers van partnergeweld (binnen en buiten de vrou-
wenopvang) en vervolgens verbetering van aansluiting van 
hulpbehoeften en hulpaanbod via de vrouwenopvang en andere 
organisaties, waarbij de behoeften van de diverse groepen 
vrouwen niet uit het oog worden verloren. Te denken valt aan 
samenwerkende clusters van vrouwenopvanghuizen, waarbin-
nen men zich specialiseert in bepaalde typen cliënten. Ook zou 
het aanbod ambulante zorg (veelal aangestuurd vanuit de vrou-
wenopvang) verbeterd en uitgebreid kunnen worden. 
  
Voor de plaatsing is het beter als de coördinatie van plaatsing 
via het MOP kan verlopen, ook voor de slachtoffers zelf, waar-
door de vrouw niet zelf –onder moeilijke omstandigheden–  
hoeft te zoeken naar een plaats. Verplichte koppeling van alle 

Knelpunten na partnergeweld   97 
 

vrouwenopvanghuizen aan het MOP is hier voorwaarde voor. 
Bij plaatsing moet rekening gehouden worden met de regio 
waar de vrouw zich wil gaan vestigen, zolang de woonurgentie 
gekoppeld is aan de plaats waarde vrouwenopvang zich bevindt.  
Meer aandacht voor de kinderen in de vrouwenopvang, zowel 
qua onderzoeksgegevens als in letterlijke zin, is noodzakelijk. 

Knelpunt 4.2. Tijdelijk huisverbod: goed idee, maar niet 
altijd mogelijk 

De nieuwe Wet tijdelijk huisverbod waarbij het slachtoffer in 
het huis kan blijven wonen en de pleger elders moet verblijven 
vindt Stichting Zijweg in principe een goede ontwikkeling. Wij 
hebben nog geen ervaringsverhalen gehoord van slachtoffers 
die zelf betrokken waren bij de pilot, maar we hebben wel aan 
de respondenten gevraagd of zij verwachtten dat het huisver-
bod voor hen gunstig had kunnen uitpakken. Hun antwoord is 
deels positief.  

Aisha 

“De eerste aangifte was in 2004, toen was er nog geen daderuithuis-
plaatsing. Hij is wel geboeid afgevoerd en kwam de volgende dag te-
rug om, op advies van de politie, zijn koffers te pakken. De politie zei 
tegen mij dat ik wel weer naar huis kon terwijl hij er was, na een 
nacht in de cel zou hij wel gekalmeerd zijn. Ik vond dit een onveilig 
idee, ik was er bang voor dat mijn ex juist opgefokt zou zijn, een lan-
gere periode afkoelen zou beter zijn. Wat wel scheelde is dat mijn huis 
op vierhonderd meter van het politiebureau staat en er een afspraak 
op locatie is.” 

Echter, niet alle reacties waren positief. Met name indien er 
sprake was van een zeer agressieve (ex-)partners –bijvoorbeeld 
met een ernstige persoonlijkheidsstoornis- bleken slachtoffers 
huiverig te zijn. Men was bang dat er een onveilige situatie zou 
ontstaan door de uithuisplaatsing. Het is in dergelijke situaties 
waarschijnlijk veiliger om naar een andere, onbekende plek te 
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gaan, dan om in het huis te blijven, ook met een afspraak op 
locatie. Er zijn bijv. bij Stichting Zijweg meldingen van vrou-
wen binnengekomen i.v.m. continue inbraken én bedreigingen 
in hun (eerder gezamenlijke) woonhuis door de ex-partner, on-
danks juridische stappen, aangiftes, andere sloten op de deuren, 
etc. Ook voor deze slachtoffers moet er een geschikt hulpaan-
bod blijven, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. 

Mariette 

“Drie jaar geleden ben ik het huis uitgevlucht omdat de politie dit ad-
viseerde. Mijn ex was niet voor rede vatbaar dus het was volgens de 
politie beter dat ik met drie kleine kinderen onderdook.” 

Ten slotte: slachtoffers willen ook zelf niet altijd in hun eigen 
huis blijven, omdat er herinneringen aan het huis kleven, zoals 
in onderstaand voorbeeld: 

Marja 

“Ik kom voor mijn werk in Blijf van mijn lijf huizen. Dit was voor mij 
dus geen optie. Een vriendelijke buurman heeft extra sloten op de deu-
ren gemaakt en gelukkig is het politiebureau erg dicht bij. Maar ik wil 
zo graag uit dit huis met dit zwaar verleden en herinneringen. Het lukt 
me niet ergens anders een huis te krijgen.” 

Dergelijke reacties maken dat Stichting Zijweg tot de conclusie 
komt dat het huisverbod daarom niet ten koste mag gaan van 
noodzakelijke alternatieven, zoals de mogelijkheid zich elders te 
vestigen én de kwaliteit(sverbetering) van de vrouwenopvang 
(zie volgende paragrafen).  

Aanbeveling: Het tijdelijk huisverbod is principe een goed plan, 
maar mag niet ten koste gaan van de aandacht voor en investe-
ring in alternatieven, bij ernstig agressieve plegers is het tijdelijk 
huisverbod namelijk niet geschikt. Altijd dient de veiligheid van 
kinderen en geslagen partners te prevaleren. Dat vraagt om 
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maatwerk; per geval moet bekeken worden wat het beste is 
voor de slachtoffers, getuigen en hoe de pleger aangepakt kan 
worden. 

Knelpunt 4.3 Landelijke woonurgentie 

Indien zowel het opleggen van het tijdelijk huisverbod als plaat-
sing in de vrouwenopvang geen optie is, zou er absoluut nog 
een derde optie mogelijk moeten zijn; het slachtoffer verhuist 
zelfstandig naar een andere woonplaats om daar een nieuw le-
ven op te bouwen. Dit is in de praktijk echter onmogelijk.  

Vrouwen krijgen geen landelijke woonurgentie als zij gedwon-
gen worden de woning te ontvluchten vanwege het partnerge-
weld of stalking door de ex-partner. Er is alleen sprake van ur-
gentie in de gemeente waar zij is ingeschreven in het bevol-
kingsregister en dit is in de meeste gevallen gelijk aan die van de 
pleger (met alle gevolgen van dien). Het ontvluchten van de 
geweldsituatie en starten van een nieuw leven elders wordt hier 
onmogelijk mee gemaakt, tenzij het slachtoffer middels de 
vrouwenopvang in een andere gemeente terecht kan. Indien de 
vrouw in een vrouwenopvang verblijft, is woonurgentie moge-
lijk, maar alleen in de gemeente waar de desbetreffende vrou-
wenopvang gevestigd is (zie vorig knelpunt).  

Een goede landelijke regeling voor woonurgentie zal bovendien 
een snellere doorstroming binnen de vrouwenopvanghuizen tot 
gevolg hebben, de vrouwenopvang zou wel een rol kunnen spe-
len bij eventuele ambulante begeleiding. Het zal er bovendien 
ook voor zorgen dat vrouwen eerder uit de feitelijke ge-
weldsituatie zullen stappen als zij de wetenschap hebben dat zij 
elders een veilig bestaan kunnen voortzetten. Een eigen plek, 
elders, met eigen spullen, komt het verwerkingsproces voor de 
slachtoffers ten goede. 
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Annemarie 

“Na drie maanden in het blijfhuis kon ik urgentie aanvragen. Deze 
was binnen twee weken rond. Ik had vrijwel direct een woning. De 
urgentie gold voor Zoetermeer en omstreken (red: de regio van het 
blijfhuis). Het zou prettiger zijn geweest om woonurgentie te krijgen 
in de buurt van mijn familie en vrienden. Ik ben hier alleen en door 
mijn situatie is het lastig een netwerk op te bouwen, waardoor de zorg 
voor de kinderen echt op mij alleen neerkomt en ik in sociaal opzicht 
enigszins geïsoleerd ben.” 

Sanneke 

“Ik ben uit noodweer, met mijn kind, vanwege huiselijk geweld mijn 
huis ontvlucht. Ik heb in de woonplaats waar ik toen verbleef urgentie 
aangevraagd, ze konden niets voor ons betekenen. In mijn oude woon-
plaats, Eindhoven, verwezen ze me naar mijn nieuwe woonplaats. Ik 
werd dus van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat mijn ex geen 
echtscheidingsconvenant wilde tekenen kon ik niets. De wethouder en 
de klachtencommissie hebben ervoor gezorgd dat ik in Eindhoven ur-
gentie kreeg, eindelijk na anderhalf jaar.” 

Elma 

“Ik heb nooit woonurgentie gehad wat resulteerde in elf maanden 
overal en nergens logeren. Ook nu na ruim twee jaar heb ik nog geen 
vaste woonruimte en geen woonurgentie. Ik ben ervan overtuigd dat 
als vrouwen woonurgentie krijgen, ze eerder uit een gewelddadige 
relatie stappen.“ 

Aanbeveling: Een landelijke woonurgentie aan slachtoffers 
(waarbij het tijdelijk huisverbod niet mogelijk is) is noodzakelijk. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de regio waar 
de vrouw haar bestaan wil gaan heropbouwen.  

Knelpunten na partnergeweld   101 
 

Reactie Irene Jonker, wetenschappelijk medewerker bij 
het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Omz) 
van het UMC St Radboud  

Dit hoofdstuk zet op indringende wijze de ervaringen uiteen 
van vrouwen die een periode in de opvang hebben doorge-
bracht. Het zelf moeten bellen voor een vervolgplek in de op-
vang, de nazorg die tekortschiet, het moeten leven met veel 
vrouwen en kinderen in kleine ruimten, de behoefte aan scree-
ning en meer aandacht voor de kinderen zijn facetten die ook 
genoemd zijn door de vrouwen die meewerkten aan het door 
ons uitgevoerde “maat en baat” onderzoek (Wolf, J., Jonker, I., 
Nicholas, S., Meertens, V. & Te Pas, S., 2006).  

Op verschillende wijzen geven vrouwen aan dat het anders 
moet. Deze signalen worden serieus genomen. De landelijke 
koepelorganisatie (Federatie Opvang) start dit jaar nog in sa-
menwerking met talloze organisaties in het land met het verbe-
terplan voor de vrouwenopvang om te zorgen dat de aanbeve-
lingen uit het maat en baat onderzoek leiden tot concrete 
verbeteringen voor vrouwen en kinderen in de opvang. Daar-
naast hebben twaalf vrouwenopvangorganisaties en het Onder-
zoekscentrum maatschappelijke zorg in het begin van dit jaar 
een convenant gesloten om de komende vijf jaar samen te wer-
ken aan onderzoek en ontwikkeling binnen de vrouwenopvang. 
Dit krijgt vorm in de Academische werkplaats Opvang & Oggz, 
speerpunt Huiselijk Geweld.82  

In deze rapportage wordt aangegeven dat de gebruikte inter-
venties achterhaald zijn en klinkt de roep om een meer op de 
persoon toegesneden hulpverleningstraject. In maat en baat van 
de vrouwenopvang ervaren de geïnterviewde werkers ook de 
nodige urgentie om het methodisch werken onder de loep te 

                                    
82 http://www.werkplaatsoxo.nl. 
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nemen. Momenteel wordt daar in de Academische werkplaats 
hard aan gewerkt. Zowel aan werkers als  vrouwen is gevraagd 
wat zij belangrijk vinden in de eerste fase van opvang. Daar-
naast wordt een uitgebreid internationaal literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar interventies die bewezen effectief zijn voor 
mishandelde vrouwen. De praktijkraadpleging en het onderzoek 
worden naast elkaar gelegd en worden gebruikt voor de tot-
standkoming van een nieuwe methodiek voor de eerste opvang. 
Naast bovenstaande ontwikkeling is de roep om meer aandacht 
voor de kinderen ook opgepikt: op korte termijn gaat het UMC 
St Radboud met financiering van ZonMw starten met een on-
derzoek naar de kinderen in de opvang. Gedurende dit onder-
zoek gaat nauw samengewerkt worden met experts op het ge-
bied van kindermishandeling. Het doel is om meer zicht te 
krijgen op de gezondheid en het welzijn van kinderen, als ook 
op de geboden hulp en in hoeverre deze aansluit bij de hulp-
vraag. Het onderzoek moet leiden tot verbetering van de hulp 
aan kinderen.  
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Commentaar Liesbeth van Bemmel, Senior beleidsmede-
werker / Projectleider Verbeterplan Vrouwenopvang, Fe-
deratie Opvang 

De Federatie Opvang83 is, net als de Stichting Zijweg, blij dat 
huiselijk geweld sinds 2001 landelijk gezien wordt als een pu-
blieke zaak en met alle aandacht en middelen die hieruit voort-
vloeien. De vrouwenopvang instellingen hebben zich de laatste 
jaren ontwikkeld van opvanghuizen naar centra voor de aanpak 
van huiselijk geweld. De instellingen bieden naast opvang een 
breed pakket van diensten in preventie, Advies- en steunpunt 
huiselijk geweld (ASHG), ambulante hulpverlening, behande-
ling, trainingen en nazorg. Daarnaast is de ketensamenwerking 
steeds sterker geworden met een intensieve samenwerking met 
de politie en andere hulpverlenende instanties.  

De Federatie Opvang ondersteunt de verdere professionalise-
ring en verbetering van de sector door middel van projecten en 
belangenbehartiging. Onderdeel daarvan is het Verbeterplan 
Vrouwenopvang met meerdere aandachtpunten en projecten 
die de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Het plan wordt ge-
financierd door het ministerie van VWS en is onderdeel van de 
beleidsbrief ‘Beschermd en Weerbaar, intensivering van de op-
vang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties’. In het plan 
staat de cliënt centraal en wordt gewerkt naar goede, passende 
en snelle hulpverlening. De stichting Zijweg neemt deel aan de 
klankbordgroep van het Verbeterplan Vrouwenopvang. Daar-
naast willen we met andere brancheorganisaties projectmatig 
samenwerken aan de ondersteuning van de Advies- en Steun-
punten Huiselijk Geweld (ASHG). 

                                    
83 De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor vrouwenopvang en maat-
schappelijke opvang in Nederland. De instellingen voor vrouwenopvang zijn lid 
van de Federatie Opvang.  
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De belangenbehartiging van de Federatie Opvang richt zich op 
een effectieve aanpak van huiselijk geweld en alle verschillende 
functies die daarin nodig zijn. We herkennen veel van de knel-
punten die in dit boek genoemd worden en willen graag geza-
menlijk met de Stichting Zijweg optrekken in de belangenbe-
hartiging waar dat zinnig en relevant is. In deze bijdrage wil ik 
graag alvast nader in gaan op een aantal knelpunten en die aan-
vullen met bevindingen vanuit de sector.  

Terminologie  

Veel mensen hebben moeite met de term huiselijk geweld om-
dat geweld helemaal niet huiselijk is. Persoonlijk vind ik het 
daarom juist een goede term; het verwoordt de tegenstrijdigheid 
en de complexiteit die bij deze vorm van geweld horen. Huise-
lijk staat voor geborgenheid, verbinding, veiligheid, de plek 
waar men zich thuis voelt. Juist daar, in die setting, vindt het 
geweld plaats. Daarom is het moeilijk om van het geweld weg te 
gaan, omdat je daarmee ook weg moet van je eigen thuis. En 
zonder een thuis is het moeilijk leven. Ik denk dat vrouwen 
vaak teruggaan naar hun partner omdat het niet lukt om zich 
ergens anders thuis te voelen. De vrouwenopvang moet in de 
eerste periode dat vervangend thuis zijn en vrouwen helpen bij 
het zoeken naar een nieuw thuis na de opvang. Het bieden van 
een thuisgevoel in een professionele setting die ook nog tijdelijk 
is, is per definitie lastig en dus een uitdaging voor de vrouwen-
opvang.  

Vrouwenopvang, aansluiten bij behoefte  

Het onderzoek Maat en Baat heeft laten zien dat er verschillen 
zijn in de hulpvraag van de vrouwen in de opvang en het hulp-
aanbod. Naar aanleiding van dit onderzoeksrapport is het Ver-
beterplan Vrouwenopvang geschreven. De vrouwen kunnen te 
maken hebben met een grote diversiteit van problemen en heb-
ben verschillende wensen ten aanzien van hulpverlening. Maat-
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werk is noodzakelijk om iedere cliënt de juiste hulp te bieden. 
Dit aspect komt terug in de verschillende projecten; de dia-
gnose en screening, methodiek ontwikkeling, hulpverlening aan 
de kinderen en huisvesting van de opvang. Het is goed om in 
huisvesting en hulpverlening onderscheid te maken tussen de 
woonfunctie van de opvang en de zorgfunctie. De architect M. 
Wagenaar heeft een architectonisch concept84 ontworpen waar-
in deze beide functies het beste tot hun recht komen. In het 
woongedeelte voldoende privacy om rust en gevoel van thuis te 
kunnen creëren. De hulpverlening / zorg los van het woonge-
deelte en er tussen ruimte voor onderlinge ontmoeting. De in-
stellingen die van leefgroepen zijn overgegaan naar zelfstandige 
wooneenheden merken dat minder vrouwen vanuit de opvang 
terug gaan naar hun partner. 

Systeemgericht werken  

Methodiekontwikkeling is onderdeel van het Verbeterplan 
Vrouwenopvang waarbij ook aandacht voor de methodische 
uitgangspunten. Daarbij moet ook duidelijk worden wat we ver-
staan onder een term als systeem gericht werken. In mijn bele-
ving is vooral het gegeven van belang dat het geweld in een sys-
teem heeft plaatsgevonden en dat het vanuit dat perspectief ook 
benaderd en begrepen moet worden. Het systeem en de macht-
structuren werken veelal gewoon door, ook als men niet meer 
bij elkaar woont. Ook al gaan de mensen uit het systeem dan is 
het systeem nog niet direct uit de mensen. De hulpverlening 
kan de vrouw ondersteunen bij het versterken van de goede, 
beschermende elementen in haar omgeving, het systeem in bre-
dere zin. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de tra-
jecten van het ene lid van het gezinssysteem ook effecten heeft 
voor de andere leden. Systeemgericht werken kan dus op ver-

                                    
84 Het architectonisch concept staat beschreven in het boek “Van Huis en Haard” 
van Minke Wagenaar.  
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schillende manieren worden ingezet, ook zonder dat partijen 
fysiek bij elkaar komen. Als partijen wel bij elkaar komen is het 
uiteraard noodzakelijk dat dit zorgvuldig gebeurt en met in-
stemming van de vrouw.  

Wetten, regelgeving en gebrek aan goede rechtsbijstand 

De Federatie Opvang herkent de signalen dat vrouwen verstrikt 
kunnen raken in complexe juridische procedures en niet altijd 
goede rechtsbijstand krijgen. Ook als er een wel een goede ad-
vocaat is, heeft die niet de tijd om alle zaken goed door te spre-
ken en uit te leggen. De medewerkers van de vrouwenopvang 
doen wat ze kunnen maar raken soms ook de weg kwijt in alle 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Naast de in dit boek 
genoemde wetten en regelgeving komt daar in de praktijk nog 
bij dat veel vrouwen te maken hebben met een onzekere ver-
blijfvergunning of geen verblijfsvergunning. Het vergt veel van 
de medewerkers om hier goede hulp in te bieden en daarin goed 
door te verwijzen. Al met al krijgen de vrouwen niet altijd waar 
ze recht op hebben en worden naast slachtoffer van 
(ex)partnergeweld ook nog eens slachtoffer van het systeem.  
 
Landelijke woonurgentie  

De Federatie Opvang vindt, met de Stichting Zijweg, dat vrou-
wen urgentie moeten krijgen in de plaats waar ze willen wonen. 
Om een zelfstandig leven op te bouwen na een periode van 
partnergeweld is al moeilijk genoeg. Daarom is het zo belangrijk 
dat ze een woning krijgen in de gemeente waar ze zich het 
meeste thuis voelen en een sociaal netwerk hebben van vrien-
den, bekenden en/of familie. Een sterk sociaal netwerk is een 
beschermende factor waardoor de kans kleiner is op herhaling 
van geweld. De Federatie Opvang is verheugd dat het ministerie 
van VROM/WWI de mening deelt dat vrouwen uit de opvang 
overal in aanmerking moeten komen voor een huisvestingsver-
gunning, onafhankelijk van hun huidige woonplaats. Het mi-
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nisterie van VROM/WWI heeft dit ook via een circulaire aan 
de gemeenten laten weten met het verzoek om de vrouwen uit 
de opvang ook op te nemen in hun urgentiesysteem.  
 
AWARE systeem / straat- en contactverbod  

Meerdere vrouwenopvang instellingen werken met de politie 
samen met het AWARE systeem en hebben daar goede erva-
ringen mee. Daarnaast is het, voor een goede effectuering van 
het straatverbod, ook noodzakelijk om de mogelijkheden van 
elektronische bewaking van plegers op korte termijn verder te 
verkennen. Het mooiste zou zijn als het fysiek niet mogelijk is 
om het straatverbod te verbreken. Of dat het elektronische en-
kelbandje van de pleger een signaal geeft aan het slachtoffer als 
hij haar in een straal van bijvoorbeeld 1 kilometer nadert. Dan 
kan zij maatregelen nemen en de politie inschakelen als dat no-
dig is. Niet in de plaats van het AWARE systeem maar daar 
ondersteunend aan. We hebben de grenzen van de technische 
mogelijkheden zeker nog niet bereikt of tot het uiterste ingezet.  
 
Ketensamenwerking  

Naast de projecten kent het Verbeterplan Vrouwenopvang ook 
een aantal aandachtpunten, die voornamelijk gericht zijn op be-
tere aansluiting met overige hulpverlenende instanties. De erva-
ring leert dat vrouwen soms tussen het wal en het schip in kun-
nen komen te zitten als de hulpverlening van de ene instantie 
(of sector) niet aansluit bij de andere. De medewerkers van de 
vrouwenopvang stuiten vaak op problemen als zij vrouwen en 
kinderen willen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp-
verlening of vervolg hulpverlening zoals Jeugdzorg, GGZ, in-
burgeringlessen, advocaten, schuldhulpverlening. Elk hiaat in de 
aansluiting levert problemen voor de betreffende personen die 
juist op zoek waren naar hulp in plaats van problemen. Met het 
Verbeterplan hopen we hier door de combinatie van aandacht-
punten en projecten verbetering in te brengen. In dit kader is 
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het ook van belang dat cliënten weten wat ze van welke instan-
tie kunnen verwachten, dat het transparant is. Voor veel vrou-
wen is het bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie moeilijk in te 
schatten wat de vrouwenopvang te bieden heeft. Daarbij is de 
vrouwenopvang voor veel verwijzers ook een blackbox. Het is 
interessant om te kijken hoe we daar meer openheid in kunnen 
geven zodat de drempel lager wordt om er naar toe te gaan. 
Ook dit is onderdeel van het Verbeterplan en ook bij dit onder-
deel willen we graag cliënten en de Stichting Zijweg betrekken 
om met ons mee te denken over vorm en inhoud.  
 
Veiligheid i.v.m. persoonlijke informatie 

Het bieden van veiligheid is een kernactiviteit van de vrouwen-
opvang. Opvang is mogelijk op anonieme adressen, beveiligde 
adressen, geheime adressen of in safe houses. Door alle auto-
matisering, de koppeling van systemen en rapportageverplich-
tingen (o.a. DBC’s in kader van de Zorgverzekeringswet85) 
wordt het steeds moeilijker om anonimiteit te garanderen. De 
Federatie Opvang pleit voor een landelijk pakket van maatre-
gelen dat voldoende bescherming biedt aan alle slachtoffers die 
nog in een bedreigende situatie zitten. Dit pakket zou onder 
andere de volgende aspecten moeten bevatten: 1. Een centraal 
briefadres voor de vrouwenopvang; 2. De mogelijkheid om met 
steun van de overheid in een ander land te gaan wonen; 3. Voor 
vrouwen die langdurig en ernstig bedreigd worden zou een 
nieuwe identiteit mogelijk moeten zijn.  
 
Aandacht voor kinderen  

Vanaf het begin van de vrouwenopvang worden er ook kinde-
ren opgevangen. Van oorsprong was men voornamelijk gericht 

                                    
85 Een diagnosebehandelingcombinatie, normaal aangeduid met DBC, is een code 
in de gezondheidszorg die het geleverd zorgproduct omschrijft (red.). 
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op de vrouwen en niet op de kinderen. Daar is de laatste jaren 
verandering in gekomen. De vrouwenopvanginstellingen heb-
ben steeds meer voorzieningen en programma’s specifiek ge-
richt op de kinderen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat het nog 
beter kan. In het Verbeterplan Vrouwenopvang is een apart 
project opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de hulp-
verlening aan kinderen in de vrouwenopvang. Daarbij willen we 
graag gebruik maken van de resultaten van het onderzoek naar 
kinderen in de vrouwenopvang, dat nu in opdracht van VWS 
wordt uitgevoerd.  
 
Ten slotte wil ik nog opmerken dat het boek mij inspireert en 
motiveert om te werken aan de aanpak van huiselijk geweld en 
partnergeweld. Het geeft een helder beeld van de problemen 
waar slachtoffers in de dagelijkse praktijk mee te maken heb-
ben. Net als alle andere contacten met cliënten, medewerkers en 
andere betrokkenen bij huiselijk geweld, herinnert het mij waar 
we het ook al weer allemaal voor doen.  
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5  Veiligheid, politie en 
strafrecht 
Leeuwarder Courant 23 september 2006 

Nooit veilig 

Door Jantien de Boer  

“De angst is er altijd. In iedere vezel van hun lijf. Vrouwen die vluch-
ten voor hun gewelddadige man, worden steeds vaker ernstig be-
dreigd. Anne: ,,Ik dacht dat het beter zou worden als ik weg ging, 
maar er is ander geweld voor in de plaats gekomen.'' 

Het Nederlandse systeem heeft geen afdoend antwoord op de terreur 
van razende ex-echtgenoten. Ons land telt acht safe houses, ultrage-
heime adressen waar slachtoffers tijdelijk op adem kunnen komen, 
maar een echte remedie is er niet. Anne: ,,Er is maar een uitweg; een 
nieuwe identiteit.'' 

Haar verhaal klinkt bizar, weet Anne. Het is een verhaal vol geweld, 
waarin de politieke islam een rol speelt. Anne werd door haar echtge-
noot het ziekenhuis in geslagen, bespuugd en gevangen gehouden. 
Haar man, die op 11 september 2001 stond te juichen toen de Twin 
Towers instortten, is betrokken bij een terroristische organisatie, ver-
moedt ze. 

Soms voelt Anne dat mensen haar niet geloven. ,,Omdat het te veel is. 
Omdat ze niet weten wat ze er mee aan moeten.'' Ze wil verder met 
haar leven, ze wil een veilige toekomst voor haar kleine kinderen, 
maar dat kan alleen als ze een nieuwe identiteit krijgt, weet ze. 
,,Anders zal mijn ex-man me vinden. En dan ontvoert hij mijn doch-
tertjes. Dan zie ik ze nooit meer terug.'' 

Voor haar eigen veiligheid is ze niet meer bang. Ze vreest voor haar 
kinderen. ,,Als mijn man mij overhoop schiet, neemt hij ze moeiteloos 
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mee naar het buitenland. Hij heeft connecties, hij kan gemakkelijk aan 
valse papieren komen.'' 

Anne zegt het nog eens, dringend: ,,Ik wil nieuwe papieren, ik wil er-
gens ver weg opnieuw beginnen zodat het lang duurt voor mijn ex me 
weet te vinden.'' Ze heeft tijd nodig, voelt ze, om haar kinderen op te 
kunnen laten groeien, om ze weerbaar te maken voor ze opnieuw oog 
in oog staan met hun vader.  

Toename geweld 

Het geweld tegen gevluchte vrouwen neemt toe, signaleert de Federa-
tie Opvang, een overkoepelende organisatie van opvanghuizen. On-
derduikadressen worden achterhaald en slachtoffers van mishandeling 
worden vermoord of geterroriseerd. Zelfs als er goede afspraken ge-
maakt worden over de veiligheid van de vrouwen er soms van alles 
mis. 

Anne zat een week in een Blijf van mijn lijf huis toen ze door haar ex-
man werd gevonden. Hals over kop verhuisde ze naar een andere op-
vangvoorziening. Ze kon niet zelfstandig wonen, oordeelden de hulp-
verleners. Dat was te gevaarlijk. 

Toch woont ze nu, een jaar later, onder haar eigen naam in een eenge-
zinswoning. Er is niets veranderd, haar ex is nog onverminderd naar 
haar op zoek, maar wat moet ze anders, zegt Anne. ,,Heb je wel eens 
in een opvanghuis gezeten? Weet je wel hoe gek je daar wordt? Je 
hebt nooit rust, je kunt nooit alleen eten met je gezin. En er wonen 
vrouwen die in de war zijn, die 's nachts je kamer in komen lopen.'' 

Ze was blij toen ze de sleutel van haar woning kreeg. Blij en wanho-
pig tegelijk. ,,Ik vroeg aan de hulpverleners: Kunnen jullie me echt 
niet naar het buitenland helpen? Kan ik geen andere identiteit krijgen? 
Maar ze hadden me niks anders te bieden.'' Anne trok daarom in het 
huis dat haar werd aangeboden. Ze woont nu op een nieuwe onveilige 
plek. Want haar ex heeft haar ook hier gevonden. 

,,Kort geleden werd mijn dochter door een Arabische man aangespro-
ken. Hij vroeg waar we wonen. Later belde mijn ex-man de school 
van mijn kinderen. Hij weet dus waar we zitten. Hij weet alles. Ik heb 
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een geheim telefoonnummer, maar laatst ging mijn telefoon de hele 
dag. De beller zei niets, die luisterde alleen maar.'' 

Anne belde haar ex-zwager. ,,Gewoon, om eens te informeren.'' Ze 
slikt. ,,Hij wist alles van me. Hij wist dat ik geen hoofddoek meer 
draag, en dat ik op vakantie ben geweest naar Gaasterland.'' Het is be-
angstigend, zegt ze. ,,Want dat kan hij helemaal niet weten. Dat kan 
hij alleen maar weten als ik bespioneerd en afgeluisterd word.''  

Voorzorgsmaatregelen 

Anne heeft daarom voorzorgsmaatregelen genomen. Haar dochters 
spelen bijna nooit meer buiten en ze gaan nu naar een andere school, 
eentje met een groot hek om het plein en een dichte voordeur. 

Ze waakt altijd. Dag en nacht. Ze kent haar ex, een man die Nederland 
haat, een aanhanger van de politieke islam die op een valse naam het 
land is binnengekomen. Hij is staatsgevaarlijk, denkt ze, en het gevaar 
zal nooit wijken. 

,,Hij maakt deel uit van een netwerk, heeft medewerkers. Bovendien 
kan hij het niet verkroppen dat zijn kinderen worden opgevoed door 
een ongelovige vrouw. Ik ben nog steeds moslima, maar ik leef niet 
meer volgens zijn regels. Bovendien heb ik hem vernederd en breng ik 
hem en zijn idealen in gevaar.''  

Sofinummer 

Ach, had ze maar een ander sofinummer, zegt Anne. Want met haar 
huidige nummer, dat haar ex kent, is ze gemakkelijk op te sporen. 
Vermoeit: ,,Laatst belde ik de Belastingdienst. Ik noemde mijn sofi-
nummer, en wat denk je wat die man zegt? 'O, u woont dus daar en 
daar?' Ik werd razend. Ik heb een geheim adres. Dat kan toch niet zo-
maar?'' 

Als ze alles van tevoren had geweten, dan was Anne met haar spaar-
geld en haar kinderen naar het buitenland gevlucht. Maar ze heeft haar 
oren laten hangen naar de hulpverleners, zegt ze. En nu is ze blut en 
afhankelijk van anderen. 
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Een nieuwe identiteit zit er niet in, hoort ze overal. ,,Maar waarom ei-
genlijk niet? Ayaan Hirsi Ali wordt wel op en top beveiligd. Waarom 
zij wel, en ik niet?'' Aan Anne zal het niet liggen. Zij is bereid om al 
haar schepen achter zich te verbranden. 

En ze snapt het niet, zegt ze. ,,Waarom kunnen vrouwen als ik alleen 
in Nederland onderduiken? Waarom kan ik niet naar Frankrijk, of 
Spanje of voor mijn part naar België? Waarom laat onze rechtsstaat 
het zo afweten?'' 

De angst vreet haar langzaam op, maar ze laat toch haar stem horen. 
,,Als er straks iets met mij gebeurt, ben ik tenminste geen anoniem 
slachtoffer.'' Dat klinkt dramatisch, erkent ze. Maar ze zit in het duis-
ter, ze heeft geen leven meer, alleen nog een kruimeltje hoop. 
,,Misschien staan er mensen op die zeggen: Dit kan zo niet.” 

Knelpunt 5.1 Veiligheid ivm persoonlijke informatie 

Stichting Zijweg heeft de afgelopen jaren vaak contact gehad 
met slachtoffers die dusdanig bedreigd werden dat een geheim 
adres nodig was. Door deze vrouwen werd meerdere malen ge-
meld dat het betreffende slachtoffer helaas grote onzorgvuldig-
heid van (overheids)instanties met betrekking tot het geheim-
houden van de (adres)gegevens ervaren had. Het gaat hierbij 
vaak om de afnemers van de GBA (Gemeentelijke Basis Admi-
nistratie), maar ook banken, zorgverzekeringen en de Raad voor 
de Kinderbescherming. Omdat de veiligheid van slachtoffers 
gegarandeerd moet zijn, zeker indien zij dusdanig bedreigd 
worden dat een geheim adres nodig is, blijft het van belang dat 
de instanties goed op de hoogte zijn van de noodzaak van het 
zorgvuldig omgaan met geheime adresgegevens. Tegelijkertijd is 
het van belang dat de vrouwen zelf ook goed voorgelicht wor-
den over de does en don’ts bij het gebruik van een geheim adres. 
Deze voorlichting zou de vrouwenopvang bijvoorbeeld op zich 
kunnen nemen. 
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Een aansluitend probleem is dat geheime adressen en andere 
persoonlijke informatie welke digitaal worden bewaard soms 
onvoldoende afgeschermd wordt, waardoor bescherming voor 
de slachtoffers niet altijd gewaarborgd is. Dit probleem wordt 
mogelijk steeds groter vanwege de vergaande digitalisering. 
Stichting Zijweg hoort soms verhalen over digitale stalking 
(hacken) of het lastig vallen van slachtoffers op een (open) fo-
rum of Hyves. Meer voorlichting aan slachtoffers en instanties 
op het gebied van digitale veiligheid lijkt hierin zeker zinvol. 

Brigitte 

“Nadat ik vanuit de vrouwenopvang verhuisd was naar een eigen wo-
ning, kreeg mijn ex brieven van de Gemeente vanwege verschuldigde 
alimentatie. Op deze brieven stond het briefhoofd van de Gemeente 
Zwolle. Hij wist niet waar ik woonde, maar vanaf dat moment wist hij 
waar hij moest zoeken. Ik heb de Gemeente gebeld omdat hij me be-
dreigde, maar de Gemeente ging gewoon door met brieven sturen. Pas 
nadat ik hen verantwoordelijk had gehouden voor eventuele (let-
sel)schade die ik door mijn ex zou kunnen oplopen werd er gestopt 
met brieven sturen. Dit alles heeft jaren geduurd en het heeft mij en 
mijn dochter veel verdriet en ellende gekost. Ik ben vijf jaar geleden 
gevlucht en pas sinds één jaar is alles geregeld met de sociale dienst.”  

Bambi 

“Ik heb slechte ervaringen met maatschappelijk werk. Zij informeer-
den mijn ex-man over een afspraak die ik had met mijn maatschappe-
lijk werker (die later gelukkig niet doorging). Ik heb ze hier op aange-
sproken en kreeg een sorry maar ik vind het een grove fout die grote 
gevolgen had kunnen hebben.” 

Inge 

“Ik ben behoorlijk geschrokken toen bleek dat zowel de Belasting-
dienst als het UWV mijn adres telefonisch doorgaven, ik dacht geheim 
te wonen. Ik voelde me hierdoor niet langer veilig! Ook het GBA en 
alle andere instanties zouden bij geheime en opvangadressen een spe-
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ciale melding of code moeten hebben staan, zodat ze twee keer naden-
ken voordat ze een adres doorgeven.” 

Aanbeveling: Betere voorlichting aan instanties over het zorg-
vuldig omgaan met digitale persoonlijke gegevens van gevluchte 
vrouwen, en ook aan de slachtoffers zelf. Hiernaast zou er een 
wettelijke aansprakelijkheid bij het schenden van de veiligheid 
van gevluchte vrouwen moeten komen. 
 

Zo kan het ook:  

Algemeen Dagblad 26 juli 2008 

Binnenkort steun aan hele gezin 

Door Peter Koster 

Zuid-Holland-Zuid - Bij huiselijk geweld zullen hulpverlening, politie 
en justitie vanaf komend najaar nog veel sneller reageren.  

In een wekelijks overleg worden alle incidenten besproken, waarop 
direct actie wordt ondernomen. Dat hebben de gemeente Dordrecht, 
politie, justitie en de GGD met elkaar afgesproken. 

,,Als de politie bij huiselijk geweld wordt geroepen, willen we bij wij-
ze van spreken dat hulpverleners in haar kielzog meekomen,'' aldus 
officier van justitie W. van Natijne en beleidsmedewerker D. Roks 
van het Openbaar Ministerie. 

Hulpverleners (GGD) en justitiemedewerkers gaan samen kantoor 
houden in Dordrecht. Dat moet het mogelijk maken dat justitie en 
hulpverlening nog op de dag van het politie-optreden met elkaar over-
leggen over te nemen stappen. In het arrondissement Dordrecht, waar-
onder de Hoeksche Waard valt, moet de politie jaarlijks zo'n 650 keer 
in actie komen om problemen tussen (ex-)huisgenoten te sussen. In 
370 gevallen volgt vervolging. 
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Sinds 2000 is de aanpak van huiselijk geweld een speerpunt van poli-
tie en justitie. Of die aanpak heeft geholpen is moeilijk te meten. 
Voordien werd nauwelijks geregistreerd of er sprake was van huiselijk 
geweld. Bovendien leefde destijds het idee dat vooral sprake was van 
een relatieprobleem tussen twee mensen, die daar samen uit moesten 
zien te komen. 

 Als de politie wel iets deed, probeerde ze vaak te bemiddelen. Te-
genwoordig wordt elk geval van huiselijk geweld door de politie als 
zodanig geregistreerd en aan justitie doorgegeven. 

Van Natijne: ,,Dat zit nu ook echt bij elke politieman tussen de oren. 
Nu hebben we cijfers. Ik heb de indruk dat het aantal gevallen zich 
aan het stabiliseren is. Kom over zeven jaar terug en we kunnen zien 
of er minder huiselijk geweld is. Maar eerlijk gezegd zou het me ver-
bazen als dat niet zo is, al kunnen we het nooit uitbannen.'' 

Justitie gaat als er genoeg bewijs is in principe altijd tot vervolging 
over. Ook al vindt het geweld achter de gordijnen plaats, dan nog 
blijkt dat bewijs te vinden. Verwondingen spreken vaak voor zich en 
soms zijn er zelfs getuigen. 

In de meeste gevallen is sprake van eenvoudige mishandeling. Dan 
eist justitie doorgaans een werkstraf van 40 tot 50 uur en een maand 
voorwaardelijke gevangenisstraf. Die maand dient niet alleen als stok 
achter de deur, maar ook om te maken dat de dader zich onder behan-
deling van een therapeut stelt.  

Waar mogelijk probeert justitie die stok achter de deur al eerder te ge-
bruiken, nog voordat de verdachte voor de rechter verschijnt. Zo kan 
voorlopige hechtenis worden geschorst onder de voorwaarde dat ie-
mand hulp zoekt. Lukt dat niet, dan kan hij weer gevangen worden 
gezet. Daarbij is het altijd een aanpak die op de persoon is toegeschre-
ven. Boetes worden in principe niet opgelegd: ,,Daar straf je het hele 
gezin mee.' 

De bemoeienis van justitie gaat verder dan strafvervolging, verder ook 
dan de zorg dat de dader behandeling krijgt. Het is belangrijk dat het 
hele gezin hulp krijgt:,,Bij huiselijk geweld heb je het over mensen die 
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op een onhandige manier met elkaar omgaan. Dat uit zich op ver-
schillende manieren, van psychologische mishandeling tot doodslag, 
maar er moet wat aan gebeuren. Dan schakelen we hulpverlening in. 
We houden in de gaten of mensen niet tussen de hulpverleningsin-
stanties in vallen. Zeker als er kinderen in het geding zijn, bel ik zelf 
direct met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad 
voor de Kinderbescherming,'' vertelt de officier. 

Knelpunt 5.2 Aangiften opnemen 

Algemeen Dagblad 15 juli 2008 

Schroom om huiselijk geweld te melden in Altena 

‘Ongeveer 45 procent van de mensen boven de zestien jaar krijgt in 
hun leven met huiselijk geweld te maken. ,,Zo’n twaalf procent van 
deze gevallen is bekend bij de politie. Dat is dus nog maar het topje 
van de ijsberg.’’ 86 Naar schatting wordt in 6% van de gevallen slechts 
aangifte gedaan.87‘Het zijn schokkende voorbeelden van huiselijk ge-
weld die Jaco van Hoorn kent door zijn werk bij de politie. Geweld 
binnenshuis is een groot probleem, groter dan wat er op straat zoal ge-
beurt. Slechts één op de zeven gevallen is bekend bij de politie. Dit 
type geweld is een veel groter probleem dan geweld op straat. Een op 
de tien mensen heeft ervaring met huiselijk geweld dat meer dan inci-
denteel is. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van alle moorden in de 
relatiesfeer ligt.” 

Stichting Zijweg juicht het van harte toe dat de politie en justitie 
momenteel veel punten op het gebied de aanpak van partner-
geweld aan het verbeteren zijn (Programma Aanpak Huiselijk 
Geweld). Deze verbeteringen zijn nodig, bijvoorbeeld de wijze 

                                    

 
87 Dijk, T. van, Flight, S., Oppenhuis, E. & Duesmann, B. (1997). Huiselijk ge-
weld: aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Intomart, Sociaal Wetenschap-
pelijk Onderzoek. 
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waarop de aangifte wordt opgenomen. Hierover horen wij zo-
wel sterk positieve als negatieve verhalen.  

Als uitgangspunt geldt dat “De politie op zorgvuldige wijze de 
aangifte van een slachtoffer op(neemt). Onder het opnemen 
van een aangifte behoort ook het doorverwijzen van het slacht-
offer naar hulpverlenende instanties, in het bijzonder naar de 
bureaus voor slachtofferhulp.”88 Ondanks het bestaan van deze 
Aanwijzing Slachtofferzorg, neemt de politie meldingen of aan-
giftes niet altijd even serieus. De aangeefster wordt soms on-
voldoende geïnformeerd of zelfs onheus bejegend.  

Deborah 

“Ik wilde aangifte doen van mishandeling en stalking. Helaas wilde 
de verbalisant geen aangifte opnemen, maar alleen maar een melding 
maken, dit terwijl ik een getuige had. Ook de sms’jes, voicemailbe-
richten en opgenomen telefoongesprekken werden niet meegenomen. 
Ik ben nergens over geïnformeerd. Na de melding kwam wel de wijk-
agent bij me thuis, maar die zei dat hij niets kon doen. Hij is wel naar 
mijn ex gegaan en heeft hem vriendelijk verzocht mij met rust te laten. 
Dit deed mijn ex echter niet. Mijn ex heeft de vriendin na mij ook op 
dezelfde manier behandeld.” 

Japke  

“Hij hield zich niet aan het contactverbod. Als ik dit meldde bij de po-
litie deden ze niets; ze zeiden zelfs dat ze mij een zeurkous vonden! 
Mijn ex sprak mij en de kinderen aan en hij heeft zelfs geprobeerd 
mijn kinderen mee te nemen. De reactie van de politie was: ‘hij is toch 
de vader, zeur niet zo’. Mijn ex gooide mijn ramen in, maakte fietsen 
en andere dingen stuk. Op een gegeven moment deed ik geen aangifte 
meer omdat de agenten zeiden dat er toch niets mee gebeurde.”

                                    
88 Aanwijzing slachtofferzorg (2004A004). 
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Het is algemeen bekend dat het doen van aangiftes voor veel 
slachtoffers zeer spanningsvol is. Daarbij komt dat het doen 
van aangifte op zichzelf als onveilig kan worden ervaren, door-
dat veel plegers van het geweld dreigementen hebben geuit naar 
het slachtoffer of de kinderen indien er een aangifte zou wor-
den gedaan. De aangifte is soms zelfs de eerste keer dat er (uit-
gebreid) over het partnergeweld wordt gesproken. Het is daar-
om belangrijk dat het doen van de aangifte voor slachtoffers zo 
gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt.  

Het is om deze reden van belang dat de aangifte niet door de 
baliemedewerkster bij de politie zou moeten worden opgeno-
men, maar door een gespecialiseerde verbalisant, ook omdat 
anders cruciale informatie verloren kan gaan. Stichting Zijweg 
pleit ervoor dat in gevallen waarbij de politie vaststelt dat er 
sprake is van ernstig fysiek en psychisch geweld binnen een af-
hankelijkheidsrelatie aansluiting wordt gezocht bij de werkwijze 
van ernstige zedenmisdrijven. Veelal is in dergelijke zaken spra-
ke van seksueel geweld, maar komt dit onvoldoende aan de or-
de omdat het slachtoffer nog ‘vastzit’ in haar psychische ver-
werking van het fysieke geweld. Stichting Zijweg krijgt meldin-
gen van slachtoffers dat zij zich pas na jaren realiseren dat er 
binnen de relatie niet alleen sprake was van fysiek geweld maar 
ook van seksueel geweld.  

Het is dan ook belangrijk dat een rustige, geborgen plaats de 
aangifte wordt opgenomen zodat het slachtoffer vrijuit kan pra-
ten. Verder is het van belang dat het slachtoffer meteen direct 
terecht kan, want anders gaat het momentum verloren. Stich-
ting Zijweg wil ervoor waarschuwen dat het voor veel slachtof-
fers niet mogelijk is om op afspraak aangifte bij de politie te 
komen doen omdat zij onder de volledige controle - zowel psy-
chisch als fysiek - van hun partner verkeren.  

Ook moet het slachtoffer direct geïnformeerd worden omtrent 
vervolgstappen. Daarbij is het van groot belang dat er niet al-
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leen wordt geïnformeerd over het strafrechtelijk traject maar 
ook omtrent mogelijke hulpverlening en civielrechtelijke as-
pecten. Stichting Zijweg is van oordeel dat dit door een eigen 
advocaat zou moeten worden gedaan, immers niet alleen straf-
rechtelijk maar ook civielrechtelijk moet direct molens in wer-
king komen met de beste adviezen. 

In geval een slachtoffer van partnergeweld verklaart dat zij haar 
aangifte wil intrekken, moet het onderzoek voortgezet worden 
door politie en justitie. Daarbij is het van belang vast te stellen 
waarom het slachtoffer dit verzoek heeft gedaan, omdat er veel-
al sprake is van een concrete bedreiging. Stichting Zijweg juicht 
het toe dat justitie zoveel mogelijk ambthalve vervolgt, maar 
constateert dat dat niet in alle gevallen ook daadwerkelijk ge-
beurt. Als argument wordt vaak gehanteerd dat een aangeefster 
niet langer als een betrouwbare getuige kan worden gezien, om-
dat zij aangeeft dat zij haar aangifte wenst in te trekken, zodat er 
onvoldoende bewijs aanwezig is.  

Stichting Zijweg is er voorstander van dat ook het publiek geïn-
formeerd wordt over de wijze waarop door politie en justitie 
naar de situatie gekeken wordt: de pleger heeft een misdaad ge-
pleegd waartegen de staat optreedt en waarvan het slachtoffer 
niet meer dan een mogelijke getuigerol heeft; hiermee wordt 
mogelijk bij een groep slachtoffers de druk wat van de ketel ge-
haald. 

Mariette 

“Ik heb aangifte gedaan. Mijn ex man is vervolgd en heeft voorwaar-
delijk gekregen, maar hij overtreedt met regelmaat het straat- en con-
tactverbod. Ook een recente aangifte is geseponeerd zonder de getui-
gen te horen. Mij ex komt bij mijn nieuwe woning, staat bij school, 
achtervolgt ons, belt stelselmatig en er gebeurt niets mee. Er is een 
straat- en contactverbod. Bij de politie staat een afspraak op locatie, 
maar als ik bel krijg ik te horen: ‘hij heeft u toch niet aangeraakt of 
bedreigd?’ Dat de situatie in het bijzonder voor de kinderen bedrei-



124   Uit het veld geslagen 
 

gend is wuiven ze weg. De politie snapt niet hoe onveilig dit alles voor 
ons is!” 

Stefanie 

“De politie heeft mij niet gewezen op AWARE. Wel op afspraak op 
locatie en op naam. wat heel belangrijk is want dan maakt het niet uit 
vanaf welke locatie ik bel. Het verschilt volgens mij heel erg per bu-
reau hoe serieus je wordt genomen. Zo heeft bijvoorbeeld de kinder-
bescherming de recherche als bron geraadpleegd, die vervolgens 
doodleuk meldde dat er geen zaak was terwijl er al acht maanden een 
recherche onderzoek liep!” 

Bambi 

“Ik ben donderdag 6 september 2007 met mijn aangifte begonnen. De 
politie kon deze niet binnen één werkdag afronden, dat zou ik maan-
dag 10 september moeten doen. Die maandag lukte het niet omdat dit 
emotioneel te zwaar voor mij was en daarom werd de aangifte omge-
zet in een melding. Ik wijt dit aan het feit dat de politie niet adequaat 
gehandeld heeft en mijn aangifte niet dezelfde dag afgerond heeft. Uit-
eindelijk heb ik 18 oktober mijn eerste aangifte afgerond.  

Maar toen moest ik bij de zedenpolitie nog een aangifte doen voor po-
ging tot verkrachting. Pas op 12 november werd ik benaderd door de 
zedenpolitie en op 13 november heb ik die aangifte mogen afronden. 
Ik heb tot op heden nog niets van de politie vernomen en ben voorne-
mens bij de politie langs te gaan om naar de status van mijn aangiftes 
te vragen. Het liefst zou ik deze aangiftes gebruiken bij mijn verzoek 
tot echtscheiding en mijn aanvraag voor eenhoofdig gezag, maar daar 
er openheid is van stukken kan ik de aangiftes niet inbrengen. Dit zou 
betekenen dat mijn (ex) man mijn aangiftes woordelijk kan lezen voor 
de zaak is opgepakt door de politie.

Mijn man is in 2005 al verhoord voor een verkrachtingszaak maar 
deze is geseponeerd, volgens mij op grond van te weinig bewijs. Ik 
vind dat ik niet zo goed ben opgevangen door de politie. De persoon
die de aangifte opnam heeft haar best gedaan, maar kwam erg onze-
ker over. Het was duidelijk dat dit voor haar de eerste keer was dat ze 
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in aanraking kwam met een aangifte van huiselijk en seksueel geweld. 
De persoon die dit normaliter deed was op dat moment niet aanwezig. 
Haar onzekerheid uitte zich in vragen om rookpauzes en haar per-
soonlijke mobiel oppakken tijdens mijn aangifte. Ik wil niet zeggen dat 
zij niet haar best deed, maar het was duidelijk dat zij hier erg onzeker 
over was. Ze gaf ook steeds aan dat ze niet goed wist wat ze in moest 
vullen (bij de tekstblokken). Dit alles maakte het voor mij emotioneel 
nog zwaarder. Bovendien had ik er geen vertrouwen in dat mijn aan-
gifte goed op papier kwam te staan, iets wat volgens mij cruciaal is.” 

Leonoor 

Tijdens mijn huwelijk heb ik nooit aangifte durven doen, wel meldin-
gen. Uiteindelijk heb ik wel aangifte gedaan van mishandeling door 
mijn ex die na de scheiding plaatsvond. Hoewel hij hiervoor veroor-
deeld is, werden de eerder gedane meldingen als niet bewezen feiten 
van tafel geveegd. Schandalig! Ik heb deze destijds niet voor niets ge-
daan. Ik vind het jammer dat ‘men’ niet begrijpt dat veel vrouwen in 
een huiselijk geweldsituatie geen aangifte durven te doen! Nee, he-
laas, ik kan niet zeggen dat die zogenaamde campagne ‘Stop huiselijk
geweld’ nou zoveel zoden aan de dijk heeft gezet. 

Aanbeveling: Er zou bij de politie (vooral bij de frontoffice) 
meer aandacht moeten komen voor de juiste benadering van 
slachtoffers van partnergeweld. De benadering moet niet alleen 
strafrechtelijk georiënteerd zijn. Om deze reden is het van groot 
belang dat er voldoende gespecialiseerde verbalisanten opgeleid 
worden voor het opnemen van deze aangiften. Altijd aangifte 
opnemen als het slachtoffer zich bij de politie meldt en daarom 
vraagt. In ieder geval altijd proces-verbaal opmaken. 
 
Het is in het belang van het slachtoffer dat de continuïteit van 
de communicatielijn die in het voortraject is gestart wordt 
voortgezet. De alarmcode dient geactiveerd te blijven, indien 
het toch uit het systeem verdwijnt, moet het slachtoffer hier tij-
dig van op de hoogte worden gebracht. 
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Landelijke voorlichting over het standpunt dat vervolging van 
de pleger van huiselijke geweld niet afhankelijk is van een aan-
gifte (slachtoffer is getuige in strafproces). Er moeten speciale 
advocaten komen die slachtoffers bijstaan in zowel strafzaak als 
civiele procedure. In de opleiding tot advocaat zou er meer 
aandacht voor deze specifieke groep slachtoffers moeten zijn, 
dan wel goede postacademische trainingen voor advocaten. 
Daarbij niet alleen aandacht voor juridische aspecten maar ook 
psychosociale aspecten. 

Knelpunt 5.3. Onderscheid tussen typen huiselijk geweld 

Stichting Zijweg constateert dat de term ‘Huiselijk Geweld’ 
thans aan slijtage onderhevig is bij politie en justitie, omdat deze 
term voor alle gevallen van geweld binnen de relationele sfeer 
wordt gebruikt: van oudermishandeling, kindermishandeling tot 
(ex-)partnergeweld. Daarmee worden politie en justitie maar 
ook hulpverlening geconfronteerd met een groot en divers aan-
bod van zaken. Stichting Zijweg vindt het van belang dat er 
goed onderscheid gemaakt wordt tussen partnergeweld, ex-
partnergeweld en wederzijds geweld. Daarbij is Stichting Zijweg 
zich bewust van het feit dat sommige ‘slachtoffers’ een onei-
genlijk beroep doen op professionele hulp. Dit maakt dat pro-
fessionals wellicht minder alert zijn en minder adequaat optre-
den in gevallen waar dat wél nodig is. Dit maakt de situatie voor 
vrouwen die wel met echt geweld van doen hebben soms zeer 
gevaarlijk. 

Daarom pleit Stichting Zijweg er voor dat bij politie en justitie 
onderscheid gemaakt gaat worden tussen de verschillende typen 
partnergeweld. Er zou een duidelijk onderscheid gemaakt moe-
ten worden tussen eenzijdig partnergeweld en de zogenaamde 
‘vechtscheidingen’, waarbij er sprake is van wederzijds geweld, 
vaak onder invloed van drugs of alcohol. Een mogelijke oplos-
sing kan gelegen zijn in het maken van onderscheid naar type 
dader (onderzoeken onderscheiden er thans vier, waaronder de 
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gevaarlijke psychopatische89). Verder lijkt het van belang onder-
scheid te maken naar typen slachtoffers, waarbij er duidelijk 
onderscheid gemaakt wordt tussen multi-problem en single-
problem slachtoffers (de veiligheid is het primaire probleem)90. 

Er moet meer aandacht moeten komen voor de training van 
professional op het gebied van “battered woman syndrome”, 
PTSS bij slachtoffers alsmede de psychische processen die lei-
den tot terugtrekking van verklaringen en het weer terugkeren 
naar de mishandelende partner.  

Algemeen Dagblad 21 maart 2008  

“Kijk naar ons, het gaat heel goed” 

Den Haag - Hand in hand verlaten ze de rechtbank: de 34-jarige ver-
dachte van zware mishandeling en zijn slachtoffer annex vriendin. En 
ze lijken verliefder dan ooit.  

Zij verzucht: „Bij huiselijk geweld denkt men gelijk aan een zielig 
meisje en een bruut van een vent. Nou, zo simpel ligt het niet. Ook 
vrouwen kunnen heel agressief en gemeen zijn.’’  

Geloof dus niets van het verhaal van de officier van justitie, wil de 
Delftse maar zeggen. De officier ziet in haar alleen maar een slachtof-
fer. En in haar vriend uitsluitend een beul: de man die haar op de laat-
ste avond van 2006 meedogenloos het ziekenhuis in zou hebben ge-
slagen, alwaar ze behandeld moest worden aan een gebroken oogkas, 
een gebroken enkel, snijwondjes over het hele lichaam en het falen 
van een nier, dat bijna fataal werd. Vijftien dagen bracht ze door op de 
intensive care.  

                                    
89 Zie oa. Dutton, D. (2008). Presentatie 23 juni 2008 ivm masterclass huiselijk 
geweld, Rotterdam. 
90 De verschillende cliëntenprofielen, zoals uitgewerkt voor de vrouwenopvang, 
zijn mogelijk ook bruikbaar voor politie en justitie. Marit Sijbrandij, Irene Jonker 
& Judith Wolf (2008).  Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de 
vrouwenopvang. 
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Bij de Haagse rechtbank getuigt het slachtoffer deze vrijdagmiddag 
voor haar vriend, die in eerste aanleg werd veroordeeld tot negen 
maanden cel. Ze verhaalt van haar verleden van een zware alcoholmis-
bruikster. En van de twee flessen Bacardi die ze de gewraakte avond 
achter de kiezen had. Van te veel drank wordt ze furieus, zegt ze. En 
zelfdestructief. Dan gooit ze met borden, stuitert overal tegenaan, valt, 
staat op en valt weer. Oké, haar vriend heeft die avond wat corrige-
rende klappen uitgedeeld, maar de zware verwondingen heeft ze toch 
echt aan zichzelf te wijten. De officier van justitie schudt haar hoofd. 
‘Diep dramatisch’, noemt ze de relatie tussen ‘dader en slachtoffer’. 
Volgens haar lijdt de Delftse aan het ‘battered women syndrome’ en 
doet ze er alles aan om bij haar geweldpleger te kunnen blijven.  

Er volgen bewijzen en tegenbewijzen, verklaringen en tegenverklarin-
gen. De aanklager houdt vast aan de eis in de eerdere zaak: twaalf 
maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. ‘Ongelooflijk’, moppert de 
verdachte, als ze eenmaal buitenstaat. „Kijk nou naar ons. Het gaat 
hartstikke goed.’ 

Zo kan het ook: 

Jacqueline (situatie in Spanje) 

“In Spanje is het zo dat als je melding doet van mishandeling, het au-
tomatisch omgezet wordt naar aangifte. Er is geen weg terug. Ik ge-
loof ook dat dit goed is, dat als je eenmaal de stap hebt gezet die zeker 
al zeer zwaar en weloverwogen is, meteen het hele proces in werking 
wordt gesteld. Wanneer het voor de rechter komt en je mocht de aan-
klacht in willen trekken, wat dus niet mogelijk is, dan zal de rechter de 
vrouw apart verhoren om uit te vinden of ze bedreigd/gechanteerd 
word door de man. Mocht het niet lijken op chantage/bedreiging, dan 
komt het echtpaar onder toezicht te staan en wordt de zaak opgeschort 
voor twee maanden. Je komt er dus echt niet gemakkelijk onderuit!” 

Aanbeveling: Onderscheid maken tussen typen huiselijk geweld 
door politie en justitie. Onderscheid maken tussen partnerge-
weld, ex-partnergeweld en wederzijds geweld. Meer deskundig-
heidsbevordering van professionals op dit gebied. In geval een 
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slachtoffer van partnergeweld verklaart dat zij haar aangifte wil 
intrekken, moet het onderzoek voortgezet worden door politie 
en justitie. Daarbij moet worden vastgesteld waarom het slacht-
offer dit verzoek heeft gedaan. 

Knelpunt 5.4. Termijn behandeling (ex-)partnergewelds-
zaken 

De behandeling van (ex-)partnergeweldszaken duurt vaak (te) 
lang. Indien de behandeling van aangiften lang op zich laat 
wachten heeft de pleger de gelegenheid in de periode vanaf de 
aangifte tot de veroordeling meerdere keren het slachtoffer te 
mishandelen. Snellere actie zou escalatie mogelijk kunnen voor-
komen. Het is algemeen bekend dat hoe sneller een reactie 
volgt op de gepleegde daad, hoe groter de kans is op gedrags-
beïnvloeding bij de pleger, die daarvan een corrigerende wer-
king ondervindt.  

Voor slachtoffers is het bovendien voor het verwerkingsproces 
belangrijk dat zij het gevoel hebben serieus genomen te worden. 
Ook is het belangrijk dat een specialist op het terrein de zaak 
behandelt, waardoor de zaak zo efficiënt mogelijk behandeld 
kan worden.  



130   Uit het veld geslagen 
 

Uit Algemeen Dagblad 21 juni 2008  

Speciale rechtbank huiselijk geweld  

Door Marco Gerling en Luc van den Oever  

“Een speciale rechtbank die zich uitsluitend bezighoudt met daders 
van huiselijk geweld. De politiekorpsen in het Groene Hart zijn daar 
helemaal voor.  

De korpsleiding van Hollands Midden heeft het plan geopperd, omdat 
ze meent dat dit soort geweld speciale aandacht nodig heeft.” 

Arianne 

“De eerste keer wilde ik een melding doen, maar het huiselijk geweld 
was dusdanig dat de politie ambtshalve aangifte deed. Hij is veroor-
deeld tot twee jaar en negen maanden voorwaardelijk, maar heeft 
nooit meegewerkt aan forensische hulpverlening. Zijn nieuwe vriendin 
heeft ook aangifte gedaan maar heeft deze weer ingetrokken. Een 
snellere veroordeling en zwaardere straf hadden dit nieuwe slachtof-
fer kunnen voorkomen. Een aangifte van mij moet nog voorkomen. Het 
duurt al een jaar, maar al die tijd kijk ik voortdurend angstig over 
mijn schouder. Huiselijk geweld wordt in dit land niet hard genoeg 
bestraft terwijl dit het meest voorkomend geweld is.” 

Zo kan het ook: 

Jacqueline (beschrijft situatie in Spanje) 

“Uiteindelijk heb ik dan toch aangifte gedaan, dat moet hier eerst bij 
de “Guardia Civil”.  ik kwam binnen en zei dat ik aangifte wilde doen 
van huiselijk geweld. Meteen werd er een agente geroepen en kon ik 
vertellen wat er gebeurd was. Na het hele verhaal verteld te hebben, 
werd er nog een keer gecheckt of ik echt aangifte wilde doen en dat 
wou ik. (…) Er werd een advocate voor me gebeld die mij de volgende 
dag zou verdedigen in het kort geding tegen mijn man. Ze had mijn 
residencia nodig (verblijfsvergunning: red.), het doktersrapport en ze 
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had de naam, adres en telefoonnummer van mijn man nodig. Na mijn 
verklaring heb ik haar nog foto’s van mijn blauwe plekken overhan-
digd die ze bij de rest voegde. Ze zei: ‘Nu hoef je niet meer bang te 
zijn, nu nemen wij de touwtjes in handen. We gaan hem vanavond nog 
oppakken en dan word je man verhoord. Hij moet hier de nacht blij-
ven. Morgenochtend wordt hij door ons naar het gerechtshof vervoerd 
voor de rechtszaak. Je kunt je aangifte niet meer terug kan draaien als 
je dat zou willen.’  

Die avond heeft mijn man me eerst wel tig keer geprobeerd te bellen 
en te sms-en. Ik denk dat ze hem eerst gebeld en gezegd dat hij zich op 
het bureau moest melden. Daarom heb ik de guardia civil gebeld en 
verteld wat er gaande had, maar ze vertelde mij dat ik me geen zorgen 
hoefde te maken. Na dit telefoontje heb ik die avond inderdaad niets 
meer van hem gehoord.  

De volgende dag ging ik naar het gerechtshof. Eerst kwam er een tolk 
die kon vertalen. Dit was al geregeld door de guardia civil, omdat 
mijn man Braziliaans is en ik Nederlands en eerst wilden inschatten of 
ons Spaans goed genoeg was voor de rechtszaak, wat wel zo bleek te 
zijn. Mijn advocate arriveerde later. Het was een aardige vrouw die 
toen ze mij zag haar afschuw uitsprak en vroeg of ik nog van plan was 
naar hem terug te gaan, ze hoopte van niet! Ik zei dat ik dit uiteraard 
niet van plan was.  

Mijn advocate en ik werden naar de forensische arts begeleid. Het 
was een hele lieve aardige vrouw die me vroeg om mijn plekken bloot 
te leggen zodat zij ze kon bekijken. Ze draaide om me heen en bekeek
de plekken nauwkeurig. Ook zij adviseerde me om alsjeblieft niet te-
rug te gaan naar degene die me dit had aangedaan, dat ik geluk had 
gehad en dat niemand kon voorspellen wat hij een volgende keer met 
me zou doen. Ik kleedde aan terwijl zij een rapport opmaakte. Na de 
forensische arts moesten we weer wachten bij de balie.  

Na lang wachten kwam de advocate naar ons toe en vertelde dat ze nu 
mijn man zouden binnen brengen in het gebouw. Ik vroeg haar of ik 
hem moest zien, maar dat hoefde gelukkig niet. Ik werd daarna naar 
binnen gebracht in een kamertje met een griffier, mijn advocate en 
mijn mans advocaat. Mijn advocate vroeg of de tegenpartij nog vra-
gen had, die hadden ze niet. Ik werd weer naar een andere kamer ge-
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bracht, daar moest ik weer wachten. Nu was het zijn beurt voor de 
hoorzitting. Ik bleef wachten in de wachtzaal. Pas na lange tijd kwam 
mijn advocate mij informeren dat hij alles had toegeven en dat ze zo 
met het vonnis zou komen. Weer een goed uur later hoorde ik dat mijn 
man was veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf, ze-
venhonderd en twintig euro boete voor de lichamelijke schade, een 
verplichte cursus bij de sociale dienst voor mensen die hun partner 
hebben mishandeld, een straatverbod (hij mag twee jaar lang niet 
dichterbij komen dan driehonderd meter) en een contactverbod voor 
twee jaar. Bij overtreding van het straat- of contactverbod wordt hij 
opgepakt en in de cel gezet en na een tweede keer moet hij zijn celstraf 
uitzitten. Ik was heel, heel, heel erg blij en opgelucht! Wat een bevrij-
ding! En dat alles zo snel! Nu kon ik stapje voor stapje verder!” 

Aanbeveling: Het is van groot belang dat (ex-)partnergeweld-
zaken met voorrang behandeld worden door politie, openbaar 
ministerie en de rechterlijke macht om verdere escalatie van het 
probleem te voorkomen. Vanaf de aanvang moet de zaak door 
in huiselijk geweld gespecialiseerde ambtenaren (politie, officier 
van justitie, advocaat en rechter) worden behandeld. Hiernaast 
is het aan te bevelen om ook in het buitenland te bekijken hoe 
de aanpak is. 

Knelpunt 5.5. Stalking  

Er is nog weinig bekend over belaging (stalking) door de ex-
partner. Ook zijn er nog te weinig mogelijkheden om slachtof-
fers van ex-partnergeweld op een effectieve manier te helpen. 
Het is voor veel slachtoffers van stalking een probleem dat 
straat- en contactverboden alleen aangevraagd kunnen worden 
indien zich een incident heeft voorgedaan op de nieuwe locatie 
van de bewoners. Bedreiging is onvoldoende grond.  

Er is veel behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening en advo-
caten op het gebied van stalking, gezien het hoge aantal hulp-
vragen dat Stichting Zijweg over dit onderwerp binnenkrijgt. 
Hierbij is het van belang dat het naar alle partijen duidelijk 
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wordt dat er vaak sprake is van ex-partnergeweld, nadat het tij-
dens de relatie om partnergeweld ging (zie ook hoofdstuk 1). Er 
is bovendien mogelijk meer onderzoek nodig om te weten hoe 
slachtoffers van ex-partnergeweld geholpen kunnen worden, 
maar ook hoe we kunnen voorkomen dat slachtoffers van 
partnergeweld na het verbreken van de relatie slachtoffer van 
stalking worden. 

Stefanie 

“Nadat ik uit de relatie was begon de ellende pas echt goed. Pas na 
zeven maanden heeft de recherche er iets mee gedaan omdat, zo werd 
mij verteld, de ervaring met stalking leert dat de dader er gemiddeld 
na zes maanden mee ophoudt. Maar het is nu nog gaande, al twee 
jaar lang.” 

Het AWARE systeem lijkt een waardevol hulpmiddel ter be-
scherming van het bedreigde slachtoffer91. Tot nu toe is het sys-
teem plaatselijk als pilot gebruikt, maar het zou op grotere 
schaal moeten worden verstrekt. Wat Stichting Zijweg wel als 
mogelijk probleem zien: voor het gebruik van het AWARE sys-
teem is een geheim adres en ontbreken van contact met de ple-
ger een voorwaarde. Er zijn echter situaties waarbij aan deze 
voorwaarde niet voldaan kan worden wegens een omgangsrege-
ling tussen pleger en kinderen. In dit geval kan de moeder geen 
aanspraak maken op AWARE, hetgeen onwenselijk is. 

Nousha 

“AWARE is een prima systeem voor binnenshuis. Buitenshuis ken ik 
het niet, maar dit geeft naar mijn mening een soort schijnveiligheid, 
want een confrontatie is altijd onverwacht en dan is het de vraag of je 
nog genoeg tijd en geest hebt om alarm te slaan via AWARE.” 
                                    

91 Balogh, L, Van Haaf, J, & Römkens, R. (2008). Tot hier en niet verder. De ef-
fectiviteit van AWARE in vergelijking met een 112+ aanpak van belaging. IVA, 
Intervict, Universiteit v. Tilburg. 
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Ook hoorden wij van een systeem in Spanje met een driedub-
bele functie; waarbij er niet alleen sprake is van hulp bij nood-
situaties, voor traceerbaarheid en bij behoefte had aan psycho-
logische hulp. Ook voor de Nederlandse slachtoffers lijkt dit 
een uitkomst. 

Ten slotte ontvang Stichting Zijweg met regelmaat vragen over 
het bestaan van lotgenotengroepen of praatgroepen voor ge-
stalkte slachtoffers. Tot nu toe worden dergelijke groepen door 
slachtoffers onderling opgericht, waaruit de behoefte blijkt. Het 
zou goed zijn deze groepen landelijk op te richten. 

Jacqueline 

“Ik kreeg een speciale mobiele telefoon waarmee je maar één nummer 
kunt bellen. Dit nummer is een centrale in Valencia die alle gesprek-
ken meteen opneemt en die je vier en twintig uur per dag kunt bellen 
als je in nood zit, bang bent of gewoon met iemand wilt praten. Zij ge-
ven je psychologische steun en bieden een luisterend oor. Ook bevat 
deze mobiel een chip, met deze chip kunnen ze mij traceren en dus al-
tijd vinden. Geweldig!” 

Aanbeveling:  
Meer onderzoek naar en meer aandacht voor (de aanpak van) 
stalking door de ex-partner.  
 
Er moeten ruimere mogelijkheden komen voor het aanvragen 
van een straat- en contactverbod, zoals bijvoorbeeld op grond 
van bedreiging. Als een pleger van ex-partnergeweld wordt ver-
oordeeld moet er altijd een straat- en contactverbod worden 
opgelegd waarbij – in geval van overtreding – afzonderlijke san-
tionering wordt opgelegd. Er moet een lik-op-stuk-beleid bij 
overtreding van een straat- of contactverbod worden gehan-
teerd.  
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Alle bedreigde vrouwen hebben recht op een beveiligingssys-
teem zoals het AWARE systeem voor noodsituaties. Bij voor-
keur kan dit naast voor noodsituaties ook voor psychische 
steun ingezet worden. Er moeten geen kosten aan het gebruik 
van het systeem voor het slachtoffer verbonden zijn, bij voor-
keur wordt het gebruik van dit systeem gefinancierd door het 
rijk of op de daders verhaald worden. 
 
Het oprichten van lotgenotengroepen of praatgroepen voor 
slachtoffers van stalking. 

Knelpunt 5.6 Locatiegegevens onbekend bij bellen 112 

Het is zaak dat het slachtoffer zo snel mogelijk beschermd 
wordt als er sprake is van een bedreigende situatie. Hierbij is het 
bijvoorbeeld van belang dat de politie zo snel mogelijk te plekke 
kan zijn. Het is van groot belang voor slachtoffers van partner-
geweld, stalking en ontvoering, dat de hulpdiensten de locatie 
van de beller automatisch in beeld krijgen, omdat er niet altijd 
tijd of gelegenheid is deze informatie mondeling door te geven. 
Bovendien kan iedere seconde tellen en het doorgeven van een 
adres –zeker als men niet precies weet in welke straat men zich 
bevindt– kan kostbare tijd kosten. Van Nederlandse slachtof-
fers die met hun mobiel 112 bellen, zijn de locatiegegevens ech-
ter niet direct bekend, ondanks eerdere afspraken met de andere 
Europese landen. De verplichting is er al sinds 2003, maar Ne-
derland houdt zich niet aan deze regels. Stichting Zijweg be-
schouwt het achterhouden van de locatiegegevens als knelpunt 
waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet komen. 
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NRC 9 oktober 2008 

Nederland voldoet niet aan afspraken alarmnummer ‘112’  

Door onze Europaredactie 

Nederland voldoet niet aan de gemaakte afspraken over het Europese 
alarmnummer ‘112’. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vanmor-
gen bepaald.  

Nederland stelt bij oproepen naar ‘112’ geen informatie over de loca-
tie van de oproeper ter beschikking van de instanties die noodsituaties 
behandelen. Dat is volgens het Hof in strijd met de Europese regels, 
waar Nederland zelf mee heeft ingestemd.  

Sinds eind juli 2003 zijn EU-landen verplicht de locatiegegevens van 
oproepen te registreren en door te geven aan nooddiensten. Nederland 
had technische en logistieke problemen (met name bij meldingen via 
mobiele telefonie) aangevoerd om nog niet aan de verplichting te hoe-
ven voldoen. Het Hof heeft deze bezwaren verworpen.  

Er zijn meer EU-landen die de ‘112’-afspraken nog niet zijn nageko-
men. Zo zegde de Europese Commissie vorige maand ook Bulgarije 
en Roemenië de wacht aan. 

Aanbeveling: Zo snel mogelijk invoeren van het nieuwe systeem 
waardoor de locatiegegevens onmiddellijk bij de hulpdiensten 
op het scherm komen bij noodoproepen (wat al mogelijk is bij 
het AWARE systeem).  

Knelpunt 5.7 Straat- en contactverbod 

Op dit moment is het voor politie en justitie niet mogelijk om 
in een situatie van dreigend (ex-)partnergeweld op te treden, 
wanneer er geen (aantoonbare) strafbare handelingen hebben 
plaatsgevonden. Straat- en contactverboden kunnen alleen aan-
gevraagd worden indien zich een incident heeft voorgedaan op 
de nieuwe locatie van de bewoners indien men verhuisd is. Be-
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dreiging is onvoldoende grond. Ook in gevallen waarin het 
slachtoffer weigert aangifte te doen of een verklaring af te leg-
gen en er verder geen bewijs aanwezig is, is het moeilijk voor 
politie en justitie om op te treden tegen de pleger. De straffen 
bij overtreding van een straatverbod en contactverbod zijn rela-
tief licht en daardoor waarschijnlijk weinig effectief.  

Marlène 

“Hij had een straatverbod voor de hele wijk waar ik woon en binnen 
een straal van een aantal straten waar ik werk. Hij heeft het verbod 
meerdere malen overtreden. Hij stond gewoon met zijn auto vier me-
ter van mijn huis en als ik de politie belde kreeg ik nul op rekest. De 
patrouille moest hem dan toevallig tegenkomen werd gezegd, dus ik 
hoefde niet iedere keer te bellen. Ik heb op het politiebureau gestaan
met dit verhaal en het werd gewoon ontkend. Niemand heeft mij hier-
mee geholpen.” 

Zo kan het ook: 

Jacqueline (situatie in Spanje) 

“Op dinsdag ontving ik een berichtje op mijn mobiel (ondanks con-
tactverbod: red), hij was het, maar hij stuurde zijn berichtje via een 
publieke telefoon, zonder naam natuurlijk. Ik belde de Policia Local 
terug en dat ik als mijn agent terug kwam hem wilde spreken. De vol-
gende dag belde mijn agent, hij zei dat ik natuurlijk aangifte moest 
doen en dat hij wel met mij mee ging naar de Guardia Civil waar ik 
dat kon doen. (…) Daar moest ik weer het verhaal vertellen. Terwijl ik 
daar zat ging mijn telefoon, het was weer een onbekend nummer. Ik 
vroeg aan de agent toestemming om op te nemen en ze stemde toe. Het 
was mijn man. Ik gaf de telefoon aan de agente en zij zei tegen hem: 
‘mijnheer, u graaft uw eigen graf zo, ik zit hier met uw vrouw omdat 
ze net aangifte heeft gedaan, maar ik zie u zo wel verschijnen’. Mijn 
man is diezelfde dag weer opgepakt en goed aan de tand gevoeld. 
Omdat hij alles met onbekend nummer had gedaan konden ze hem niet 
meteen de cel insturen, maar ze wilden hem ook niet vrij uit laten 
gaan en dus bleef het bij een harde aanpak en een paar uurtjes cel. 
Sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen.” 
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Aanbeveling: Een pleger van (ex-)partnergeweld moet direct 
worden aangehouden en vastgehouden ter bescherming van het 
slachtoffer. Er moeten ruimere mogelijkheden komen voor het 
aanvragen van een straat- en contactverbod, zoals bijvoorbeeld 
op grond van bedreiging. Als een pleger van (ex-)partnergeweld 
wordt veroordeeld moet er altijd een straat- en contactverbod 
worden opgelegd waarbij – in geval van overtreding – afzon-
derlijke sanctionering wordt opgelegd. Er moet een lik-op-stuk-
beleid bij overtreding van een straat- of contactverbod worden 
gehanteerd. 

Knelpunt 5.8 Geseponeerde zaken, verjaring en strafmaat 

Veel slachtoffers maken pas melding van geweld bij de politie 
als er al meerdere mishandelingen hebben plaatsgevonden. Ook 
is bekend dat slachtoffers pas na jaren aangifte van mishande-
ling doen. Veel slachtoffers gaan pas over tot een aangifte wan-
neer de relatie verbroken is en de veiligheid van het slachtoffer 
en haar kinderen zich hiervoor leent. Naast bewijsproblematiek 
speelt dan ook de verjaringstermijn een belangrijke rol bij de 
beslissing een mogelijke strafzaak te seponeren. Stichting Zij-
weg pleit ervoor in gevallen van partnergeweld aansluiting te 
zoeken bij de veranderde zedenwetgeving. Immers verande-
rende opvattingen over seksualiteit hebben ertoe geleid dat de 
verjaringstermijn van seksuele geweldsdelicten en delicten 
waarbij jeugdigen of anderszins kwetsbaren zijn betrokken bij 
wet van 9 oktober 1991, stb. 519 zijn veranderd. Vastgesteld 
kan worden dat er ook veranderende opvattingen zijn met be-
trekking tot geweld achter de voordeur. De strafmaat van 
maximaal 3 jaar bij eenvoudige mishandeling (artikel 300 Wet-
boek van Strafrecht) dient verhoogd te worden naar 4 jaar. 
Daarbij dient het mogelijk gemaakt te worden voor slachtoffers 
jonger dan 18 jaar om –net als bij zedenmisdrijven het geval is– 
dat de verjaringstermijn pas begint op de dag waarop het slacht-
offer 18 jaar is geworden. 

Knelpunten na partnergeweld   139 
 

Jacky 

“Ik heb aangifte gedaan van verkrachting en mishandeling, maar pas 
veel later toen we al uit elkaar waren. Doordat er omgang was heb ik 
na verloop van tijd uit angst de aanklacht weer ingetrokken, dit had
de recherche niet moeten inwilligen want de aanklacht lag er immers 
al. Twee jaar later heb ik met een andere advocaat de zaak opnieuw 
geopend door een brief naar de Officier van Justitie te schrijven. De 
zaak is ook in hoger beroep gegaan, maar bij gebrek aan getui-
gen/bewijzen is hij vrijuit gegaan terwijl ik wel erkend werd in mijn 
verhaal, schrijft de rechter.” 

Janet 

“In 1998 ontmoette ik mijn ex, in 2000 zijn we getrouwd, kort daarna 
werd ik zwanger en begon het geweld. Hij wilde dat ik stopte met wer-
ken en isoleerde me van familie en vrienden. Toen ik vijf maanden 
zwanger was, kwam hij thuis nadat ik met een vriendin een leuke 
avond had gehad. Hij begon te schelden, werd steeds kwader en gaf 
me een harde duw waarop ik met mijn dikke buik tegen een kast aan-
viel. Ik wilde weg en heb meteen mijn vriendin gebeld. Hij ontkende 
alles en vertelde dat ik gek was en er niets gebeurd was. Ja, hij had 
me juist geholpen omdat ik bijna viel. Ik dacht dat ik gek werd!  

Na de geboorte van mijn zoontje ging het zo nog jaren verder en mijn 
zoontje was getuige van alle geweld. Ik kwam niet meer buiten omdat 
ik me zo schaamde! Tot op een avond het voor mij genoeg was en ik 
hem dit vertelde. Hij greep me bij mijn haren en sleepte me naar de 
garage en mishandelde me met een jachtgeweer dat hij daar had 
staan. Toen ik niets meer kon en bleef liggen ging hij weg maar kwam 
terug met ons kind van anderhalf op zijn arm. Hij eiste dat ik bleef 
liggen en na moest denken over waarmee ik bezig was en ging weg, 
met ons zoontje. Doodsbenauwd lag ik daar tot ik me uiteindelijk naar 
de telefoon durfde te slepen. Stom genoeg belde ik hem, maar wat heet 
stom, ik wilde mijn zoontje terug! Hij kwam terug en maandenlang 
heb ik op de grond naast het bedje van mijn zoontje geslapen, doods-
bang. 
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Hierna liep ik op mijn tenen en probeerde hem uit de weg te gaan, als 
dit niet lukte sloeg hij mij, zelfs met ons kind in mijn armen. Ook gooi-
de hij me omver, een keer kon ik nog net voorkomen dat mijn zoontje 
met zijn hoofd tegen de tafel viel.  

In 2003 moest hij naar het buitenland. Ik zag mijn kans schoon, pakte 
mijn spullen en vluchtte. Jammer genoeg was ik maar even veilig, hij 
belde 112 en meldde dat ik gek was geworden en mijn zoontje wilde 
vermoorden! Natuurlijk kon hij niet vertellen waar ik precies zat maar 
de politie ging alle adressen langs die hij noemde tot ze me vonden. Ik 
was niet langer veilig en ik ging maar weer mee naar huis. Zodra ik 
de kans kreeg vertelde ik mijn buren mijn verhaal met de vraag of ze 
me konden en wilden helpen. Het lukte me uiteindelijk bij hem weg te 
gaan, maar dit was niet genoeg. Hij kreeg omgang en kwam ons zoon-
tje halen. Na de eerste keer omgang bracht hij mijn zoontje thuis. 
Terwijl het kind amper veilig binnen was riep mijn ex dat hij me iets 
wilde vertellen of ik even naar buiten wilde komen. Dus liep ik naar 
buiten, maar toen ik voor zijn auto stond gaf hij gas en kwam ik op de 
motorkap terecht waarna hij weer achteruit en vooruit reed. Zijn 
woorden gieren nu nog door mijn hoofd: ‘ik maak je af!’ 

Nu, jaren later, stalkt en bedreigt hij mij nog steeds, hij vecht zoge-
naamd voor omgang van ons zoontje. Maar de enige reden is dat hij 
mij kapot wil maken want zijn zoontje interesseert hem alleen als hem 
dit zo uitkomt. 

Ik heb overal aangifte van gedaan maar de politie doet niets, want hij 
doet een tegenaangifte en daarmee is het dan afgedaan. Ik heb ook de 
Officier van Justitie een brief met een smeekbede gestuurd maar ook 
dit hielp niet. Ik kan er niet meer tegen, ik ben op maar vecht nog
steeds voor mijn zoontje. Als hij omgang krijgt toegewezen dan zal hij 
mij via mijn zoontje kapot maken, dan kan ik er net zo goed mee op-
houden en heeft hij gewonnen.” 

Stichting Zijweg pleit voor meer doelgerichte informatiever-
strekking over huiselijk geweld aan (huis)artsen, scholen, con-
sultatiebureau’s, kraamhulpen etc. Daarbij dient speciaal voor-
lichting te worden gegeven omtrent de (on)mogelijkheden van 
het beroepsgeheim, de problematiek van kinderen die getuige 
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zijn van geweld, hulpverlening, vrouwenopvang, huisverbod, 
daderhulpverlening, juridische (on)mogelijkheiden, aangifte 
doen. Deze doelgroepen beschikken bovendien vaak over rele-
vante informatie, die doorslaggevend kan zijn in een straf-
rechtelijke/civielrechtelijke procedure, maar schromen om deze 
informatie bekend te maken.   

Zo kan het ook: 

Uit Algemeen Dagblad 21 juni 2008  

Geweld achter de voordeur vandaan  

door Marco Gerling & Luc Van Den Oever 

“Toch zijn bij het AMK nog altijd maar veertigduizend gevallen per 
jaar bekend, terwijl het werkelijke aantal mishandelde kinderen ver-
moedelijk 100.000 hoger ligt. De politie Utrecht kreeg vorig jaar te 
maken met 3200 incidenten van huiselijk geweld, waarbij 1800 kinde-
ren werden doorgestuurd naar het AMK. Van Driel-Keur realiseert 
zich dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. 

Daarom deed Stikvoort onlangs een noodoproep aan artsen om minder 
star met hun beroepsgeheim om te gaan en eerder aangifte te doen. 
,,Daar ligt inderdaad nog heel veel informatie,’’ denkt ook Van Driel-
Keur. ,,Maar ook bij andere zorginstellingen of bijvoorbeeld kraamp-
hulpen. Al merken wij wel dat ze de laatste jaren eerder geneigd zijn 
aangifte te doen.’’ Vooral ook bij familie, vrienden en kennissen ligt 
volgens Van Driel-Keur een voorname taak. ,,Het is een maatschap-
pelijke verantwoording om bij vermoeden van huiselijk geweld aan-
gifte te doen.’’ Van Hoorn: ,,De politie kan in tegenstelling tot artsen 
wel onafhankelijk van de wil van dader en slachtoffer onmiddellijk 
actie ondernemen.’’ Volgens hem vertellen veel slachtoffers dat het 
geweld bij hun arts allang bekend was. ,,Slachtoffers zijn vaak blij dat 
het hoge woord bij hun arts er uiteindelijk uit is gekomen. Dat vertel-
len ze niet voor niets. Ze hopen dat iets gedaan wordt aan de proble-
men. Maar tegelijkertijd bestaat de angst voor de gevolgen. Bij de 
zorg heerst tegelijkertijd het beeld dat wij niet goed handelen bij hui-
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selijk geweld. Maar we moeten juist met elkaar de handen in één slaan 
om dit probleem aan te pakken.’’  

,,Een fysiotherapeute deed een jaar geleden tegen de wil van het 
slachtoffer aangifte vanwege mishandeling. Zij kwam deze vrouw 
weer tegen en die vertelde haar dat ze zó blij was dat ze daar nu van 
verlost is.’’  

 

Uit Algemeen Dagblad 20 juni 2008 

Speciale rechtbank huiselijk geweld 

door Marco Gerling & Luc Van Den Oever 

“Ook de Alphense huisarts Gebel kijkt uit naar de uitkomsten van het 
onderzoek. De arts komt naar eigen zeggen gemiddeld één keer per 
kwartaal in aanraking met huiselijk geweld, bij een klantenkring van 
ongeveer 2200 mensen. Dit beeld steekt schril af bij de aantallen waar 
de politie rekening mee houdt. 

,,Eén op de tien mensen heeft ervaring met geweld binnenshuis,’’ stelt 
Van Hoorn. Gemiddeld pas na het zevende incident doen deze getrof-
fenen aangifte, blijkt uit onderzoek. Jaarlijks zijn 350.000 kinderen 
getuige van geweld tussen hun ouders. 

Daarom is Hollands Midden al jaren terug begonnen met het project 
Kindspoor, waar ook vier grote steden nu vol op inzetten. Dit houdt in 
dat elke vorm van huiselijk geweld waarbij een kind is betrokken 
wordt doorgegeven aan het advies- en meldpunt kindermishandeling.  

Dit gebeurt ook als het kind zelf geen slachtoffer is, maar ’slechts’ 
getuige. Volgens de politie Hollands Midden kan dit geweld fors af-
nemen als huisartsen hun beroepsgeheim minder zwaar laten wegen 
en eerder aangifte doen. Gebel stelt dat artsen dat al steeds eerder 
doen. “ 
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Aanbeveling: De strafmaat bij eenvoudige mishandeling dient 
verhoogd te worden naar 4 jaar. Aanvang verjaringstermijn 
voor slachtoffers jonger dan 18 jaar op de dag waarop het 
slachtoffer 18 jaar is geworden. 
 
Meer doelgerichte informatieverstrekking over (ex-)partnerge-
weld aan (huis)artsen, scholen, consultatiebureau’s, kraamhul-
pen etc., oa. ivm verzamelen bewijslast in strafzaken. 

Knelpunt 5.11 Informatievoorziening  

De politie moet het slachtoffer over de stand van zaken infor-
meren, indien dit in het belang is van de veiligheid van het 
slachtoffer en haar kinderen. Een ander probleem dat de nodige 
aandacht vraagt is dat na zes maanden de alarmcode bij de poli-
tie (afspraak op locatie) zonder kennisgeving van het slachtoffer 
wordt opgeheven, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden als het 
slachtoffer zich hier niet bewust van is. De code dient geacti-
veerd te blijven, zodat indien een situatie van partnergeweld, 
bedreiging of stalking opnieuw ontstaat of dreigt te ontstaan, de 
politie direct, adequaat en serieus reageert en handelt. Eveneens 
moet men tijdig aan het slachtoffer melden dat de code van het 
opgegeven adres zal verdwijnen uit het systeem. De verant-
woordelijkheid voor alle handelingen met betrekking tot de in-
standhouding van de code en/of informeren van het slachtoffer 
omtrent deze handelingen dient te allen tijde bij de politie te lig-
gen. 

Jacky 

“Ik heb aangifte gedaan van verkrachting en mishandeling, maar pas 
veel later toen we al uit elkaar waren. Doordat er omgang was heb ik 
na verloop van tijd uit angst de aanklacht weer ingetrokken, dit had
de recherche niet moeten inwilligen want de aanklacht lag er immers 
al. Twee jaar later heb ik met een andere advocaat de zaak opnieuw 
geopend door een brief naar de Officier van Justitie te schrijven. De 
zaak is ook in hoger beroep gegaan, maar bij gebrek aan getui-
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gen/bewijzen is hij vrijuit gegaan terwijl ik wel erkend werd in mijn 
verhaal, schrijft de rechter.” 

Slachtoffers worden bovendien niet altijd geïnformeerd over 
gegevens die van direct belang zijn voor hun veiligheid, zoals in 
het geval dat de pleger weer is vrijgekomen na inbewaringstel-
ling. 

Nicky 

“Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Door het OM ben ik niet op de 
hoogte gesteld van de afhandeling van de zaak. Ik kwam er toevallig 
achter (toen ik belde naar slachtofferhulp van OM) dat mijn ex-part-
ner een boete van 230 euro moest betalen. Het OM had me moeten 
wijzen op de mogelijkheid van een bezwaarprocedure, maar dat heb-
ben ze nagelaten. Het OM heeft na een klacht van mij deze fout toege-
geven, maar mij niet alsnog de mogelijkheid van bezwaar geboden. 
Tijdens de aangifte heb ik bij de politie aangedrongen op psychische 
hulp voor hem in verband met mijn dochter. Met een boete zijn we 
geen van allen iets opgeschoten en het psychische leed dat mijn doch-
ter en mij is aangedaan is niet in geld uit te drukken.” 

Aanbeveling: Verstrekken van informatie aan het slachtoffer 
door het OM, zoals de stand van zaken in de zaak, en de even-
tueel opgelegde straf. Altijd wijzen op de mogelijkheid een be-
zwaar aan te tekenen. 

Knelpunt 5.12. Partners van politie /justitiemedewerkers 

Voor mishandelde partners van politie- en justitiemedewerkers 
is de situatie vaak extra complex. Enerzijds door een grotere 
schaamte anderzijds hebben deze slachtoffers de kans dat zij 
niet geloofd worden door deze instanties (het gaat immers om 
een collega) dan wel dat het slachtoffer onvoldoende be-
schermd wordt. Zo hebben wij meldingen gekregen waarbij de 
ex-partner een agent betrof, die niet alleen eenvoudig bij allerlei 
(digitale) informatie kon komen, maar ook zijn collegae had be-
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invloed, waardoor de vrouw in kwestie geen aangifte in haar ei-
gen regio kon doen. 

Aisha 

“Ik heb in diverse vormen van opvang gezeten omdat mijn echtgenoot 
politieagent is. Daardoor heb ik wel het gevoel gehad dat opvang-
adressen mij niet graag wilden opnemen gezien het dreigende gevaar 
dat de politie weet waar alle opvangadressen zijn. Ik heb mijn plekken 
dan ook zelf met hand en tand moeten regelen anders kon ik gewoon 
nergens terecht. Uiteindelijk zit ik in een safehouse waar zelfs politie-
agenten mij niet kunnen vinden.” 

Nousha 

“Ik heb recent aangifte gedaan tegen mijn ex voor mishandeling en 
bedreiging. Het feit dat het een aangifte tegen een politieman betreft 
maakt dit extra lastig. De agent in kwestie heeft een agressief verleden 
waarbij hij al disciplinair is gestraft, maar de verplichte behandeling 
heeft hij nooit afgemaakt. Binnen de politie is dit niet gecontroleerd 
waardoor er in mijn geval onnodig veel leed is berokkend. (…) Daar-
om pleit ik voor bijzondere aandacht voor partners van politie- en jus-
titiemedewerkers. Door de gesloten cultuur binnen deze organisatie is 
het bijna onmogelijk om voor deze doelgroep adequate opvang te re-
gelen.” 

El 

Het resultaat van mijn aangifte was een één tegen één zaak, ik had 
eerder aangifte moeten doen en ik had niet mogen “terugslaan”. Ja, 
afweren werd in de aangifte terugslaan genoemd. Ik was acht jaar 
vanuit mijn werk als politieagent getraind om mijzelf te verdedigen, 
mezelf veilig te stellen. Dit werd nu tegen me gebruikt. Maar ook hij is 
agent. Mijn ex ontkende natuurlijk alles. Onze gezamenlijke werkge-
ver gaf hem twee jaar voorwaardelijk ontslag. Justitie gaf hem nul 
komma nul voor het huiselijk geweld, ik kreeg alleen maar honderd 
euro schikking.” 
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Aanbeveling: De politie en justitie mag de eigen medewerkers 
niet in bescherming nemen als er sprake is van partnergeweld. 
Dergelijke zaken dienen altijd gemeld te worden aan de afdeling 
interne zaken dan wel de Rijksrecherche. Wij pleiten ervoor dat 
functionarissen per direct uit hun ambt worden gezet indien er 
sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Hiernaast zou er 
extra aandacht moeten zijn voor de bescherming van de desbe-
treffende (ex-)partner. Daarbij moeten de gegevens worden af-
geschermd, voor de pleger maar ook voor overige nieuwsgieri-
gen. 

Knelpunt 5.13. Registratie doodsoorzaak (ex-)partnerge-
weld  

Er wordt door politie en justitie niet geregistreerd hoeveel 
slachtoffers overlijden ten gevolge van partnergeweld en ex-
partnergeweld. Dit is het gevolg van een aantal onderliggende 
oorzaken. Ten eerste zijn (huis)artsen niet voldoende opgeleid 
om bij het schouwen signalen van (ex-)partnergeweld te her-
kennen, waardoor een natuurlijk overlijden onterecht kan wor-
den vastgesteld. Ten tweede wordt in het registratiesysteem van 
het OM gemeld dat de oorzaak van overlijden moord is zonder 
enige melding dat (ex-)partnergeweld de mogelijke onderlig-
gende oorzaak is. Zolang deze gegevens niet goed gecodeerd 
zijn, is het onmogelijk het aantal overledenen ten gevolge van 
(ex-)partnergeweld vast te stellen en het beleid hier eventueel 
op aan te passen. Bovendien zullen ook vermoedens moeten 
worden geregistreerd door de politie, om het dark number meer 
helder te krijgen. 

Knelpunten na partnergeweld   147 
 

RTL Nieuws.nl 17 oktober 2007 

Overzicht familiedrama's sinds 2000

2007

Oktober: 37-jarige moeder pleegt zelfmoord door in Enschede voor de 
trein te springen. In haar woning wordt haar 16-jarige dochter gevon-
den. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. 

Maart: Een 32-jarige man en zijn zoontjes van vier en zes jaar worden 
bij Haarlemmerliede gegrepen door een trein. De 58-jarige schoon-
moeder van de man wordt in Haarlem dood gevonden. 

Maart: In een woning in Hengelo (Gelderland) worden een moeder en 
twee zonen dood aangetroffen. De vader wordt in ernstige toestand 
naar een ziekenhuis gebracht, en overleeft.  

2006

Februari: In een woning in Huissen (Gelderland) worden vier leden 
van een gezin dood aangetroffen. Het gaat om een man, een vrouw, 
een 7-jarig meisje en een 5-jarig jongetje.  

Juni: Een jongetje van een half jaar en een meisje van bijna twee jaar 
komen in Purmerend om het leven. De politie vermoedt dat de moeder 
de dader is. 

Augustus: Een familielid vindt in een appartement in een senioren-
complex in Diemen de lichamen van een 81-jarige vrouw en een 82-
jarige man die door geweld om het leven zijn gekomen. Het paar was 
bekend bij de politie omdat agenten eerder tussen de twee moesten 
bemiddelen. 

November: De politie verdenkt een 34-jarige medewerkster van de 
Limburgse politie ervan haar dochtertje van twee jaar om het leven te 
hebben gebracht. Een zelfmoordpoging daarna mislukte. De vrouw 
verbleef in het Duitse Jülich. 
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December: Een 5-jarig jongetje wordt dood gevonden in een woning 
in Apeldoorn. De 27-jarige moeder van het kind meldt zichzelf bij de 
politie en zegt dat zij de dader is. 

2005

Januari: De politie treft twee kinderen van 3 en 6 jaar dood aan in een 
woning aan de Kikkersloot in Zoetermeer. De 38-jarige moeder heeft 
uren eerder zelfmoord gepleegd door zich voor de trein te gooien. 

Januari: Door een steekpartij in een woning in Den Haag komt een 55-
jarige man uit die plaats om het leven. De vermoedelijke dader is de 
30-jarige zoon, hij meldt zich op het politiebureau. De 22-jarige broer 
van de verdachte raakt zwaargewond, de moeder (48) van het gezin 
komt er met lichte verwondingen vanaf. De steekpartij volgde op een 
ruzie tussen de gezinsleden, aldus de politie. 

Januari: Een 18-jarige vrouw uit Culemborg overlijdt, nadat zij in haar 
woning wordt neergestoken door haar 21-jarige broer. De politie 
houdt de man aan. Na verhoor bekent hij zijn daad. 

April: Een familiedrama in Hilversum eist vijf levens. In een woning 
aan de Hilvertsweg worden vijf lichamen aangetroffen op de boven-
verdieping. Volgens de politie heeft de man zijn vrouw en drie kinde-
ren gedood en daarna zelfmoord gepleegd. 

April: Een vrouw en haar twee kinderen uit Zoetermeer worden ge-
dood. De man en vader bekent de drie te hebben omgebracht. 

Augustus: In een woning in het Groningse Tolbert treft de politie twee 
dode kinderen aan. De agenten reageerden op een telefoontje van de 
moeder die vertelde dat een ex-vriend haar kinderen ernstig had mis-
handeld. De man wordt aangehouden. 

Oktober: Een 30-jarige man gooide in Leidschendam zijn vriendin 
(35) en haar 8-jarige zoontje van de vijfde etage van een flat en sprong 
daarna zijn eigen dood tegemoet. 
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November: Twee Haagse kinderen worden samen met hun vader dood 
in een brandende auto in Holten gevonden. De twee (10 en 8 jaar) 
blijken eerst te zijn doodgestoken. De politie vindt de 38-jarige moe-
der van de kinderen en ex-echtgenote van de man doodgestoken in een 
woning in Den Haag.  

December: Een man doodt zijn twee dochters (3 en 4,5 jaar) en zich-
zelf in zijn huis in Middelburg. De moeder is ten tijde van het drama 
niet aanwezig.  

2004

April: Een 41-jarige vader in Zwolle doodt zijn 14 maanden oude 
zoontje en pleegt daarna zelfmoord. De politie vindt de lichamen na-
dat het jongetje niet op het afgesproken tijdstip door zijn vader was 
afgezet bij de moeder. 

April: Een 36-jarige inwoner van Winschoten zou met een mes zijn 
23-jarige ex-vrouw en haar moeder hebben doodgestoken. De vader 
van zijn ex raakt zwaargewond.  

Mei: Drie kinderen van 5, 7 en 8 jaar oud worden door hun opa en 
oma vermoord aangetroffen in een woning in Berghem. De slag- en 
steekwonden waaraan de jongens zijn overleden, blijken te zijn toege-
bracht door de 36-jarige moeder. Zij heeft dezelfde dag zelfmoord ge-
pleegd door voor een trein te springen. 

Oktober: Een 37-jarige moeder en haar drie kinderen van 1, 2 en 12 
jaar worden met ernstige steekwonden aangetroffen in en rond een 
woning aan de Händellaan in Naaldwijk. De moeder overlijdt later in 
het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een vierde kind, een 13-jarig 
meisje, is ontkomen aan het drama omdat het al naar school was. 

December: In Ruurlo is in haar ouderlijke woning een 22-jarige vrouw 
door haar ex-man omgebracht. Ook haar moeder overlijdt later in een 
ziekenhuis aan haar verwondingen. De 32-jarige ex-man heeft zich 
kort na het misdrijf bij de politie aangegeven.

2003
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Februari: Een 27-jarige Amsterdamse wordt gearresteerd op verden-
king van het doodsteken van haar dochter, moeder en nichtje. De 
vrouw belt zelf de politie en bekent. 

April: Een verwarde 64-jarige man uit Nootdorp steekt zijn 49-jarige 
vrouw dood en daarna zichzelf. De politie was op de hoogte van pro-
blemen bij het echtpaar. 

Juni: Een 32-jarige vrouw komt om het leven in Eindhoven. Haar 13-
jarige dochter raakt gewond, een 10-jarige zoontje blijft ongedeerd. 
De politie verdenkt de 39-jarige ex-man, die zwaargewond is door een 
kogel in zijn hoofd. 

Oktober: Een 37-jarige oud-marinier schiet in Kerkrade zijn ex-part-
ner, haar ouders en broer dood. 

December: Een 30-jarige man steekt in Schiedam zijn 31-jarige vrien-
din en twee van haar zoontjes dood. De jongetjes zijn 5 en 9 jaar oud. 
Een derde zoon van elf jaar overleeft het drama. 

2002

Juli: Een 35-jarige vader steekt zijn woning in Roermond in brand. 
Zes van zijn zeven kinderen komen om het leven. De moeder ontsnapt 
aan het vuur door uit een raam te springen. De man krijgt 15 jaar cel 
en tbs.  

2001

Mei: Een 45-jarige man uit Amsterdam brengt zijn 43-jarige vrouw 
om het leven in hun woning in de Bijlmer. Vervolgens pleegt hij 
zelfmoord. Een zoon van het echtpaar vindt zijn ouders.  

Juni: De politie vindt het levenloze lichaam van een 62-jarige vrouw 
in haar woning in Halfweg. Onderzoek wijst uit dat haar man haar met 
messteken om het leven heeft gebracht. De echtgenoot (63) zelf wordt 
diezelfde dag 's ochtends dood aangetroffen in een woning in Zwa-
nenburg, waar ook het levenloze lichaam van de bewoner van het huis 
ligt, een 53-jarige neef van de man. 
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November: Een 23-jarige vrouw komt in de Noord-Brabantse plaats 
Bavel om het leven, vermoedelijk door schotwonden. Haar 54-jarige 
moeder is neergeschoten en raakt levensgevaarlijk gewond, de vader 
is lichtgewond. De politie vermoedt dat de aanleiding van het familie-
drama in de relationele sfeer ligt.  

2000

Februari: Een 32-jarige inwoner van Arnhem brengt zijn enige kind, 
een peuter van anderhalf, om het leven en daarna zichzelf. Zijn 30-ja-
rige vriendin vindt haar partner en zoontje enige uren later in de 
slaapkamer van hun woning.

Aanbeveling: Verbetering van de landelijke registratie van het 
aantal doden ten gevolge van (ex-)partnergeweld en verbetering 
van de educatie van de (huis)artsen met betrekking tot het vast-
stellen van de doodsoorzaak. De politie moet ook vermoedens 
van overlijden ten gevolge van (ex-)partnergeweld registreren 
om het dark number inzichtelijk te krijgen. 

Knelpunt 5.14. Meer aandacht voor kinderontvoering 

Stichting Zijweg pleit voor een adequatere toepassing van Het 
Haagse kinderontvoeringsverdrag, dat stamt uit 1980 en is op-
gesteld om kinderontvoeringen te voorkomen. Maar het ver-
drag wordt steeds vaker bij internationale scheidingsconflicten 
ingezet. Strikt genomen laat het geen ruimte om te kijken naar 
familiaire omstandigheden. Er is wel een uitzonderingsclausule 
die rechters de mogelijkheid geeft het kind niet terug te sturen 
naar het land van herkomst. Maar dan moet er sprake zijn van 
een ‘ondraaglijke toestand’ door ‘geestelijk of lichamelijk lijden’. 
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NRC 27 september 2008  

'Verdrag maakt van moeder ontvoerder' 

Door Mariël Croon  

Rotterdam, 27 sept. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, 
CDA en VVD) wil dat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) bekijkt 
of Nederland het internationale Kinderontvoeringsverdrag niet te 
streng interpreteert. Nederlandse vrouwen die in het buitenland schei-
den, kunnen vrijwel nooit tegen de zin van hun ex-partner met hun 
kinderen terugkeren naar hun moederland. Doen ze dat toch, dan wor-
den ze ook in Nederland aangemerkt als kinderontvoerder. Hun kinde-
ren worden desnoods door de politie bij hen weggehaald en terugge-
leid. In 2007 waren er volgens Justitie 38 kinderontvoeringszaken 
waarbij een of meer kinderen door een ouder naar Nederland werden 
meegenomen. In 24 gevallen ging het om de moeder, veertien keer 
betrof het de vader. De Centrale Autoriteit, in Nederland verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het Ontvoeringsverdrag, beslist te vaak 
in het voordeel van de buitenlandse ouder die het kind opeist, vindt 
Kamerlid Arib (PvdA). „Het verdrag schiet te kort”, stelt zij. CDA-
Kamerlid Çörüz vindt dat in het verdrag „de positie van de verzor-
gende ouder, in het belang van het kind, onvoldoende is geborgd”. 
Kamerlid Teeven (VVD) hekelt de „bureaucratische houding van Ne-
derland wanneer de niet-verzorgende ouder het wapen inzet om het 
kind terug te eisen”. 

Stichting Zijweg is van oordeel dat er verder nog te weinig aan-
dacht is voor kinderen in een bedreigende situatie binnen Ne-
derland, zoals die van bedreiging met (internationale) kinder-
ontvoering door de niet-verzorgende partner naar een land 
waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten. De praktijk 
leert dat er in het geval van partnergeweld bij gemengde huwe-
lijken vaak ook sprake is van (dreiging met) kinderontvoering.  
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Veronique 

“Twee jaar geleden ben ik met mijn dochtertje gevlucht naar een Blijf 
van mijn lijf huis. Via de rechtbank is een omgangsregeling tot stand 
gekomen. Later heb ik die zelfstandig uitgebreid. Begin maart 2008 
heeft vader mijn dochtertje tijdens het douchen betast. We hebben me-
diation, maar tijdens de gesprekken is hij enkel aan het modder-
gooien: Ik ben een slechte moeder enzovoort. Over de uitspraak van 
ons dochtertje dat hij haar op een ongewenste manier tijdens het dou-
chen had betast zei hij laconiek: ‘O, het is maar twee keer gebeurd!’. 
Op moederdag heeft hij haar ontvoerd. Pas na tien dagen kreeg ik 
haar met behulp van de politie terug, dit heeft zolang geduurd omdat 
we alle afspraken via de mediator moesten regelen en de afspraken 
omtrent de omgangsregeling niet goed op papier stonden.” 

Anika 

“Ik ben gevlucht, ook omdat ik bang was dat mijn ex mijn dochter mee 
wilde nemen naar het buitenland, waar hij zelf ook vandaan kwam. 
Hij had er eerder mee gedreigd, maar ik kwam er bij toeval achter dat 
hij bezig was met de voorbereidingen daar toe. Ik heb na verloop van 
tijd hulp gehad van Stichting Gestolen kinderen (deze stichting bestaat 
niet meer: red) en het Centrum Internationale KinderOntvoering, 
maar ook voor hen zijn de mogelijkheden voor preventie vrij beperkt. 
Het steekt me dat sommige prominente politici zo goed beschermd 
worden, maar mijn dochter niet.” 

Aanbeveling: Er moet meer aandacht komen voor preventie en 
beleidsontwikkeling voor (internationale en nationale) kinder-
ontvoering als vorm van huiselijk geweld. Er is eveneens be-
hoefde aan praktische voorzieningen, voor bedreigde kinderen 
is het bijvoorbeeld van belang dat er een systeem kan worden 
toegepast dat geschikt is voor kinderen, met melding en opvol-
ging indien de zender zich buiten een bepaalde locatie bevindt. 
Ook zou er meer aandacht moeten komen –en bij voorkeur on-
derzoek naar– de relatie tussen partnergeweld en (internatio-
nale) kinderontvoering. 
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Reactie Mr. Margreet de Boer, directeur P�WR; Projects 
On Womens’ Rights 

Bij het kijken naar de rol van de politie en het strafrecht in za-
ken van huiselijk geweld en stalking vanuit de optiek van het 
slachtoffer, is het van belang je de vraag te stellen wat het be-
lang van het slachtoffer is. Dat belang is er naar mijn oordeel 
heel duidelijk waar het gaat om het garanderen van de veiligheid 
van slachtoffer en kinderen. Ook kan het inschakelen van de 
politie een belangrijke stap zijn in het stoppen van het geweld: 
het ingrijpen van buitenaf  kan een hefboom kan zijn om zaken 
aan het rollen te brengen, of dat nu hulpverlening aan de dader 
of het hele gezin is, het duwtje in de rug voor het slachtoffer 
om een eind aan de relatie te maken, of het besef bij de pleger 
dat het zo echt niet verder kan. Maar afgezien van deze twee 
belangen zijn wat mij betreft het slachtoffer en het strafrecht 
geen natuurlijke bondgenoten. De strafrechtelijke procedure is 
niet gemaakt voor het slachtoffer, en dat wordt in de praktijk 
maar al te vaak duidelijk. 

De politie heeft een belangrijke rol bij het zorgen voor de di-
recte veiligheid van het slachtoffer (en/of de kinderen). Ook 
andere (overheids)instanties zullen zich maximaal moeten in-
zetten om de veiligheid van slachtoffers te garanderen, en dus 
waar nodig voor geheimhouding moeten zorgdragen. Dat het 
hierbij in de uitvoering nog vaak fout gaat, zoals uit de door 
stichting Zijweg verzamelde verhalen blijkt, is zorgwekkend, en 
reden voor actie. Of daarbij ook de wet- en regelgeving ver-
scherpt zouden moeten worden is voor mij de vraag. Ik denk 
dat deze redelijk op orde is. Wel is de regelgeving omtrent stal-
king (belaging) en straat- en contactverboden redelijk complex. 
Stalking is strafbaar, maar dan moet wel bewezen kunnen wor-
den dat de pleger stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op de 
persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Dat betekent dus 
dat er ‘incidenten’ moeten zijn geweest. Die kunnen overigens 
bestaan uit bedreigingen, briefjes, telefoontjes, hinderlijk aan-
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wezig zijn of volgen; het hoeven geen geweldsincidenten te zijn. 
En daarnaast is bedreiging met een ernstig geweldsmisdrijf 
(moord, verkrachting, zware mishandeling) strafbaar. Maar met 
dat het strafbaar is, heb je nog geen straat- of contactverbod. 
Dat kan in het kader van een strafrechtelijke procedure wel 
worden opgelegd (bijvoorbeeld als voorwaarde bij het schorsen 
van de voorlopige hechtenis, of als voorwaarde bij een voor-
waardelijke straf). De ‘gewone’ route voor het verkrijgen van 
een straat- of contactverbod is echter het voeren van een civiel 
kort geding. En dan zijn er geen wettelijke regels; dit straat- en 
contactverbod heeft zich in de rechtspraak ontwikkeld. En de 
rechter maakt ook per zaak een afweging van de belangen. Het 
slachtoffer is ‘meester’ van het proces; zij bepaalt (met haar ad-
vocaat) wat de inhoud van het proces is, maar zij zal ook met de 
bewijzen moeten komen.  

De strafrechtelijke procedure is niet gemaakt voor slachtoffers. 
Het is een procedure van de staat tegen iemand die de regels 
van de staat heeft overtreden. En hoewel er in de afgelopen de-
cennia steeds meer aandacht is voor de positie en de rechten 
van het slachtoffer, blijft dit uitgangspunt voelbaar. Als slacht-
offer ben je geen ‘meester’ van het proces. Jouw mening over 
wat er moet gebeuren is niet doorslaggevend, en je mag deze 
mening zelfs niet altijd en overal kenbaar maken. Zo mag je tij-
dens de zitting alleen iets zeggen over de gevolgen die het feit 
voor jou heeft gehad, maar niet over wat er gebeurd is, of over 
wat de verdachte beweert. 

Op het gebied van huiselijk geweld is er een uitgebreide ‘aan-
wijzing’ voor politie en justitie, waar in staat beschreven hoe ze 
zulke zaken moeten behandelen. Daarin wordt ook aandacht 
besteed aan de bejegening van het slachtoffer, onder meer bij 
de aangifte. Overigens is de politie verplicht om een aangifte op 
te nemen (artikel 163 lid 5 Sv), kun je een aangifte niet intrek-
ken, en kan de politie ook zonder aangifte een zaak beginnen.  
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Als slachtoffer van huiselijk geweld of belaging kun je er belang 
bij hebben om het strafrecht in te schakelen. Bijvoorbeeld wan-
neer je veiligheid in het geding is; om een duidelijk signaal af te 
geven: tot hier en niet verder; als hefboom om zaken in gang te 
zetten; of als stok achter de deur voor daderhulpverlening. Het 
strafrecht is echter geen wondermiddel, en je moet er dus ook 
geen wonderen van verwachten. Het zou goed zijn wanneer 
slachtoffers bij hun keuze om wel of geen aangifte te doen des-
kundig advies zouden krijgen, bijvoorbeeld van een slachtof-
feradvocaat, die de (on)mogelijkheden van het strafrecht goed 
kan afwegen tegen bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van het 
civiel recht. En wanneer er een strafzaak komt – omdat je er-
voor hebt gekozen aangifte te doen, of omdat de zaak dermate 
ernstig is dat politie en justitie ambtshalve zijn gaan vervolgen – 
is het van belang om als slachtoffer te proberen je leven hier-
door niet te laten bepalen. Je hebt weinig tot geen invloed op 
het verloop van de strafzaak; als je het te belangrijk maakt lig-
gen de frustraties op de loer.  

Ik wil wel opmerken dat mijn oproep om een wat kritische blik 
te hebben ten opzichte van het belang van strafrecht uit het 
oogpunt van het slachtoffer geen motie van wantrouwen is te-
gen alle mensen bij politie en justitie die met volle inzet huiselijk 
geweld te lijf gaan en die slachtoffers waar mogelijk ondersteu-
nen. Hun inzet was en is van groot belang voor de aanpak van 
huiselijk geweld. En mijn oproep is evenmin een oproep om 
weer terug te gaan naar de situatie waarin de politie lijdzaam 
achterover leunt in afwachting van actie van het slachtoffer. Het 
is en blijft goed dat de politie zelfstandig optreedt daar waar de 
door de staat gestelde strafrechtelijke normen worden geschon-
den, en ingrijpt, ook wanneer het slachtoffer dat niet kan of 
misschien zelfs niet wil. 

Maar laten we niet al onze kaarten op het strafrecht zetten. Het 
is een ‘ultimum remedium’ (uiterste middel) wat soms noodza-

Knelpunten na partnergeweld   157 
 

kelijk is, vaak nuttig, maar ook vaak onbevredigend voor 
slachtoffers. 
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Reactie Mr. Dilia van der Heem, Officier van Justitie 

Veiligheid, politie en strafrecht. In deze volgorde wordt het be-
grip veiligheid versmald tot strafrecht. De werkelijkheid is an-
ders. Veiligheid, veilig gevoel bestaat door een aantal factoren, 
zoals afwezigheid van bedreigingen, een beschermende omge-
ving, empowerment. Strafrecht heeft wel een functie. Strafrecht 
is bedoeld om de norm te handhaven. In dit geval: geweld tole-
reren we niet. Geweld in al zijn vormen is onaanvaardbaar, ver-
boden en er staan sancties op het gebruik van geweld. Een dui-
delijke taak voor politie en openbaar ministerie.  

We moeten oppassen die functie van de het strafrecht niet te 
verwaarlozen. In die zin vind ik ook het onlangs verschenen 
rapport “Tot hier en niet verder” onvolledig. Het rapport ver-
gelijkt de methode van Awaresysteem in Rotterdam-Rijnmond 
met de aanpak van politie Haaglanden op hun effectiviteit bij de  
bescherming van vrouwen, die belaagd en/of mishandeld wor-
den. Beschermen, hulp verlenen is één deel van de politietaak. 
De andere opdracht aan de politie is nadrukkelijk: normhand-
having: geen tolerantie van geweld – niet op straat, niet achter 
de voordeur. 

Dit is een opdracht voor de gehele politie; iedere politiefunctio-
naris weet op te treden bij geweld op straat. Zo ook moet deze 
dat doen bij huiselijk geweld. Geweld is geweld en niet te tolere-
ren. Dus iedere politiefunctionaris, ook de baliemedewerker, 
moet een aangifte kunnen opnemen. Uiteraard met empathie 
voor de specifieke omstandigheden van het slachtoffer. Huise-
lijk geweld vindt op alle 24 uren van een etmaal plaats; de poli-
tie is 24 uur in dienst. Door huiselijk geweld te reserveren voor 
specialisten wordt de politiecapaciteit voor het behandelen van 
dit soort delicten onnodig beperkt. 

Het plegen van huiselijk geweld moet vervolgd en bestraft wor-
den. Dit kan nooit met een geldboete. Een geldboete betekent 
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een aanslag op het gezinsbudget: het slachtoffer zou zo mee be-
talen. Afhankelijk van de ernst van het geweld is het dus een 
werkstraf of gevangenisstraf. Soms ook in de vorm van een 
voorwaardelijke straf, waarmee getracht wordt herhaling van 
het misdrijf te voorkomen. 

Het aantal zaken is groot. Soms lijkt het begrip huiselijk geweld 
aan slijtage onderhevig te zijn. Dat is schijn. Sinds erkend is, dat 
geweld achter de voordeur ook een publieke verantwoordelijk-
heid is, is de omvang van de problematiek zichtbaar geworden. 
In de praktijk blijkt, dat zich reeds 30 tot 40 geweldsincidenten 
hebben voorgedaan vóór iemand tot aangifte overgaat.  Een 
aangifte moet alleen al om die reden serieus opgepakt worden. 

Politie noch Openbaar Ministerie mogen snel oordelen, dat 
vrouwen (of mannen) een oneigenlijk beroep op huiselijk ge-
weld hebben gedaan. Sterker: indien vrouwen geen aangifte 
doen en de politie wetenschap heeft van geweld, wordt er 
ambtshalve vervolgd. Bij het intrekken van een aangifte hand-
haaft het Openbaar Ministerie de aanklacht. Het is bekend, dat 
veel aangiften uit liefde voor de partner ingetrokken worden: 
Men wil dat het geweld ophoudt, maar men wil de relatie niet 
kwijt. En dikwijls wordt daardoor achteraf het geweld gebaga-
telliseerd. Zoals ook een verkoudheid na afloop als minder ver-
velend wordt ervaren. 

Juist omdat geweldspleger en slachtoffer in een relatie met el-
kaar verbonden zijn, is het van belang dat daders van huiselijk 
geweld herkenbaar blijven, opdat recidive voorkomen wordt. 
De registers van Openbaar Ministerie en politie kennen daartoe 
een code, die aangebracht moet worden. Veelal wordt dit zowel 
door OM-ers als politiefunctionarissen vergeten. Meer zorgvul-
digheid op dit punt is gewenst, want kan slachtoffers voorko-
men. 
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Nog veel geweld blijft verborgen: alleen van hen die melden, 
wordt het incident bekend. Veel professionals – van leraar tot 
arts – zijn (indirect) getuigen van huiselijk geweld. Ik wil hen 
aanmoedigen bij de politie melding te maken van hun weten-
schap. Politie en Openbaar Ministerie doen dan de rest. Huise-
lijk geweld heeft grote gevolgen – zeker als kinderen getuige 
zijn . Aandacht voor het fenomeen huiselijk geweld mag niet 
verslappen. Een alerte aanpak blijft gewenst. 
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Reactie Mariette Christophe, Commissaris van Politie, 
Landelijk programmaleider Huiselijk  Geweld  en de Poli-
tietaak 

Vanaf 2002  geeft de Nederlandse politie prioritaire aandacht  
aan huiselijk geweld. Het landelijk programma Huiselijk Geweld 
en de Politietaak is  actief sinds 2003 en de Raad van Hoofd-
commissarissen heeft  het programma verlengd tot 2011. Dit  
programma heeft tot doel het geweld  in huiselijke kring te laten 
stoppen, door een  slagvaardige aanpak van de politie, een goe-
de implementatie van de nieuwe aanwijzing Huiselijk Geweld, 
 recidivebestrijding door effectieve daderbehandeling en repres-
sief optreden en een gezamenlijke veelplegeraanpak. Daarnaast 
streven we in samenwerking met de reguliere hulpverlenings-
instanties en de reclassering naar een professionele aanpak door 
de politie om de te verwachten  nieuwe Wet Tijdelijk Huisver-
bod zo goed mogelijk toe te passen. Dit zal voor de politie veel 
extra capaciteit vragen en het is dus van belang is dat de hulp-
verlening direct op gang komt naar het hele gezin. 

Het merendeel van de politiemensen is opgeleid om een huise-
lijk geweld incident adequaat af te handelen.  De politie  maakt 
deel uit van een  netwerk zowel lokaal, regionaal als landelijk 
waarbij de overige ketenpartners zoals, gemeente, ASHG’s, 
Vrouwenopvang,  justitie, reclassering en Jeugdzorg de vaste 
partners zijn. 

Jaarlijks zijn er meer dan 63.000 incidentmeldingen van Huise-
lijk Geweld welke door de politie worden geregistreerd. Een 
politie-eenheid is bij al deze incidenten ter plaatse geweest en 
probeert zo adequaat mogelijk het incident te behandelen. Dat 
gebeurt volgens het vastgelegde protocol huiselijk geweld. In 
het jaar 2006 zijn er 15.000 verdachten van huiselijk geweld 
aangehouden en vervolgd. Een gedeelte hiervan is ambtshalve 
vervolgd, hetgeen betekent dat  naar aanleiding van een inci-
dent  het slachtoffer liever geen aangifte doet de politiemensen 
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toch hebben besloten een aanhouding van de dader te verrich-
ten en de vervolging in gang te zetten. 

Dit jaar, 2008, zal geprobeerd worden om dodelijk huiselijk ge-
weld in kaart te brengen. Het is van belang om het dodelijk hui-
selijk geweld cijfer te kennen, omdat in de publieke opinie de 
gedachte bestaat dat er veel meer slachtoffers bij openbaar ge-
weld vallen (terrorisme, uitgaansgeweld, zinloos geweld, liqui-
daties) dan bij huiselijk geweld. Het lijkt soms wel of het niet 
helemaal tot het publiek wil doordringen hoe een omvangrijk 
geweldsprobleem het huiselijk geweld is.    

De politie is voorstander van het landelijk uitrollen van de 
AWARE methode om slachtoffers die  door een zeer geweld-
dadige partner worden belaagd extra veiligheid te bieden mid-
dels een mobiel telefoonkastje zodat zij direct in verbinding 
staan met  de politie en een  politie- eenheid zo spoedig moge-
lijk ter plaatse is indien het slachtoffer een noodoproep doet. 
Daarbij moeten we er wel voor waken dat dit  in uitzonderlijke 
situaties wordt toegepast. 

Hoewel huiselijk geweld  hoog op de agenda van de politie 
staat, is niet te voorkomen dat bij bepaalde incidenten de politie 
volgens het slachtoffer, niet goed reageert. Het blijft immers 
mensenwerk. Meer dan 30.000 politiemensen komen in hun 
werk huiselijk geweld tegen, zowel als  politiemedewerker op 
straat, de medewerker die de aangifte opneemt alsook de re-
chercheur bij bepaalde zware mishandelingen of doodslagen. 
Ondanks het trainen van politiemensen wil het zo nu en dan 
wel gebeuren dat een politiemedewerker de zaak wel belangrijk 
vindt maar  door de complexiteit van het incident  of de inge-
wikkelde  bewijsbaarheid van de feiten en het werkaanbod op 
andere incidenten dan huiselijk geweld , andere keuzen maakt. 
Goede  sturing op het onderwerp huiselijk geweld in het werk-
proces is dan ook nodig. Protocollen op papier zijn mooi, maar 
in het dagelijkse werk leven wel eens andere gedachten en an-
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dere prioriteiten. Het landelijke Programma Huiselijk Geweld 
en de Politietaak heeft dan ook ondermeer de taak  de kwaliteit 
in het werk door de Nederlandse politie te monitoren en te zor-
gen dat daar waar  het minder goed gaat de desbetreffende  me-
dewerkers en hun leidinggevenden effectief te beïnvloeden en 
samen met de regionale coördinatoren Huiselijk Geweld, de 
werkprocessen te verbeteren. 

Ook het fenomeen huiselijk geweld binnen de organisatie van 
de politie vraagt aandacht. Zowel plegers als slachtoffers wer-
ken bij de politie. Elk regiopolitiekorps heeft een uitgeschreven 
intern protocol  waarbij  maatregelen voor zowel disciplinair als 
strafrechtelijk gedrag zijn omschreven. Slachtofferzorg en het 
weerbaar maken van slachtoffers zijn taken die door het be-
drijfsmaatschappelijk team binnen de politiekorpsen worden 
uitgevoerd. 

De zojuist genoemde nieuwe Wet op het Tijdelijk Huisverbod 
zal voor de politie weer extra werk gaan opleveren maar zal ook 
een uitdaging zijn om iedereen weer “bij de les”te krijgen. 
Hulpverleningsinstanties, Gemeenten, Justitie en Politie zullen 
om één tafel gaan zitten om een woonadres in een gemeente 
waar huiselijk geweld  heeft plaatsgevonden te scannen te in-
ventariseren wie er wonen en de hulp te gaan bieden aan de 
kinderen, het slachtoffer en de pleger. Wat daarbij enorm zou 
kunnen helpen is de registratie bij alle instellingen van deze 
adressen waar huiselijk geweld  plaatsvindt, zodat in een wijks-
can  die in het kader van Integrale veiligheid door de gemeente 
wordt gemaakt, de “rode” adressen (terreur achter de voordeur) 
de “oranje” adressen, huizen waarin chronisch huiselijk geweld 
wordt gepleegd, de “gele” adressen, huizen waarin het voor het 
eerst voorkomt  en de groene adressen, die plekken waar door 
inspanningen van iedereen het geweld gestopt is. Immers de 
codes rood, oranje en geel zijn bekend in ons land bij terreurbe-
strijding. Voor huiselijk geweld geldt in feite hetzelfde doel. Het 
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geweld zal moeten stoppen, hoe moeilijk en complex dat soms 
ook ligt. 

Voor mij is het zonneklaar dat de ervaringen van slachtoffers 
hierbij van groot belang zijn, omdat zij aan de politie kunnen 
laten zien wat naar hun gevoelen werkt of wat niet werkt. 

Tot 2011 zal dan ook nauw worden samengewerkt met de 
Stichting Zijweg, zal een burgerpanel het licht zien, een denk-
tank waarin ook slachtoffers zullen meedoen en de wijkscan 
verbeterd worden, naast de overige genoemde punten van het 
programma die in de 1e alinea zijn genoemd. 
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6 Financiële gevolgen 
El: 

Waar leven overleven wordt! 

“In 1996 leerde ik mijn ex kennen, een collega-politieagent en dat 
maakte ons tot een politiekoppel. Het was een periode met veel ups en 
downs, doordat hij uit een eerdere scheiding met heel jonge kinderen 
kwam. Zijn schoonzus, die hiervan getuige was, vertelde dat hij bij 
zijn ex-vrouw thuis de boel kort en klein geslagen had. Zijn excuses 
tegenover mij was dat hij totaal radeloos was en dat het nooit eerder 
was voorgekomen. (…) In 1998 is onze dochter geboren, we hebben 
gezamenlijke gezag en ze kreeg de achternaam van vader. Onze ruzies 
escaleerden en het bleef vanuit mijn ex niet alleen bij woorden. Om 
mishandeld te worden door iemand met een rode waas voor ogen is 
eng, doodeng.  

Eind 1999 kreeg ik tijdens mijn dienst een motorongeluk en belandde 
met een been in het gips. Enkele dagen later kregen we ruzie die es-
caleerde, ik kon geen kant op! Zijn slagen afweren kostte mij mijn 
pols. (…) Daarna gingen we uit elkaar en regelden de omgang voor 
onze dochter via de Kinderrechter.  

Maar, hoe ongelooflijk het nu ook klinkt, we vonden elkaar met tus-
senpozen weer terug en ik werd weer zwanger. Toen ik vier en een 
halve maand zwanger was ging het weer helemaal mis. Nog steeds 
heb ik flashbacks, voel weer die doodsangst en zie hem weer op mij 
afstormen; hij greep me naar mijn keel en duwde me tegen de ba-
lustrade van de flat. Mijn dochter van inmiddels vijf jaar zag alles. 
(…)  Pas toen ik het van de pijn uitschreeuwde liet hij me los en reed 
met mijn dochter weg. Mijn hart brak toen ik haar angstige gezichtje 
zag.  

Uiteindelijk gaf de angst voor mijn kinderen mij de moed om naar 
mijn collega’s te gaan en deed ik eindelijk aangifte van huiselijk ge-
weld bij mijn eigen collega’s. Binnen no time zat ik bij Interne Zaken. 
Er volgde een omgevingsonderzoek in mijn flat. Niet iedereen wist dat 
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ik politieagent was. Nu schaamde ik me niet alleen voor mijn collega’s 
maar ook voor mijn omgeving.  

In juli 2003 werd onze zoon geboren. Ik kreeg eenhoofdig gezag over 
hem. Tot en met maart 2004 wilde mijn ex geen omgang met hem. Ik 
stelde zelf voor dat mijn zoon dezelfde omgangsregeling voor die mijn 
dochter had. Maar, tot mijn grote verbazing, vroeg hij om vrij weinig 
omgang en zelfs geen omgang tijdens de korte vakanties. Jeugdzorg 
heeft nu omgang onder toezicht opgestart, ondanks dat mijn dochter 
zelf geen contact wil met haar vader. De Rechter zei tegen mijn ex dat 
hij beter op zijn prioriteiten moet letten en in geen geval drugs mag 
gebruiken in aanwezigheid van de kinderen. Ik was sprakeloos, ver-
bijsterd! De omgang moest koste wat het kost in stand worden gehou-
den. Ten koste dus van de kinderen waar het in feite om gaat. Elk con-
tact met vader geeft ontzettend veel spanning bij mijn kinderen en ook 
bij mij. Ik ben sinds augustus 2004 in de ziektewet. Ik ben op, com-
pleet op, maar ik houd vol, ik moet voor mijn kinderen.  

Vanaf september 2004 geef ik beide kinderen daarom niet meer mee. 
De gezondheid en veiligheid van mijn kinderen kwamen in gevaar en 
mijn ex kan hun geen veiligheid bieden. Wat ik mijzelf nog steeds kwa-
lijk neem, is dat ik mijn kinderen de periode ervoor wel naar hem toe 
heb laten gaan. Mijn verzet was er, maar constant werd ik gecon-
fronteerd met uitspraken van derden als: ‘meid dat krijg je niet voor 
elkaar, de rechter zal anders beslissen... het zijn ook zijn kinderen… 
ze hebben recht op hem...’  

Sindsdien is mij een dwangsom opgelegd van tweehonderd en vijftig 
euro per dag als de opgelegde omgang niet wordt nagekomen. Dit be-
tekent in mijn geval tweeduizend euro per vier weken. Er is loonbeslag 
gelegd en door de dwangsommen zit ik compleet klem, achterstand in 
betalingen en oplopende schulden. Tegelijkertijd weigert mijn ex de  
kinderalimentatie te betalen. Mijn salaris was geen vetpot, maar ik 
kon in ieder geval ervan rondkomen. Nu gaat het geld boven de be-
slagvrije voet naar de deurwaarder, evenals mijn vakantiegeld. Wat 
overblijft is te weinig om van te leven. 

Welke hulp kan ik nog krijgen? Mijn hoofd zit zo vol ondanks hulp van 
vrienden, buren, mijn werkgever, professionele hulpverlening en noem 
maar op. Uiteindelijk is het mijn eigen ellende en lig ik er keer op keer 
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wakker van en slurpt het alle energie uit me. De rechter heeft uit-
spraak gedaan en dat is kennelijk het enige wat telt!” 

Knelpunt 6.1. Weinig aandacht voor financiële gevolgen 
algemeen 

Er is nog steeds bijzonder weinig aandacht voor de financiële 
gevolgen van (ex-)partnergeweld voor slachtoffers. Slachtoffers 
van (ex-)partnergeweld die inkomen of vermogen hebben bo-
ven de toevoegingsgrens, moeten de kosten voor een advocaat 
en eventuele gerechtskosten zelf betalen om hun rechten te 
kunnen effectueren. (De gevolgen van) echtscheiding valt niet 
onder de normale Rechtsbijstandsverzekering. Slepende ge-
rechtelijke procedures, aangespannen door de pleger, maakt dat 
het slachtoffer gedupeerd wordt. Sommige plegers spannen be-
wust lange en vaak slepende rechtszaken aan om het slachtoffer 
financieel uit te kleden en onder druk te zetten; dit kan als een 
vorm van geestelijke mishandeling beschouwd worden. Er zijn 
bovendien onvoldoende mogelijkheden tot het verhalen van 
eventuele schade op de dader of de Nederlandse Staat (Fonds 
Geweldsmisdrijven), en het slachtoffer wordt onvoldoende ge-
wezen op deze mogelijkheden.  

Daarbij kan nog het volgende worden opgemerkt: art. 44 lid 5 
van de Wet op de gefinancierde Rechtsbijstand bepaalt dat on-
geacht de draagkracht, rechtsbijstand aan een slachtoffer van 
een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos is, 
indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het 
slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet Schadefonds 
geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering. 
Hierbij spelen twee problemen: a) veel mensen (inclusief advo-
caten) zijn niet op de hoogte van deze regeling en b) in veel 
huiselijk geweldszaken wordt geen vervolging ingesteld.  
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Nousha 

“Ik had twee advocaten ivm de financiële afwikkeling en de scheiding. 
Beide zijn zich niet bewust van de gevolgen van huiselijk geweld voor 
en na de scheiding. Ze wilden niet inzien dat mijn partner fiscale uit-
buiting hoog in het vaandel had staan en waren in de veronderstelling 
dat zij alles ‘in redelijkheid’ in orde konden brengen. Maar psycho-
paten kennen geen grenzen en rede. Als je daarbij geen beroep kunt 
doen op een toegevoegde advocaat of rechtsbijstand ben je vele dui-
zenden euro’s armer en vele frustraties rijker. Vooral de drijfveer om 
voor het kleine beetje dat je nog hebt te ‘vechten’ wordt niet gewaar-
deerd. In feite heb je een vechtscheidingadvocaat nodig, het is alleen 
jammer dat je die niet weet te vinden en dat de vrouwenopvang geen 
juristen/advocaten in dienst hebben of daarmee samenwerken.” 

Aanbeveling: Verbetering van de verhaalsmogelijkheden bij 
schade van slachtoffers van (ex-)partnergeweld en de informa-
tievoorziening daartoe. Wijzig art. 44 lid 5 Wet Rechtsbijstand 
zo, dat ook in zaken waarin geen vervolging is ingesteld, slacht-
offers van geweldsmisdrijven en misdrijven tegen de zeden kos-
teloos kunnen procederen. 

Knelpunt 6.2. Verlaging van de gesubsidieerde rechtsbij-
stand 

Een groot deel van de vrouwelijke slachtoffers van partnermis-
handeling zijn afhankelijk van gesubsidieerde rechtsbijstand 
(ook wel toevoeging of voorheen pro-deo genoemd). Bekend is 
dat vrouwen gemiddeld na een scheiding financieel meer achter-
stand oplopen dan mannen92. Bij een scheiding na partnerge-
weld is er veelal een nog sterkere financiële achterstand; we zien 
vaak dat het geweld een negatieve invloed op het carrièrever-
loop heeft gehad, en hiernaast belandt een groot deel van de 
slachtoffers in de WAO of bijstand ten gevolge van het geweld. 
                                    

92 Clement, C, Van Egten, C en De Hoog, S. (2008). Nieuwe gezinnen. Echtschei-
ding en stiefgezinnen. E-Quality, Den Haag. 
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Des te schrijnender is het dat juist voor deze groep slachtoffers 
de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de gesub-
sidieerde rechtsbijstand recentelijk verkleind zijn. 

Vanaf 1 januari 2008 is onder invloed van nieuw kabinetsbeleid, 
de vergoeding voor de kosten in procesvoering (de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand) in sterke mate ingeperkt. De ‘normale’ ge-
subsidieerde rechtsbijstand is weliswaar in grote lijnen ongewij-
zigd gebleven. Rechtzoekenden zonder voldoende financiële 
middelen behouden het recht op financiële ondersteuning. Ech-
ter, de vergoedingen voor advocaten ten aanzien van ‘complexe 
zaken’ (zijnde zaken met een juridisch ingewikkeld feiten-
complex of ingewikkelde rechtsvraag) met meerdere uren werk 
komen niet meer vanzelfsprekend voor vergoeding in aanmer-
king maar slechts voor zover zij voldoen aan de nieuwe ‘lei-
draad extra-urenzaken’.  

Stichting Zijweg vindt dit een kwalijke zaak nu 
(ex-)partnergeweld zaken door allerhande oorzaken veelal uit-
monden in extra-urenzaken. Bovendien ligt er momenteel een 
wetsvoorstel om de toegang tot de gefinancierde rechtshulp te 
beperken door de drempel te verhogen (Volkskrant, 25 oktober 
2008). Het wordt het slachtoffer bemoeilijkt om met hulp van 
een advocaat voor het eigen recht op te komen in verband met 
een scheiding of strafzaak. Een scheiding of strafzaak valt bo-
vendien niet onder de rechtsbijstandsverzekering.  

Het recht op toegang tot een rechtsgang wordt slachtoffers met 
weinig of onvoldoende financiële middelen zodoende ontno-
men. Niet alleen is dit ons inziens in strijd met de beginselen 
van de Nederlandse rechtstaat (zoals beginselen van een be-
hoorlijke rechtsorde), ook plaatst Nederland zich hier op de 
rand van conflict met het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens waar uit artikel 13 duidelijk volgt dat een ieder recht 
heeft op de toegang tot een rechtsgang. Nu slachtoffers én hun 
advocaten een eventuele procesgang mogelijk af gaan laten 
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hangen van de de vermogenspositie van het slachtoffer in com-
binatie met de complexiteit van de zaak, bestaat een grote kans 
op ongelijke procesposities tussen slachtoffer en pleger. Het is 
namelijk zeer wel mogelijk dat de pleger een dergelijke vermo-
genspositie niet heeft en zelfstandig kan procederen. Dit doet 
een ‘level playingfield’ ten aanzien van burgerlijke processen 
ontbreken en kan zodoende conflicteren met de Europese re-
gelgeving. 

Een meer indirect probleem is dat de weinige gespecialiseerde 
advocatenkantoren die Nederland op dit terrein kent, mogelijk 
in de toekomst moeten stoppen met hun specialisme, omdat 
het financieel niet haalbaar blijkt meerdere complexe partner-
geweldzaken aan te nemen; hierdoor zullen de slachtoffers van 
partnergeweld zwaar getroffen worden. Vanwege het risico dat 
de Raad voor Rechtsbijstand durven advocaten soms complexe 
zaken niet meer aan te nemen, omdat vooraf niet bekend is wat 
de Raad voor Rechtsbijstand erover zal beslissen. 

Slachtoffers zouden ongeacht de kosten van een proces vrijelijk 
moeten kunnen opkomen voor hun rechten en hun recht moe-
ten mogen halen. Te meer omdat een procesgang bij uitstek kan 
fungeren als een afsluitende fase van een periode van partner-
geweld. Dat de procesgang in het gedrang kan raken vindt 
Stichting Zijweg een zeer kwalijke zaak. 

Vera 

“Ik zit met een gigantisch probleem. De advocaat die ik eerder toege-
wezen kreeg is laks geweest. De mediator alsmede mijn advocaat heb-
ben totaal geen inzicht in de impact van huiselijk geweld of in de ge-
stoorde psyche van mijn ex-man. Daarom heb contact opgenomen met 
het gespecialiseerde advocatenkantoor dat Stichting Zijweg naar aan-
leiding van mijn hulpvraag adviseerde en had ik een telefonisch inta-
kegesprek met een van hun advocaten. Na het gesprek met deze advo-
caat voelde ik mij eindelijk gehoord en begrepen en heb dan ook alle 
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vertrouwen in haar. Ze zou mijn dossiers bij mijn huidige advocaat 
opvragen.  

Nu zei mijn huidige advocaat dat de toevoeging bijna was opgebruikt 
en dat de nieuwe advocaat dan voor niets voor mij zou moeten wer-
ken. Ik wil heel graag mijn zaak overdragen aan de nieuwe advocaat, 
ze wil dit zelfs tegen een zeer gereduceerd tarief doen. Maar dan nog 
moet ik een voorschot van zevenhonderd en vijftig euro betalen. Aan-
gezien ik in de schuldsanering zit (door schulden die mijn ex-man op 
mijn naam heeft gemaakt) kan ik dit onmogelijk betalen. Ik weet het 
nu echt niet meer, ik ben radeloos!  

Mijn oude advocaat zal nu echt niets meer voor me doen, nu ze weet 
dat ik geen vertrouwen meer in haar heb. Geen enkele andere advo-
caat gaat voor niets werken. Ik verwacht dat mijn ex-man binnen een 
maand een rechtszaak opstart!” 

Nousha 

“Ik pleit voor één landelijke organisatie voor huiselijk geweld die echt 
adequate middelen heeft om mensen op te vangen en verder te helpen. 
We praten er wel over dat we kunnen helpen en ook worden deze ver-
wachtingen gewekt, maar als je werkelijk hulp nodig hebt en hierom 
vraagt blijkt dat je alles zelf moet regelen en betalen. Verder wil ik 
pleiten voor meer en betere juridische bijstand op het gebied van hui-
selijk geweld en de gevolgen ervan. Rechtsbijstandverzekeringen slui-
ten echtscheidingszaken uit. Als je geen toevoeging krijgt moet je alles 
zelf uitzoeken en betalen. Mijn voorstel zou zijn om gedreven en ge-
specialiseerde (vrouwelijke) advocaten in te zetten en vrij te maken 
voor juridische bijstand aan slachtoffers van huiselijk geweld. 

Aanbeveling: Aanpassing (bijvoorbeeld meer geld in verband 
met de complexiteit van de zaak) dan wel afschaffing van de 
leidraad extra-urenzaken in geval van een rechtszaak of rechts-
vraag met betrekking tot (ex-)partnergeweld. Een lagere drem-
pel voor gesubsidieerde rechtsbijstand in geval van een rechts-
zaak of rechtsvraag met betrekking tot (ex-)partnergeweld. 
Eventueel een fonds voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld 
waarbij de extra-uren aanvraag niet toegekend is of die een in-
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komen net boven de drempel hebben, dan wel het opnemen 
van zaken ten gevolge van (ex-)partnergeweld in de rechtsbij-
standverzekering. 

Knelpunt 6.3. Meer aandacht voor financiële uitbuiting 

Er is nog weinig aandacht voor financieel misbruik of financiële 
uitbuiting als vorm van het partnergeweld binnen het strafrecht. 
Strafrechtelijk is diefstal dan wel afpersing tussen echtgenoten 
niet vervolgbaar indien men niet van tafel en bed gescheiden is 
(zie artikel 316 en artikel 319 van het Wetboek van Strafrecht). 
Afpersing of diefstal binnen het huwelijk (mishandeling/bedrei-
ging met als doel geld af te persen van de partner) is echter wel-
degelijke een criminele daad, zeker wanneer dit gepaard gaat 
met psychisch of fysiek geweld. Het getuigt van weinig inzicht 
in de huidige maatschappelijke verhoudingen dat het verbod op 
strafrechtelijke vervolging nog steeds bestaat. Dat een slachtof-
fer in het huidige stelsel niet eens aangifte kan doen, terwijl de 
gevolgen voor het slachtoffer minstens zo zwaar zijn als bij af-
persing buiten het huwelijk, is onacceptabel. 

Elma 

“Ik heb voor de relatie met deze man nog nooit schulden gehad. Nu 
heb ik twintigduizend euro schuld en ben ik afgewezen bij de schuld-
sanering, omdat een schuldeiser niet akkoord is gegaan. De fraude en 
afpersing zijn niet serieus genomen bij Justitie, blijkbaar is dit ook 
niet strafbaar of te verhalen op de ex-partner. (…) Tijdens de relatie 
heb ik onder dwang mijn levensverzekering moeten afkopen waar ik al 
twintig jaar voor spaarde. Ik kreeg duizend euro terwijl ik nu over ze-
ven jaar tweehonderd en vijftigduizend euro had gehad.” 

Anita 

“Ik denk achteraf dat dit in wezen juist de achtergrond van mijn mis-
handelingverhaal is. Door angst bij mij te zaaien, kreeg hij financieel 
voor elkaar wat hij wilde, het geweld was daar juist onderdeel van. 
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Hij dwong mij twee banen te nemen, waardoor ik zestig tot zeventig 
uur per week werkte, ondanks dat ik ook een kleintje thuis had. Als ik 
ziek was, schopte hij me letterlijk naar mijn werk, omdat ik een eigen 
bedrijf had en dan geen inkomsten had. Hij werkte niet of nauwelijks, 
af en toe had hij een vaag baantje voor een paar uur als freelancer. 
Mijn inkomsten zette hij op zijn rekeningen in zowel Nederland als de 
VS. Dat wist ik en ik kon er niets aan doen. Ik was te bang voor hem.  

Toen mijn dochtertje en ik in het blijfhuis verbleven, bleef hij gewoon
doorgaan met de fraude. Nog te ontvangen inkomsten uit mijn bedrijf 
bleven uit, omdat mijn ex een nieuwe rekening had geopend en aan 
mijn klanten dit nieuwe rekeningnummer had doorgegeven zodat hij 
de inkomsten kreeg. Schandalig, sluw, en inventief zoals dit soort 
mannen vaak zijn. Aan de andere kant: omdat ik niets naar het blijf-
huis mee had kunnen nemen, moest ik primaire zaken zoals kleding en 
toiletartikelen voor mijn dochtertje en mij kopen, maar had dus niet de 
beschikking over mijn eigen inkomen. Ik denk dat hij me op die manier 
probeerde te dwingen terug naar huis te gaan, wat ik overigens geen 
moment overwogen heb. 

Alles bij elkaar heeft mijn ex bewijsbaar negentig duizend euro van 
mij overgeboekt naar zijn rekening in de VS. Ik heb aangifte van af-
persing en verduistering gedaan en dat is helaas geseponeerd. Tijdens 
het huwelijk (in gemeenschap van goederen) mag je geld van elkaar 
afnemen tot de voorlopige voorzieningen rond zijn. Je bent hierin op 
geen enkele manier door de wet beschermd. Geluk bij een ongeluk is 
wel dat ik hem na de scheiding geen alimentatie hoefde te betalen om-
dat de rechter de situatie gelukkig goed doorzag.” 

Maria 

“Ik zou graag een werkgroep zien voor vrouwen die financieel worden 
uitgebuit door hun ex maar waar geen middelen tot handhaving zijn.” 

Aanbeveling: Meer aandacht voor en hulp bij financiële uitbui-
ting als vorm van partnergeweld en strafbaarstelling binnen het 
strafrecht. 
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Knelpunt 6.4. Slachtoffer aansprakelijk voor schulden ple-
ger 

Er is tot op heden geen aandacht voor het gegeven dat het 
slachtoffer aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden ge-
maakt door de pleger indien deze schulden tijdens het huwelijk 
in gemeenschap van goederen, voor de voorlopige voorzienin-
gen, zijn ontstaan. Sterker nog: indien de pleger weinig midde-
len heeft (of lijkt te hebben), dan wel geen vaste woon- of ver-
blijfplaats heeft en het slachtoffer inkomen heeft, worden de 
schulden van de pleger op het slachtoffer verhaald. Op deze 
manier oefent de pleger nog steeds macht over het slachtoffer 
uit en zet de mishandeling voort met hulp van de schuldeisers 
ofwel de Staat. 

Anika 

“Via mijn advocate kreeg ik een jaar of drie nadat ik de relatie ver-
broken was een papier onder ogen, waarin ik zou hebben aangegeven 
dat ik mijn ex de rest van mijn leven de helft van mijn inkomen zou 
afdragen. Deze schuldbekentenis werd door de andere partij bij de 
rechtbank ingebracht. Gelukkig trapte de rechter er niet in. Uiteraard 
was die schuldbekentenis door mijn ex in elkaar geknutseld en had hij 
mijn handtekening vervalst. Ik heb daarom aangifte van vervalsing 
gedaan, wat helaas geseponeerd werd.  

Uiteindelijk heb ik de andere schulden van mijn ex, ten tijden van het 
huwelijk, wel moeten voldoen. Hij had geen aantoonbaar inkomen ge-
had en ik wel omdat hij mij dwong om twee banen te hebben tijdens de 
relatie (en mijn inkomen aan hem af te staan). Dat mijn ex aantoon-
baar in het buitenland meer dan voldoende middelen had, vond de 
schuldeiser (Belastingdienst) bij voorbaat onhaalbaar om te laten on-
derzoeken. Zes jaar nadat de relatie verbroken was, werd ik gedwon-
gen zijn schulden te voldoen. Een trap in mijn rug.” 
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Annemarie  

“Mijn ex had niet zoveel zin om te werken, maar hield enorm van geld 
uitgeven aan zichzelf. Ik werd daardoor gedwongen meer dan fulltime 
te werken en had zelf geen zeggenschap over het verdiende geld. Ook 
heeft hij mij gedwongen het huis te kopen en de hypotheek tot twee-
maal toe te verhogen, wat niet verantwoord was. De woning wordt nu 
door hem bewoond en hij zegt de hypotheek op zijn naam te willen 
zetten. Ik hoop dat dit gaat lukken, want anders houd ik dertigduizend 
euro schuld over...” 

Aanbeveling: Gelijke verdeling van de schulden onder beide ex-
partners, dan wel toescheiding van het aandeel van het slacht-
offer in de schuld aan de pleger wanneer het slachtoffer door de 
dader tot het aangaan van de schuld is gedwongen. 

Knelpunt 6.5. Arbeid en arbo-artsen 

Het blijkt in de praktijk dat WIA artsen vaak weinig tot geen 
kennis hebben van de psychische én praktische gevolgen van 
(ex-)partnergeweld. Dit heeft tot gevolg dat verkeerde diagnoses 
worden gesteld en de arbeidsongeschikte niet de juiste zorg ver-
schaft wordt, met de mogelijke financiële gevolgen voor het 
slachtoffer. Bovendien een gemiste kans, want WIA artsen 
kunnen juist een grote rol spelen in de vroegsignalering en de 
juiste toeleiding naar de zorg bij partnergeweld, omdat er een 
hoog arbeidsverzuim is onder mishandelde vrouwen.  

Elma 

“Ik heb twee jaar in de ziektewet gezeten. De bedrijfsarts heeft wel 
beschreven dat ik een burn-out heb en dat er sprake is van PTSS maar 
realiseert zich niet wat dit inhoudt. Ik ben afgewezen voor de WIA. 
Gelukkig erkent de sociale dienst mijn PTSS en burn-out wel, waar-
door ik geen sollicitatieplicht heb.” 
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Bambi 

“Ik ben 5 weken ziek geweest, maar de bedrijfsarts vond mij niet ziek. 
Ik heb toen in overeenstemming met mijn manager na vijf weken de 
uren opgebouwd en werk nu weer 32 uur. Voor mijn kindje heb ik ge-
lukkig snel een kinderdagverblijf kunnen vinden, want behalve emoti-
oneel zijn er ook praktische kanten aan de zaak waarom je niet kunt 
werken.” 

Zo kan het ook: 

Frieda 

“Het klinkt misschien gek, maar tijdens die veertien jaar met geweld 
ben ik altijd blijven werken, hoe bont en blauw ik ook was! Natuurlijk
in het begin altijd met smoesjes, maar uiteindelijk wisten mijn col-
lega's het de laatste jaren echt wel! Doordat ze me niet veroordeelden 
en me er niet te veel op aanspraken (wel tegen de baas zeiden hoe erg 
ze het vonden en vroegen wat ze konden doen) heb ik het vol kunnen 
houden. Toen ik uiteindelijk definitief uit de relatie ben gestapt en in 
de opvang kwam, hebben ze me alle steun en hulp gegeven die ik no-
dig had. Op dat moment kreeg ik pas de klap en ging ik beseffen wat 
er feitelijk was gebeurd. Ik heb van mijn baas gelegenheid gekregen 
om, tijdens werktijd, drie kwart jaar één dag in de week een cursus te 
volgen over geweld. Ze hebben me ook voor een aantal sessies naar 
een bedrijfsarts gestuurd, die gespecialiseerd was op het gebied van 
huiselijk geweld. Op een gegeven moment was ook vier dagen werken 
in de week te zwaar voor mij. Toen heb ik drie maanden maar drie 
dagen gewerkt. Ik kan dus echt zeggen dat ik alle steun van mijn baas 
heb gekregen en daardoor had ik de kracht om door te zetten en niet 
meer terug te gaan naar mijn ex.” 

Aanbeveling: Erkenning van de specifieke problemen is van es-
sentieel belang voor het slachtoffer en haar kinderen. Er dient 
in de (postacademische) opleiding van de WIA artsen meer 
aandacht voor dit onderwerp te zijn. 
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Knelpunt 6.6. Verhaalmogelijkheden voor kinderalimenta-
tie vergroten 

Het is uit recent onderzoek bekend dat meer dan de helft van 
de echtscheidingen waarbij kinderalimentatie in de beschikking 
is vastgelegd, deze niet betaald wordt93. Het onterecht niet beta-
len van de kinderalimentatie kan als vorm van intimidatie als-
mede het opzettelijk onthouden van de nodige zorg aan de kin-
deren worden gezien. Een deel van de armoede onder kinderen 
kan verklaard worden door wanbetaling van kinderalimentatie15. 

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is 
bevoegd om de kinderalimentatie op de pleger te verhalen door 
bijvoorbeeld beslag te leggen op het salaris. Het is bij slachtof-
fers, maar ook bij plegers, echter bekend dat het initiatief daar-
toe bij het slachtoffer zelf ligt. Dit werkt sterk belemmerend in 
het geval van partnergeweld, aangezien daarbij altijd sprake is 
van een machtsongelijkheid tussen pleger en slachtoffer. Het is 
voor slachtoffers van partnergeweld vaak erg intimiderend en 
ook psychisch zwaar om zelf het initiatief te nemen de kinder-
alimentatie te verhalen. Het merendeel van de slachtoffers is 
door het partnergeweld dermate initiatiefloos gemaakt, dat het 
ook geen reële eis is om van hen ter vergen dit soort stappen te 
ondernemen. Daarbij ervaart de pleger een dergelijk initiatief als 
‘agressie’ hetgeen juist geweld kan oproepen. 

Yvonne 

“Mijn ex-man en ik hebben co-ouderschap over de kinderen. Om de 
kosten voor de verzorging van de kinderen zo eerlijk mogelijk te delen, 
hebben we een gezamenlijke rekening geopend, waarop wij beiden 
maandelijks een bedrag zouden storten. We hebben beiden een goede 

                                    
93 Clement, C, Van Egten, C en De Hoog, S. (2008). Nieuwe gezinnen. Echtschei-
ding en stiefgezinnen. E-Quality, Den Haag. 
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baan, dus het is op zich een heel redelijke afspraak, die overigens 
vastgelegd is in de beschikking. Het probleem is dat mijn ex-man zijn 
deel vaak maandenlang niet betaalt. Hij heeft een gat in zijn hand en 
legt zijn prioriteit niet bij de verzorging van de kinderen. Ik weet ik 
dat ik het LBIO kan inschakelen, maar ik ben erg bang voor de gevol-
gen. Mijn ex-man bedreigt me nog steeds en hij zal de verantwoorde-
lijkheid voor eventueel loonbeslag bij mij leggen. Een narcist, zoals 
hij, is moeilijk tot meer zelfinzicht en meer verantwoordelijkheidsge-
voel te bewegen.” 

Quicksilver 

“Mijn bankrekening is op de dag dat ik weg ging door mijn ex ge-
plunderd. Een half jaar heb ik geen geld of baan gehad. Ik heb nooit 
alimentatie voor mezelf gekregen. Sinds vorig jaar is de kinderali-
mentatie met honderd vijfentwintig euro per kind per maand vermin-
derd. Mijn ex heeft alles voor elkaar, betaalt bijna niets en leeft er lek-
ker ruim op los. Mijn kinderen krijgen nooit iets van hun vader omdat 
hij zegt dat ik alimentatie voor hen krijg. Hij heeft al diverse rechtsza-
ken aangespannen wat me elke keer veel geld en enorm veel energie 
kost. Er loopt momenteel nog een hoger beroep vanwege de kinder-
alimentatie. Mijn ex eist een nihil-stelling ondanks het feit dat hij in 
een huis van vier ton woont en twee auto’s bezit met een gezamenlijke
waarde van een ton. Maar hij beweert geen alimentatie te kunnen be-
talen.” 

Aanbeveling: LBIO zou meer mogelijkheden c.q. meer be-
voegdheden moeten krijgen voor het innen van kinderalimen-
tatie bij plegers van (ex-)partnergeweld. Binnen het LBIO zou 
ook extra aandacht moeten zijn voor de specifieke problemen 
die rond (ex-)partnergeweld spelen. Een mogelijke oplossing 
zou zijn om plegers van (ex-)partnergeweld langer via het LBIO 
te laten betalen dan andere mensen die een onderhoudsbijdrage 
verschuldigd zijn. Ook zou het LBIO voorrang moeten krijgen 
op andere schuldeisers, zodat er meer zekerheid is dat de kin-
deralimentatie verhaald kan worden. 
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Commentaar van Mr Anne-Marie Wolf – Wolf advocaten 
Haarlem 

Zelf sta ik sinds het jaar 2001 slachtoffers van huiselijk geweld 
bij. In de loop der tijd ben ik er in de praktijk achtergekomen 
dat financiële problemen een belangrijk aspect vormen binnen 
de huiselijk geweld problematiek. De meest eenvoudige bevin-
ding is dat financiële problemen tot spanningen in een relatie en 
daardoor uiteindelijk tot huiselijk geweld kunnen leiden. Dit is 
een typisch geval van oorzaak en gevolg waarbij de lijnen helder 
zijn en makkelijk, althans relatief makkelijk, tot een plan van 
aanpak kan worden gekomen. Uiteindelijk is mij gebleken dat 
financiële aspecten op heel verschillende manieren een rol spe-
len bij de problematiek rond huiselijk geweld. 

Een gevaarlijke vorm is een vorm die juist in de laatste jaren, 
jaren waarin het steeds slechter gaat met de economie, meer 
prominent op de voorgrond treedt. De dader die uit is op gel-
delijk gewin zoekt een slachtoffer bij wie hij dat geldelijk gewin 
kan halen. Om het geldelijk gewin daadwerkelijk te bereiken 
wordt (huiselijk) geweld gebruikt. Het slachtoffer wordt bij-
voorbeeld onder dreiging met een mes gedwongen om zes con-
tracten voor een mobiele telefoon met zes verschillende provi-
ders te tekenen. Daarnaast wordt ze nog met behulp van een 
bedreiging of door het daadwerkelijk de daad bij het woord 
voegen gedwongen een contract voor een persoonlijke lening te 
sluiten. Zo volgen er nog een aantal gedwongen handelingen 
om geld tot beschikking van de dader te brengen. Vervolgens 
zit het slachtoffer financieel aan de grond en worden de door 
de dader gecreëerde financiële problemen voor het slachtoffer 
een belemmering om de situatie van het huiselijk geweld te 
doorbreken. Het slachtoffer heeft namelijk geen eigen bron van 
inkomsten meer, er is geen enkele financiële reserve meer en 
het slachtoffer staat in alle kredietverstrekkende instanties op 
een zwarte lijst. Het slachtoffer kan niet eens op haar eigen 
naam een contract voor een mobiele telefoon afsluiten. Op die 
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manier vormen financiële aspecten gelijkertijd de oorzaak van 
het huiselijk geweld en een mechanisme dat huiselijk geweld in 
stand houdt. 

De problematiek rond huiselijk geweld is gecompliceerd genoeg 
om gespecialiseerde rechtsbijstand te eisen. Met behulp van ge-
specialiseerde rechtsbijstand is de kans het grootst dat het hui-
selijk geweld ook daadwerkelijk definitief en relatief snel stopt. 
Feit is dat vrijwel alle slachtoffers voor die rechtsbijstand ge-
bruik moeten maken van door de overheid gefinancierde 
rechtsbijstand omdat zij zelf geen advocaat kunnen betalen. Het 
vergoedingenstelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand is ech-
ter in de afgelopen jaren behoorlijk afgekalfd. Dit betekent dat 
lang niet alle advocaten in Nederland nog rechtsbijstand verle-
nen op basis van het systeem van door de overheid gesubsidi-
eerde rechtsbijstand. Veel advocaten c.q. advocatenkantoren 
willen alleen nog maar betalende cliënten omdat te weinig om-
zet wordt gehaald of zelfs verlies wordt gedraaid op zaken die 
worden behartigd op basis van door de overheid gefinancierde 
rechtsbijstand. Daar komt nog eens bij dat bij door de overheid 
gefinancierde rechtsbijstand de overheid bepaald hoeveel uren 
een advocaat aan een bepaalde zaak betaald mag werken. De 
uren die boven de standaardnorm aan een dergelijk zaak wor-
den besteed worden simpelweg niet vergoed. Juist zaken waarin 
huiselijk geweldproblematiek speelt vergen veel uren voor be-
handeling. Naast de kosten voor het werk van de advocaat zijn 
er ook nog kosten zoals griffiegeld, kosten voor het verkrijgen 
van een beëdigde vertaling van een huwelijksakte, kosten voor 
een tolk, kosten voor het opvragen recente uittreksels bij de 
Gemeentelijke Basisadministratie. Al die kosten moeten door 
het slachtoffer worden gemaakt indien er namens het slachtof-
fer moet worden geprocedeerd. En juist in zaken waarin huise-
lijk geweld speelt moet er vaak worden geprocedeerd omdat er 
met de wederpartij geen afspraken kunnen worden gemaakt.  
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Zolang een slachtoffer van huiselijk geweld echter niet de juiste 
juridische bijstand krijgt waardoor de situatie van huiselijk ge-
weld tot een einde kan worden gebracht, loopt het beslag op de 
algemene middelen alleen maar door. Bij escalaties is politie-in-
zet vereist, de slachtoffers leggen een beslag op de medische 
zorg, de slachtoffers kunnen niet meer werken en lopen een 
leerachterstand op en zijn voor een langere tijd op de sociale 
voorzieningen aangewezen. Allerlei hulpverlenende instanties 
(maatschappelijk werk, blijf van mijn lijf etc. etc.) worden belast 
met ondersteuning van de slachtoffers in de vorm van crisisop-
vang.  

Het is onrechtvaardig en ook onwenselijk dat het slachtoffer 
van het huiselijk geweld bij het doorbreken van de situatie van 
huiselijk geweld door de schuldsanering nog drie jaar met de 
gevolgen van het huiselijk geweld wordt geconfronteerd en 
daarmee nog eens een achterstand in haar leven van drie jaar 
oploopt. De praktijk is immers dat in die periode van schuldsa-
nering er geen tot weinig mogelijkheden zijn tot ontplooiing 
van het slachtoffer (geen geld voor een opleiding, geen geld 
voor kinderopvang) waardoor het slachtoffer in die periode van 
schuldsanering aangewezen is op een bijstandsuitkering. Dit 
terwijl de dader van het huiselijk geweld en de veroorzaker van 
de schulden voor de schuldeisers onvindbaar is of zelfs gewoon 
voor de schuldeisers buiten beeld blijft omdat hij nergens een 
handtekening onder heeft gezet. Een en ander wordt mogelijk 
doordat valsheid in geschrifte en het afpersen van slachtoffers 
van huiselijk geweld vrijwel nooit strafbaar wordt gesteld.  

Vaak wordt vergeten dat kinderalimentatie geen kijkgeld is. Het 
betalen van kinderalimentatie is een verplichting op zich van de 
biologische ouder die niet met de dagelijks verzorging van een 
kind is belast. Co-ouderschap wordt soms gezien als een moge-
lijkheid om tot een gerechtvaardige spreiding van de kosten 
voor de verzorging van de kinderen te komen. In situaties waar 
huiselijk geweld speelt is dit echter een bijzonder hachelijke on-
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derneming. Het belang van de kinderen dient voorop te staan, 
ook bij de afwegingen die rond het wel of niet aangaan van een 
co-ouderschap worden gemaakt. In een situatie waar huiselijk 
geweld speelt c.q. recent gespeeld heeft zijn de verhoudingen 
tussen de beide ouders kwetsbaar en is er over het algemeen 
nog geen goede overlegstructuur. In zo’n situatie is het bestaan 
van co-ouderschap niet in het belang van de kinderen. Daar-
naast bestaat het gevaar dat de voormalige pleger van huiselijk 
geweld ook weer op financiële wijze probeert dwang uit te oe-
fenen op het slachtoffer van huiselijk geweld. 
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7 Beeldvorming 
www.nu.nl 2 februari 2008

Man schiet vrouw dood 

Leeuwarden - De politie heeft zaterdag een 43-jarige man uit het Frie-
se Harkema aangehouden die ervan wordt verdacht een 36-jarige 
vrouw te hebben doodgeschoten en twee mensen te hebben verwond. 
De aanhouding had rond 4.30 uur plaats in de Duitse gemeente Bunde. 
De verdachte zit daar vast, meldde de politie in Friesland.  

De man was net na middernacht naar een woning gegaan aan de Nije-
wei in Harkema. Hier schoot hij de 43-jarige bewoner en een 37-jarige 
vrouw neer. Het mannelijke slachtoffer is in kritieke toestand naar een 
ziekenhuis in Groningen gebracht, de vrouw naar een hospitaal in 
Leeuwarden. Een half uur na deze schietpartij ging de verdachte naar 
een woning aan de Seine te Kootstertille. Hier schoot hij de 36-jarige 
bewoonster dood. De verdachte is na de dodelijke schietpartij in zijn 
auto gestapt en naar Duitsland gereden. De politie wist hem daar te 
achterhalen en aan te houden.  

De oorzaak van de schietpartijen ligt vermoedelijk in de relationele 
sfeer, meldde de politie. Ze heeft twintig man op de zaak gezet 

Knelpunt 7.1. Terminologie 

Het is voor slachtoffers enorm storend dat de media partner-
geweld standaard een ‘relationeel probleem’ noemen, zelfs als 
de relatie al verbroken was. De term relationeel probleem sug-
gereert namelijk dat de primaire oorzaak van het geweld in de 
relatie gezocht moet worden. En daarmee niet alleen bij de da-
der, maar ook bij het slachtoffer, terwijl dit veelal een onjuiste 
weergave van de feiten is.  
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Een ander probleem is de term huiselijk geweld: ten eerste is er 
niets huiselijks aan huiselijk geweld. Ten tweede wordt deze 
term vaak gebruikt als partnergeweld bedoeld wordt, in plaats 
van als algemene term waar zowel partnergeweld, ex-partner-
geweld (waaronder stalking door ex-partner), kindermishande-
ling, ouderenmishandeling, kinderontvoering en wederzijds ge-
weld (tussen partners of ex-partners) onder valt. Doordat de 
termen door elkaar worden gebruikt, kunnen misverstanden 
ontstaan. 

Ten slotte wordt de term partnergeweld ook vaak ten onrechte 
gebruik voor geweld tegen de ex-partner. Voor slachtoffers van 
geweld door de ex-partner is dit storend, zeker indien het ge-
weld pas na het verbreken van de relatie is ontstaan. Stichting 
Zijweg stelt voor om in deze gevallen te praten over ex-
partnergeweld. 

Zo kan het ook: 

Trouw 15 mei 2008  

Een scheiding brengt de vrouw in gevaar 

Vrouwen lopen vlak na een scheiding de grootste kans om vermoord 
te worden, weet Renée Römkens die onderzoek doet naar mannen die 
hun ex blijven belagen. Officiële cijfers zijn er niet, maar een duik in 
het krantenarchief geeft een aardige opsomming van drama’s tussen 
echtparen. Lokale kranten maken in 2008 een keer of vijf melding van 
rechtszaken tegen mannen die hun (ex-)vrouw slaan, schoppen, de 
keel dichtknijpen of een deur in trappen. Vaak moeten de daders ver-
plicht in therapie. 

Geweld tegen vrouwen met dodelijke afloop haalt wel de landelijke 
pers. Pas nog, op 7 mei, werd volgens de politie een 55-jarige leer-
kracht in Amsterdam-Noord door haar echtgenoot doodgestoken. In 
maart werd in Roosendaal een 51-jarige vrouw door haar man dood-
gestoken. Het echtpaar, met vier kinderen, lag in scheiding. De ge-
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meente was al opgeschrikt door een vader die even daarvoor zijn twee 
kinderen had vermoord. Ook deze dader lag in scheiding, de moeder 
vond de levenloze kinderen in de badkuip. De vader zelf werd later 
gevonden, dood in zijn auto in een kanaal bij Terneuzen. 

In 2007 zijn er volgens schattingen van het CBS dertien vrouwen ge-
weest die door hun (ex-)man om het leven werden brachten.  

Die statistieken zijn echter niet volledig omdat de politie de cijfers 
niet goed bijhoudt. Het aantal partnerdodingen is minstens het dub-
bele, zo blijkt uit onderzoek van onder anderen hoogleraar Römkens.  

Aanbeveling: De term huiselijk geweld moet niet meer gebruikt 
worden in plaats van partnergeweld, maar als verzamelterm. 
Verder is het qua terminologie van belang onderscheid te ma-
ken tussen geweld tegen de partner en tegen de ex-partner en 
de term ex-partnergeweld in te voeren.  

Knelpunt 7.2. Onjuiste beeldvorming 

Onjuiste beeldvorming over (ex-)partnergeweld heeft gevolgen 
voor de wijze waarop het slachtoffer de problematiek met de 
omgeving kan bespreken. Steun uit de omgeving kan een posi-
tieve invloed hebben op het zoeken naar hulp, maar ook op de 
wijze waarop de problematiek verwerkt kan worden. Aan de 
andere kant kan schaamte naar de omgeving toe, maar ook on-
begrip vanuit de omgeving sterk belemmerend werken op het 
gehele proces. Onjuiste ideeën (Dit probleem komt in onze buurt 
toch niet voor?, Zo’n vrouw zal het vaak zelf uitlokken, Zou het verhaal 
niet overdreven zijn? Die man heeft toch alleen maar een taakstraf gekre-
gen?, Zou het niet allemaal verzonnen zijn om de kinderen te mogen hou-
den?) maakt dat slachtoffers van partnergeweld zich nog meer 
schamen of zich zelfs in de verdediging geduwd voelen. Het 
gevolg is dat zij er meestal voor waken om met hun verhaal 
naar buiten te treden.  
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De rol van de media is groot bij de maatschappelijke beeldvor-
ming over partnergeweld. Hoewel onderzoeksgegevens ons niet 
bekend zijn, lijkt het naar het brede publiek toe vaak benadrukt 
te worden dat slachtoffers van (ex-)partnergeweld veelal al-
lochtoon zijn (foto in krant van vrouw met hoofddoekje) of 
laag opgeleid zijn. Zoals eerder genoemd: in werkelijkheid treft 
partnergeweld vrouwen in alle lagen van de bevolking, alle cul-
turen, alle leeftijden, alle gezinsvormen, etc. 

Onjuiste beeldvorming heeft mogelijk zelfs effect op hulpverle-
ning en beleid, omdat het de aandacht afleidt van de vrouwen 
die hulp nodig hebben die primair gericht is op het herstel van 
de veiligheid. Een ander gevolg is dat vrouwen met een gemid-
deld en hoge SES (Sociaal Economische Status) en/of uit be-
paalde beroepsgroepen extra problemen hebben bij het naar 
buiten treden met hun verhaal en het verbreken van de relatie94. 
Een onderdeel hiervan is dat deze vrouwen vaak veel schaamte 
voor het geweld voelen en het daarom niet bespreekbaar willen 
maken. Daders en slachtoffers die hoger opgeleid zijn en/of uit 
bepaalde beroepsgroepen komen (denk aan politie en hulpver-
lening) hebben bovendien vaak wat meer mogelijkheden het 
geweld te verbergen, waardoor de informatie voor de buitenwe-
reld vaak als ‘donderslag bij heldere hemel’ komt.  

Bijkomend probleem is dat vaak verondersteld wordt dat er re-
latief weinig aandacht naar hoger opgeleide vrouwen hoeft uit 
te gaan; zij heeft immers vaak meer opties om beschermende 
maatregelen te treffen door een groter sociaal netwerk en meer 
financiële mogelijkheden. Wat vaak vergeten wordt is dat deze 
vrouwen ex-partners hebben die hoger opgeleid zijn, waardoor 
deze mannen meestal meer mogelijkheden hebben invloed uit 
te oefenen op het juridisch proces dan lager opgeleide partners. 
                                    

94 Weitzman, S. (2001). Not to People Like Us: Hidden Abuse in Upscale Mar-
riages. 
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Meer financiële middelen maken het mogelijk steeds opnieuw 
rechtszaken aan te spannen. Deze plegers hebben bovendien 
vaak een breed en sterk netwerk, wat soms zelfs wordt ingezet 
om schuiladressen te vinden of anderzijds te blijven bedreigen. 
Bovendien zijn hoger opgeleide plegers vanuit opleiding en pro-
fessie vaak goed geoefend in onderhandelen en overtuigen met 
de nodige gevolgen voor de veiligheid van het slachtoffer en 
verloop van juridische procedures. Samenvattend: de veronder-
stelling dat vrouwen uit hogere milieus altijd meer mogelijkhe-
den hebben om aan geweld te ontsnappen en daarna een rustig 
leven op te bouwen dan vrouwen uit lagere milieus is onjuist.95 

De gevolgen hiervan zijn duidelijk; naast de multi-problem ge-
zinnen die wel duidelijk in beeld zijn, bestaat er een grote on-
zichtbare groep (gemiddeld en hoger opgeleide) vrouwen, die 
niet goed in beeld zijn bij beleidsmakers en politiek. Deze groep 
is niet geneigd of in staat aandacht voor hun problematiek te 
vragen, uit schaamte, maar ook doordat zij na het geweld vaak 
een zwaar belast leven blijven houden als alleenstaande moeder, 
met voortdurende onveiligheid in de eerste plaats, maar ook 
langdurig aanhoudende rechtszaken en soms door financiële 
zorgen. Ten slotte blijven deze slachtoffers een onzichtbare 
groep doordat zij vaak niet uit de anonimiteit kunnen treden uit 
veiligheidsoverwegingen. Meer aandacht voor deze ‘vergeten 
groep’ binnen alle betrokken instanties, binnen de overheid en 
in de media, is dan ook noodzakelijk. 

Anita 

“Mijn ex-man was hoog opgeleid en kwam uit een goed milieu. Hij 
was niet alleen erg agressief, maar bovendien bijzonder geraffineerd 

                                    
95 Hierbij dient vermeld te worden dat slachtoffers die contact met Stichting Zij-
weg zoeken vaak relatief hoog opgeleid en single problem zijn. Derhalve bestaat 
de respondentengroep voor deze verkenning voornamelijk uit deze slachtoffer-
groep (zie ook hoofdstuk 1). 
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en in staat om mijzelf en de omgeving te manipuleren. Ik was minstens 
zo bang voor zijn intelligentie dan voor zijn vuisten, ook toen ik met de 
moed der wanhoop durfde te scheiden. Overigens heeft het feit dat ik-
zelf ook hoogopgeleid ben en uit een goed milieu en warm gezin kom 
me beslist niet kunnen beschermen. Ik ben vrij beschermd opgevoed, 
had geen ervaring met mensen met persoonlijkheidsstoornissen en 
herkende het niet. De agressie begon pas toen ik getrouwd was en 
zwanger was. Hoe had ik signalen op tijd kunnen herkennen? 

Ik vond het vooroordeel van de maatschappij, namelijk dat er met het 
slachtoffer iets mis moet zijn om in een dergelijke relatie te stappen, 
erg moeilijk. Ook omdat mijn ex vaak tegen me had gezegd dat hij 
dacht ik niet spoorde en het daarom zout in de wond was. Later bleek
uit het psychiatrisch- en psychologisch onderzoek dat hij niet alleen 
narcistische trekken had, maar ook hoogbegaafd was. Een zeer ge-
vaarlijke combinatie. Bij mij werd niets gevonden. Mijn ex kon zijn 
stoornis – juist mede dankzij zijn intelligentie- goed verbergen –totdat 
ik zwanger was.” 

Janet 

“Waar kon ik heen met mijn verhaal? Ik schaamde me zo diep dat mij 
dit overkwam, geslagen worden door je partner die bovendien je poli-
tiecollega is! Ik zei altijd dat ik mij nooit zou laten slaan en toch liet ik 
het gebeuren en ondanks mijn diepe angst bleef ik bij hem. Mede door 
mijn beroep raakte ik in een isolement. Ik weet niet of het daadwerke-
lijk anders was geweest als ik geen politieagente was geweest.” 

Zo kan het ook: 

NRC 23 februari 2007  

‘Huiselijk geweld is nooit normaal’  

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, en vaker 
dan gedacht. Op een Europees seminar bespraken deskundigen wat er 
tegen te doen is. „Vrouwen schamen zich.”  
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Latifa Daghdagh werd maandenlang mishandeld door haar man. Tij-
dens de zitting sprak de rechter haar echtgenoot vrij. De reden? Latifa 
was tijdens de rechtszaak „met zorg gekleed”, ze droeg oorbellen en 
armbanden en was opgemaakt. Haar verschijning „klopt niet met het 
beeld van een vrouw die maandenlang slachtoffer van agressie is ge-
weest”, vond de rechter.  

Het voorval gebeurde in 2004 in Spanje. Maar overal bestaat het mis-
verstand dat alleen een handvol heel zielige vrouwen uit lagere sociale 
milieus slachtoffer wordt van huiselijk geweld. In werkelijkheid komt 
het in alle lagen van de bevolking veelvuldig voor. Dat bleek wel uit 
het tweedaagse seminar in Den Haag dat gisteren werd afgesloten, met 
specialisten uit negen West-Europese landen.

Aanbeveling: Meer onderzoek naar de beeldvorming en maat-
schappelijke opinie over (ex-)partnergeweld. Gezamenlijk met 
de journalistiek een plan van aanpak opstellen over het bijstel-
len van de beeldvorming. 

Knelpunt 7.3 Taboedoorbreking behoeft meer aandacht 

Er rust nog steeds een enorm taboe op partnergeweld als ge-
spreksonderwerp. Er is veel schaamte onder slachtoffers waar-
door het onderwerp niet gemakkelijk bespreekbaar is. Dit heeft 
vervolgens weer gevolgen voor signalering en verwerking. Een 
en ander wordt bemoeilijkt door de onjuiste beeldvorming (zie 
vorige paragraaf). Om het taboe te kunnen doorbreken is voor-
lichting daarom heel belangrijk. Alleen al het steeds weer aange-
ven hoe vaak (ex-)partnergeweld voorkomt, en dat het iedereen 
kan overkomen, zal de bespreekbaarheid van het onderwerp ten 
goede komen. Ook is het van belang over het onderwerp te 
blijven publiceren in populaire vrouwenbladen, kranten, etc. 

Ingrid 

“Het is zo vreselijk moeilijk uit een relatie met huiselijk geweld te 
stappen zeker met het oog op een niet begrijpende buitenwereld. Deze 
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zou meer op de hoogte moeten worden gesteld. Meer en betere ach-
tergrond informatie.”  

Ineke 

“De publieke opinie zit me enorm dwars. Er wordt maar steeds ge-
zegd: ‘Het blijft toch de vader...’ Hoe is het in vredesnaam mogelijk
dat iemand die bewezen heeft dat hij helemaal niet kan vaderen, zelfs 
een gevaar vormt voor het kind, steeds maar weer opnieuw het leven 
van kind en moeder in de war mag schoppen met steun van de hele 
maatschappij?” 

Aanbeveling: Meer aandacht voor taboedoorbreking door hier 
specifieke aandacht aan te schenken bij activiteiten zoals de pu-
bliekscampagnes huiselijk geweld en in de media.  
 

Blijf in burka 

Door Karin Spaink 

[Gepubliceerd in Lover, juni 2008. Overgenomen met toestemming 
van de auteur] 

Al jaren erger ik me aan het debat over eerwraak. Ik ben nog van 
vroeger, van toen het feminisme breed leefde en er met grote inzet 
Blijf van mijn Lijf-huizen werden opgericht. Het gebeurde regelmatig 
dat een vrouw die systematisch door haar man in elkaar werd gebeukt, 
daar haar toevlucht zocht, maar na een paar maanden door manlief of 
zwager werd ontdekt. Soms - te vaak - betekende die ontdekking dat 
ze werd mishandeld tot de dood erop volgde, of dat ze werd doodge-
schoten. Blijf van mijn Lijf zette dan een overlijdensadvertentie voor 
zo’n vrouw. Blijf deed dat deels uit verdriet, deels om het probleem 
van ‘huiselijk geweld’ (zoals de overheid het inmiddels was gaan 
noemen, een term die misplaatst gezellig klinkt) weer eens op de kaart 
te krijgen. 

Over vrouwenmishandeling hebben we het tegenwoordig niet meer. 
Blijf bestaat nog wel maar is uit ons zicht, uit ons discours en uit ons 

Knelpunten na partnergeweld   195 
 

besef verdwenen. Blijf van mijn Lijf gaat inmiddels namelijk in een 
burka gehuld, een burka die haar is opgelegd, een burka die het debat 
onzindelijk maakt. 

Want tegenwoordig hebben we het alleen nog maar over ‘eerwraak’ - 
over islamitische mannen die hun vrouw, zuster of nicht te grazen ne-
men en mishandelen, soms tot de dood erop volgt. We doen daarbij 
alsof eerwraak een volkomen nieuw fenomeen is, iets dat wezens-
vreemd is aan ‘onze’ cultuur. Iets dat ‘wij’ nooit zouden doen of heb-
ben gedaan. Iets dat bij ‘hen’ hoort, bij een groep die we hebben ge-
kenschetst als ‘achtergebleven’. 

In alle eerlijkheid: ik zie werkelijk het verschil niet tussen ‘eerwraak’ 
en die Nederlandse mannen van toen (die overigens helaas nog steeds 
bestaan). In beide gevallen vindt een man, of soms zijn familie, dat 
een vrouw zijn eer heeft bezoedeld en dat zij moet betalen om zijn 
goede naam te redden, dat hij daarvoor zijn vuisten mag gebruiken en 
in het ergste geval haar leven mag nemen. In beide gevallen wordt ge-
redeneerd vanuit de gedachte dat een vrouw familiaal bezit is en dat je 
als man - als echtgenoot, of zwager of broer - lijfstraffen op haar mag 
toepassen. 

Ook geboren en getogen Nederlanders doen aan eerwraak. Nederlan-
ders in soorten en maten, maar altijd mannen. En het zijn altijd vrou-
wen die er het slachtoffer van zijn. Een term als ‘eerwraak’ vind ik 
uiteindelijk eerder versluierend dan verhelderend: hij maskeert dat het 
om ouderwets seksisme gaat en verpakt het originele probleem in ter-
men van verlichting versus religie, van westerse waarden versus is-
lam, van moderniteit versus achtergebleven geloof, van botsende be-
schavingen, terwijl het daar werkelijk geen flikker mee te maken 
heeft. 

Wat het gebruik van de term ‘eerwraak’ doet, is een complex en he-
laas vrij universeel verschijnsel als vrouwenmishandeling reduceren 
tot een eendimensionale religieuze kwestie. De term ‘eerwraak’ ver-
huist de discussie: ineens gaat die niet langer over de verhouding tus-
sen mannen en vrouwen in willekeurig welke cultuur en worden niet 
mannen geproblematiseerd, maar een geloof. Daarmee verwordt 
vrouwenmishandeling tot een instrument in het steeds idioter wor-
dende islamdebat. 
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De Franse politicoloog Olivier Roy wijst erop dat dit een breder ver-
schijnsel is. Wanneer een moslim in een van de banlieus iemand met 
een steen de hersens inslaat, heet dat prompt ‘steniging’ in plaats van 
moord. Daarmee zetten we het weg en nemen we afstand: zoiets is 
primitief, zoiets doen ‘wij’ nooit. Hetzelfde met meiden die provoca-
tief met hoofddoek de school binnenstapt. Als ‘wij’ kleding aantrek-
ken waarvan we weten dat-ie heftige reacties oproept, is het puberge-
drag. Als ‘zij’ het doen, is het extremistische islam. 

Eerwraak is niet islamitisch. Eerwraak is helaas van ons allemaal.  
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Commentaar Menno van Dongen, justitieverslaggever de 
Volkskrant  

Deze zomer interviewde ik voor de Volkskrant 'Nadia', een 
vrouw die jarenlang is gestalkt en mishandeld door haar ex-
man. Zij heeft vreselijke dingen meegemaakt, die ze goed onder 
woorden kan brengen. Wat ik dankzij Nadia beter begrijp, is dat 
slachtoffers vooroordelen, schaamte en manipulatie moeten 
overwinnen. In het interview legde ze dat zo uit: 'Huiselijk ge-
weld is iets voor asociale mensen, dacht ik toen. Zoiets over-
komt me niet. Iedere keer als er iets gebeurd was, zei Jules dat 
hij spijt had en dat ik hem niet mocht verlaten. Ik mocht het 
onze kinderen niet aandoen. Hij maakte me wijs dat het aan mij 
lag: ik was brutaal, dom en onhandig. Ik schaamde me.'  

In de tijd dat Nadia zweeg over wat haar overkwam, tot in de 
jaren tachtig, berichtten de media weinig over huiselijk geweld. 
'Het onderwerp was taboe. Pas jaren na onze scheiding besefte 
ik, dankzij een tv-programma, dat ik een slachtoffer was', zei ze 
in de Volkskrant.  

Tegenwoordig is meer over deze problematiek bekend bij het 
grote publiek. Dat mensen hiervan het slachtoffer worden, is 
niet langer taboe. Toch is de situatie nog niet ideaal. De media-
aandacht staat naar mijn mening niet echt in verhouding tot de 
omvang van de problematiek. Volgens de politie is huiselijk ge-
weld het grootste geweldsprobleem in de samenleving. Per jaar 
komen bij de korpsen ongeveer 63 duizend meldingen hierover 
binnen. Volgens kenners is dat slechts het topje van de ijsberg; 
vaak wordt de politie niet gebeld.  

Mede door mijn werk heb ik mensen leren kennen die slachtof-
fer zijn van huiselijk geweld en stalking. Achter hun voordeur 
of in hun straat blijken dingen te gebeuren die ze verzwijgen 
voor de buitenwereld. Ze schamen zich, weten niet wat ze moe-
ten doen of voelen zich machteloos. Het valt me op dat je ver-
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halen van deze 'gewone' slachtoffers niet zo vaak tegenkomt in 
de media. Er is relatief meer aandacht voor afwijkende zaken, 
zoals eerwraak en 'familiedrama's', gebeurtenissen die vaak 
voorafgegaan zijn door huiselijk geweld of zelfs stalking.  

Hoe is dit te verklaren? Enerzijds doordat journalisten liever 
berichten over iets nieuws dan over iets dat al bekend is. Din-
gen die afwijken, hebben op zichzelf meer 'nieuwswaarde'.  

Anderzijds kan ik niet uitsluiten dat vooroordelen een rol spe-
len, ook al proberen journalisten hun werk neutraal te doen. 
Wie in zijn kennissenkring rondvraagt, hoort dingen als: je moet 
je niet laten mishandelen maar terugslaan of weglopen; waar 
twee vechten, hebben er twee schuld en de overheid moet zich 
niet bemoeien met relatieproblemen achter de voordeur. Dat 
klinkt misschien logisch. Maar wie zich in huiselijk geweld ver-
diept merkt dat het te gemakkelijk is om zo te denken. De situ-
atie van slachtoffers is complex. De dader is vaak een geliefde, 
er zijn kinderen in het spel, weglopen, laat staan onderduiken is 
lastig. 

De slachtoffers zijn een doorsnee van de bevolking. Het is geen 
fijne gedachte maar iedereen kan geconfronteerd worden met 
huiselijk geweld of een stalker. Wie zoiets overkomt, moet kun-
nen rekenen op hulp, ook als het achter de voordeur gebeurt. 
De politie beseft dat ook steeds meer: relatieproblemen zijn 
geen excuus om strafbare feiten te plegen. 

Er zijn nog altijd taboes en vooroordelen te doorbreken. Wel-
licht kan dit boek daarbij helpen. 
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Achterkant f8 
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8 Samenvatting van de 
aanbevelingen 
�� Het is van groot belang dat de mogelijkheid van eenhoof-

dig gezag bezien wordt indien er sprake is geweest van 
(ex-)partnergeweld. De mogelijkheid van afwijzing van 
omgang moet door de Raad voor de Kinderbescherming 
en de behandelend familierechter afgewogen worden. Het 
uitgangspunt moet maatwerk zijn, mogelijk gemaakt door 
voldoende opleiding en werkervaring van de raadsonder-
zoekers. Bovendien zal meer expertise opgebouwd moe-
ten worden ten behoeve van een helder onderbouwde vi-
sie over de afweging tussen voorzetting of ontzegging van 
gezag en omgang. Wij stellen dan ook voor dat er een ge-
degen en longitudinaal onderzoek wordt opgezet, bij-
voorbeeld waarbij kinderen met en zonder omgangsrege-
ling gedurende langere tijd gevolgd worden. Ook moeten 
eenduidige criteria voor de keuze voor eenhoofdig gezag 
en afwijzing van omgang ontwikkeld worden. Ten slotte 
verdient de uitbanning van paradoxale toewijzing de 
ogenblikkelijke aandacht van de overheid. 

�� Meer (beleids)onderzoek waarbij de twee geweldsvormen, 
maar ook ouderschap en partnergeweld in samenhang be-
schouwd worden. Wat betreft lokaal beleid pleiten we er-
voor dat er een plaats voor preventie, opvoedingsonder-
steuning, zorgtoeleiding en zorgcoördinatie bij huiselijk 
geweld (zowel partnergeweld en kindermishandeling) bin-
nen de CJG’s (in het kader van de WMO) komt. Hier-
naast pleiten we voor het verstreken van de koppeling 
tussen de jeugdketen en veiligheidsketen, bijvoorbeeld 
door het AMK en ASHG’s meer met elkaar samen te la-
ten werken. 
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�� Verbeteren van de koppeling tussen strafrecht en familie-
recht. Recente inzichten bij strafrecht ook laten doordrin-
gen bij civiele sector. Meer opleiding en betere voorlich-
ting van familierechters. Afwijzing omgang indien de ple-
ger den andere verzorgende ouder vermoord heeft. Meer 
onderzoek naar deze situaties. 

�� De Raad voor de Kinderbescherming krijgt de opdracht 
om ambtshalve onderzoek te doen naar signalen van hui-
selijk geweld en moet de gevolgen daarvan inzichtelijk 
maken door uitgebreid psychologisch, psychiatrisch of 
pedagogisch onderzoek te (laten) verrichten. Teneinde 
een correcte inschatting te maken van de feiten en om-
standigheden van het geval alsmede de eventuele gevolgen 
van het toewijzen van omgang zou de Raad gebruik moe-
ten mogen maken van ruimere onderzoeksbevoegdheden. 
Gepleit wordt voor meer onderzoek naar om-
gangsregelingen bij echtscheidingen waarbij belang kind 
voorop gesteld wordt. 

�� Meer aandacht voor de gevolgen voor kinderen als ge-
tuige van (ex)partnergeweld op korte en langere termijn. 
Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het getuige 
zijn van (ex)partnergeweld op de kindontwikkeling op 
lange termijn. 

�� Herziening van het staand beleid inzake (gedwongen) 
mediation. 

�� Professionalisering van gezinsvoogden wat betreft kennis 
op het gebied van (ex-)partnergeweld. 

�� Het vergroten van de subsidies voor omgangshuizen zo-
dat de overheid sturende maatregelen, zoals een kwali-
teitscontrolesysteem en opleidingseisen, kan treffen. Lan-
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ge-termijneffecten van begeleide omgang op de kindont-
wikkeling zullen in kaart moeten worden gebracht. Veilig-
heid van kinderen en slachtoffer moet absoluut gegaran-
deerd kunnen worden alvorens gebruik te maken van een 
omgangshuis. 

�� In het geval van partnergeweld moet een uitzonderings-
clausule op de wet ‘bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding’ in werking worden gesteld waar-
door men niet aan de verplichting tot mediation en een 
gezamenlijk ouderschapsplan hoeft te voldoen alvorens te 
kunnen scheiden. Een gespecialiseerde rechter stelt vast 
of er sprake is van partnergeweld. Hiernaast moet beke-
ken worden of de mogelijkheden voor eenhoofdig gezag 
en afwijzing omgang uitgebreid kunnen worden ten op-
zichte van de huidige situatie in het geval van partnerge-
weld. Hierbij zal er een koppeling gemaakt worden met de 
genoemde uitzonderingsclausule. 

�� Bovendien is het van belang om evaluatieonderzoek uit te 
voeren naar de functionaliteit van ouderschapsplannen op 
de langere termijn en van het eenzijdig ingediend ouder-
schapsplan bij partnergeweld in het bijzonder. 

�� Ten slotte zou onderzoek uitgevoerd moeten worden naar 
de meldingen dat vrouwen uit angst voor de omgangsre-
geling langer in de gewelddadige relatie blijven uit angst 
voor de omgangsregeling, verplichting tot het opstellen 
van het ouderschapsplan en/of mediation. 

�� Een tweezijdige informatieplicht, dus ook van de kant van 
de niet-verzorgende ouder naar het kind toe, indien ge-
wenst door het slachtoffer en kinderen. 
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�� Beperkende maatregelen voor de termijn waarbinnen een 
nieuwe zaak tegen een slachtoffer van partnergeweld kan 
worden aangespannen.  

�� In de opleiding van de zorg- en hulpverleners moet meer 
aandacht voor deze specifieke groep slachtoffers zijn, dan 
wel een goed aanbod van postacademische trainingen, 
zodat de wachtlijsten kunnen afnemen. Binnen diverse 
organisaties, zoals bij Bureau Jeugdzorg, moet er meer 
aandacht komen voor deskundigheidsbevordering op het 
gebied van (het getuigen zijn van) partnergeweld. 

�� Het uitreiken van informatiefolders over de centrale 
meldpunten, specifieke hulpverlening, en specifieke juridi-
sche hulp zou een standaardprocedure van de politie 
moeten worden. De ASHG’s en andere informerende en 
doorverwijzende instanties zouden de slachtoffers op de 
hoogte moeten brengen van de juridische (on)mogelijk-
heden en informatie over het verzamelen van de bewijs-
last.  

�� Meer gespecialiseerde advocaten die de slachtoffers kun-
nen bijstaan is zowel het strafrecht als civiel recht. 

�� Betere samenwerking en afstemming tussen organisaties. 
Eén contactpersoon (casemanager) die de hulp uitzet en 
coördineert. Binnen landelijke organisaties tussen de lo-
caties toewerken naar eenzelfde beleid. 

�� Binnen de (huis)artsenopleiding moet meer aandacht ge-
schonken worden aan de herkenning en erkenning van 
partnergeweld. Daarnaast moeten er richtlijnen komen 
voor de artsen zodat ze weten wat ze moeten doen als ze 
tekenen van partnergeweld signaleren. 
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�� Binnen de systeemgerichte aanpak voldoende aandacht 
houden voor relatieverbrekingen, en de mogelijkheid dat 
er uiteindelijk twee systemen in plaats van één ontstaan. 
Daderhulpverlening vanuit de systeemgerichte aanpak 
moet voldoen aan diverse voorwaardenwaarborgen vei-
ligheid van slachtoffer en kinderen, geen PTSS, erkenning 
van het geweld door pleger en slachtoffer, erkenning is 
voor het machtsverschil tussen pleger en slachtoffer, des-
kundige hulpverleners. 

�� Terugkeer van de vroeghulp zodat de pleger in een zo 
vroeg mogelijk stadium verplicht in de hulpverlening te-
recht kan. 

�� Nader onderzoek naar oorzaak en voorkomen van zelfdo-
ding onder invloed van partnergeweld.  

�� Preventie zou onder meer moeten inzetten op het onder-
wijs, middels een doorgaande leerlijn (van PO tot BVE). 
Bestaande educatieve activiteiten dienen geëvalueerd en 
vervolgens uitgebreid te worden naar andere leeftijdscate-
gorieën en onderwijstypen. Vervolgens zou er financiering 
moeten komen voor de uitrol van deze educatieve activi-
teiten via de gemeenten. 

�� Het goed in kaart brengen van diverse behoeften van 
slachtoffers van partnergeweld (binnen en buiten de 
vrouwenopvang) en vervolgens verbetering van aanslui-
ting van hulpbehoeften en hulpaanbod via de vrouwenop-
vang en andere organisaties, waarbij de behoeften van de 
diverse groepen vrouwen niet uit het oog worden verlo-
ren. Te denken valt aan samenwerkende clusters van 
vrouwenopvanghuizen, waarbinnen men zich specialiseert 
in bepaalde typen cliënten. Ook zou het aanbod ambu-
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lante zorg (veelal aangestuurd vanuit de vrouwenopvang) 
verbeterd en uitgebreid kunnen worden.  

�� Voor de plaatsing is het beter als de coördinatie van plaat-
sing via het MOP kan verlopen, ook voor de slachtoffers 
zelf, waardoor de vrouw niet zelf onder moeilijke om-
standigheden- hoeft te zoeken naar een plaats. Verplichte 
koppeling van de alle vrouwenopvanghuizen aan het 
MOP is hier voorwaarde voor. Bij plaatsing moet reke-
ning gehouden worden met de regio waar de vrouw zich 
wil gaan vestigen, zolang de woonurgentie gekoppeld is 
aan de plaats waarde vrouwenopvang zich bevindt. 

�� Meer aandacht voor de kinderen in de vrouwenopvang, 
zowel qua onderzoeksgegevens als in letterlijke zin, is 
noodzakelijk. 

�� Het tijdelijk huisverbod is principe een goed plan, maar 
mag niet ten koste gaan van de aandacht voor en investe-
ring in alternatieven, bij ernstig agressieve plegers is het 
tijdelijk huisverbod namelijk niet geschikt. Altijd dient de 
veiligheid van kinderen en geslagen partners te prevaleren. 
Dat vraagt om maatwerk; per geval moet bekeken worden 
wat het beste is voor de slachtoffers, getuigen en hoe de 
pleger aangepakt kan worden. 

�� Een landelijke woonurgentie aan slachtoffers (waarbij het 
tijdelijk huisverbod niet mogelijk is) is noodzakelijk. Hier-
bij dient rekening te worden gehouden met de regio waar 
de vrouw haar bestaan wil gaan heropbouwen.  

�� Betere voorlichting aan instanties over het zorgvuldig om-
gaan met digitale persoonlijke gegevens van gevluchte 
vrouwen, en ook aan de slachtoffers zelf. Hiernaast zou er 
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een wettelijke aansprakelijkheid bij het schenden van de 
veiligheid van gevluchte vrouwen moeten komen. 

�� Er zou bij de politie (vooral bij de frontoffice) meer aan-
dacht moeten komen voor de juiste benadering van 
slachtoffers van partnergeweld. De benadering moet niet 
alleen strafrechtelijk georiënteerd zijn. Om deze reden is 
het van groot belang dat er voldoende gespecialiseerde 
verbalisanten opgeleid worden voor het opnemen van de-
ze aangiften. 

�� Altijd aangifte opnemen als het slachtoffer zich bij de po-
litie meldt en daarom vraagt. In ieder geval altijd proces-
verbaal opmaken. 

�� Het is in het belang van het slachtoffer dat de continuïteit 
van de communicatielijn die in het voortraject is gestart 
wordt voortgezet.  

�� De alarmcode dient geactiveerd te blijven, indien het toch 
uit het systeem verdwijnt, moet het slachtoffer hier tijdig 
van op de hoogte worden gebracht. 

�� Landelijke voorlichting over het standpunt dat vervolging 
van de pleger van huiselijke geweld niet afhankelijk is van 
een aangifte (slachtoffer is getuige in strafproces). 

�� Er moeten speciale advocaten komen die slachtoffers bij-
staan in zowel strafzaak als civiele procedure. In de oplei-
ding tot advocaat zou er meer aandacht voor deze speci-
fieke groep slachtoffers moeten zijn, dan wel goede 
postacademische trainingen voor advocaten. Daarbij niet 
alleen aandacht voor juridische aspecten maar ook psy-
chosociale aspecten. 
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�� Onderscheid maken tussen typen huiselijk geweld maken 
door politie en justitie. Onderscheid maken tussen 
partnergeweld, ex-partnergeweld en wederzijds geweld. 
Meer deskundigheidsbevordering van professionals op dit 
gebied.  

�� In geval een slachtoffer van partnergeweld verklaart dat 
zij haar aangifte wil intrekken, moet het onderzoek voort-
gezet worden door politie en justitie. Daarbij moet wor-
den vastgesteld waarom het slachtoffer dit verzoek heeft 
gedaan. 

�� Het is van groot belang dat (ex-)partnergeweldzaken met 
voorrang behandeld worden door politie, openbaar mi-
nisterie en de rechterlijke macht om verdere escalatie van 
het probleem te voorkomen. Vanaf de aanvang moet de 
zaak door in huiselijk geweld gespecialiseerde ambtenaren 
(politie, officier van justitie, advocaat en rechter) worden 
behandeld. Hiernaast is het aan te bevelen om ook in het 
buitenland te bekijken hoe de aanpak is. 

�� Meer onderzoek naar en meer aandacht voor (de aanpak 
van) stalking door de ex-partner.  

�� Er moeten ruimere mogelijkheden komen voor het aan-
vragen van een straat- en contactverbod, zoals bijvoor-
beeld op grond van bedreiging. Als een pleger van ex-
partnergeweld wordt veroordeeld moet er altijd een straat- 
en contactverbod worden opgelegd waarbij - in geval van 
overtreding - afzonderlijke sanctionering wordt opgelegd. 
Er moet een lik-op-stuk-beleid bij overtreding van een 
straat- of contactverbod worden gehanteerd. 

�� Alle bedreigde vrouwen hebben recht op een beveiligings-
systeem zoals het AWARE systeem voor noodsituaties. 
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Bij voorkeur kan dit naast voor noodsituaties ook voor 
psychische steun ingezet worden. Er moeten geen kosten 
aan het gebruik van het systeem voor het slachtoffer ver-
bonden zijn, bij voorkeur wordt het gebruik van dit sys-
teem gefinancierd worden door het rijk of op de daders 
verhaald worden.  

�� Het oprichten van lotgenotengroepen of praatgroepen 
voor slachtoffers van stalking. 

�� Zo snel mogelijk invoeren van het nieuwe systeem waar-
door de locatiegegevens onmiddellijk bij de hulpdiensten 
op het scherm komen bij noodoproepen (wat al mogelijk 
is bij het AWARE systeem). 

�� Een pleger van (ex-)partnergeweld moet direct worden 
aangehouden en vastgehouden ter bescherming van het 
slachtoffer. Er moeten ruimere mogelijkheden komen 
voor het aanvragen van een straat- en contactverbod, zo-
als bijvoorbeeld op grond van bedreiging. Als een pleger 
van partnergeweld wordt veroordeeld moet er altijd een 
straat- en contactverbod worden opgelegd waarbij - in ge-
val van overtreding - afzonderlijke sanctionering wordt 
opgelegd. Er moet een lik-op-stuk-beleid bij overtreding 
van een straat- of contactverbod worden gehanteerd. 

�� De strafmaat bij eenvoudige mishandeling dient verhoogd 
te worden naar 4 jaar. Aanvang verjaringstermijn voor 
slachtoffers jonger dan 18 jaar op de dag waarop het 
slachtoffer 18 jaar is geworden.  

�� Meer doelgerichte informatieverstrekking over 
(ex-)partnergeweld aan (huis)artsen, scholen, consultatie-
bureau’s, kraamhulpen etc. o.a. ivm bewijsmateriaal voor 
strafzaken. 
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�� Verstrekken van informatie aan het slachtoffer door het 
OM, zoals de stand van zaken in de zaak, en de eventueel 
opgelegde straf. Altijd wijzen op de mogelijkheid een be-
zwaar aan te tekenen. 

�� De politie en justitie mag de eigen medewerkers niet in 
bescherming nemen als er sprake is van partnergeweld. 
Dergelijke zaken dienen altijd gemeld te worden aan de 
afdeling interne zaken dan wel de Rijksrecherche. Wij 
pleiten ervoor dat functionarissen per direct uit hun ambt 
worden gezet indien er sprake is van een strafrechtelijke 
veroordeling. Hiernaast zou er extra aandacht moeten zijn 
voor de bescherming van de desbetreffende (ex-)partner. 
Daarbij moeten de gegevens worden afgeschermd, voor 
de pleger maar ook voor overige nieuwsgierigen. 

�� Verbetering van de landelijke registratie van het aantal do-
den ten gevolge van (ex-)partnergeweld en verbetering 
van de educatie van de (huis)artsen met betrekking tot het 
vaststellen van de doodsoorzaak. De politie moet ook 
vermoedens van overlijden ten gevolge van (ex-)partner-
geweld registreren om het dark number inzichtelijk te 
krijgen. 

�� Er moet meer aandacht komen voor preventie en beleids-
ontwikkeling voor (internationale en nationale) kinder-
ontvoering als vorm van huiselijk geweld. Er is eveneens 
behoefde aan praktische voorzieningen, voor bedreigde 
kinderen is het bijvoorbeeld van belang dat er een systeem 
kan worden toegepast dat geschikt is voor kinderen, met 
melding en opvolging indien de zender zich buiten een 
bepaalde locatie bevindt. Ook zou er meer aandacht moe-
ten komen -en bij voorkeur onderzoek naar - de relatie 
tussen partnergeweld en (internationale) kinderontvoe-
ring. 
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�� Verbetering van de verhaalsmogelijkheden bij schade van 
slachtoffers van (ex-)partnergeweld en de informatievoor-
ziening daartoe. Wijzig art. 44 lid 5 Wet Rechtsbijstand 
zo, dat ook in zaken waarin geen vervolging is ingesteld, 
slachtoffers van geweldsmisdrijven en misdrijven tegen de 
zeden kosteloos kunnen procederen. 

�� Aanpassing (bijvoorbeeld meer geld i.v.m. complexiteit 
zaak) dan wel afschaffing van de leidraad extra-urenzaken 
in geval van een rechtszaak of rechtsvraag met betrekking 
tot (ex-)partnergeweld. Eventueel een fonds voor slacht-
offers van (ex-)partnergeweld waarbij de extra-uren aan-
vraag niet toegekend is. 

�� Meer aandacht voor en hulp bij financiële uitbuiting als 
vorm van partnergeweld en strafbaarstelling binnen het 
strafrecht. 

�� Gelijke verdeling van de schulden onder beide ex-part-
ners, dan wel kwijtschelding van de schulden bij het 
slachtoffer in het geval de veroorzaker een pleger van 
partnergeweld is. 

�� Erkenning van de specifieke problemen is van essentieel 
belang voor het slachtoffer en haar kinderen. Er dient in 
de (postacademische) opleiding van de WIA artsen meer 
aandacht voor dit onderwerp te zijn. 

�� LBIO zou meer mogelijkheden c.q. meer bevoegdheden 
moeten krijgen voor het innen van kinderalimentatie bij 
plegers van (ex-)partnergeweld. Binnen het LBIO zou 
ook extra aandacht moeten zijn voor de specifieke pro-
blemen die rond (ex-)partnergeweld spelen. Een moge-
lijke oplossing zou zijn om plegers van (ex-)partnergeweld 
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langer via het LBIO te laten betalen dan andere mensen 
die een onderhoudsbijdrage verschuldigd zijn.  

�� De term huiselijk geweld moet niet meer gebruikt worden 
in plaats van partnergeweld, maar als verzamelterm. Ver-
der is het qua terminologie van belang onderscheid te 
maken tussen geweld tegen de partner en tegen de ex-
partner en de term ex-partnergeweld in te voeren.  

�� Meer onderzoek naar de beeldvorming en maatschappe-
lijke opinie over (ex)partnergeweld. Gezamenlijk met de 
journalistiek een plan van aanpak opstellen over het bij-
stellen van de beeldvorming. 

�� Meer aandacht voor taboedoorbreking, door hier speci-
fieke aandacht aan te schenken bij activiteiten zoals de 
publiekscampagnes (ex-)partnergeweld en in de media. 
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Achterkant f9 
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9 Stichting Zijweg  
Stichting Zijweg vertegenwoordigt de belangen van vrouwen en 
hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld 
en belaging door de ex-partner. Stichting Zijweg richt zich op 
slachtoffers waarbij de veiligheidsproblematiek primair is. Stich-
ting Zijweg bestaat sinds 2005. 

Doelstelling: slachtofferemancipatie 

Slachtoffers van partnergeweld en hun kinderen kunnen ‘em-
powered’ worden door hen van goede informatie te voorzien én 
door hen (indirect) invloed te laten uitoefenen op het beleid be-
treffende hun eigen situatie. Stichting Zijweg is bovendien ge-
richt op het doorbreken van het taboe en op preventie omtrent 
(ex-)partnergeweld. 

Werkwijze Stichting Zijweg 

Stichting Zijweg draait volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilli-
gers zijn ervaringsdeskundigen. De groep krijgt in beperkte ma-
te ondersteuning van een aantal professionals (adviseurs) op 
persoonlijke titel en vrijwillige basis. Stichting Zijweg krijgt 
sinds 2007 financiële steun van Fonds Slachtofferhulp. 

Activiteiten: 

1. Informatievoorziening aan slachtoffers 

Slachtoffers worden geïnformeerd via de website, een open en 
gesloten forum, een nieuwsbrief en een mailbox voor vragen en 
advies. Stichting Zijweg verwijst onder andere door naar gespe-
cialiseerde advocaten, politie en andere instanties. Hiernaast 
verstrekt Stichting Zijweg informatie over zaken als een geheim 
adres en andere beveiligingsmogelijkheden. Binnenkort zal de 
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vernieuwde en extra beveiligde site online gaan. Uiteraard biedt 
Stichting Zijweg een luisterend oor indien gewenst en in dit ka-
der gaan we in de toekomst graag lotgenotendagen organiseren.  

2. Aandacht voor knelpunten in het beleid 

Een van de activiteiten is het signaleren en bundelen van knel-
punten in het beleid. Er zijn de afgelopen jaren veel positieve 
ontwikkelingen gaande en is er meer aandacht voor partnerge-
weld; desondanks neemt Stichting Zijweg op basis van de con-
tacten met slachtoffers zaken waar die tot nu toe kennelijk aan 
de aandacht ontsnapt zijn. Om deze punten onder de aandacht 
te brengen en de dialoog aan te gaan participeert Stichting Zij-
weg af en toe in klankbordgroepen, en verzorgt Stichting Zij-
weg lezingen en workshops. Stichting Zijweg fungeert hierbij 
als ‘spreekbuis’ van een groep slachtoffers van (ex-)partnerge-
weld. 

3. Reduceren van taboe en vooroordelen rondom partnergeweld  

Stichting Zijweg wil dat het onderwerp partnergeweld makkelij-
ker bespreekbaar zal worden. Om deze reden wordt er aandacht 
voor het onderwerp in de media gevraagd. Zo krijgt Stichting 
Zijweg het komende jaar ondersteuning van het vrouwenblad 
Margriet (zowel financieel als in natura). Een van de zaken waar 
Stichting Zijweg in de toekomst mee aan de slag gaat is het 
doorbreken van het taboe i.v.m. slachtoffers die in bepaalde be-
roepsgroepen werken. 

4. Preventie door voorlichting  

Door voorlichting zal Stichting Zijweg in de toekomst aan pre-
ventie van de problematiek werken, o.m. door voorlichting op 
scholen te geven. 
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Het is onmogelijk om iedereen die op welke wijze dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport 
te bedanken. Toch willen wij een poging doen. In de eerste 
plaats bedanken wij alle vrouwen die hun persoonlijke verhaal 
met ons wilden delen, vaak onder de voorwaarde hun persoon-
lijke naam niet in het openbaar prijs te hoeven geven wegens 
bedreigende persoonlijke omstandigheden of andere redenen. 
Voor jullie vertrouwen in onze stichting zijn wij ieder van jullie 
bijzonder dankbaar. Zonder jullie was dit rapport in deze vorm 
simpelweg niet mogelijk geweest. Dit boek is daarom opgedra-
gen aan jullie, voor alle vrouwen die zich niet op een zijspoor 
hebben laten zetten, maar hun eigen weg konden volgen. 

Verder bedanken wij het Fonds Slachtofferhulp. Dit Fonds 
heeft de totstandkoming van dit rapport financieel mogelijk 
gemaakt, hiermee hun vertrouwen in onze organisatie en de er-
kenning van het belang van de rapportage uitsprekend.  

Verder bedanken wij de vele deskundigen die een schriftelijke 
bijdrage hebben geleverd en/of eerdere versies van het rapport 
van hun deskundig commentaar hebben voorzien. Wij bedan-
ken met name (in willekeurige volgorde) Dr. Sietske Dijkstra 
(Avans Hogeschool), Drs. Edith Geurts (Nederlands Jeugd In-
stituut), Mr. Ariane Hendriks (Van Kempen Kramer Advoca-
ten), Drs. Marieke Delfgaauw (GGZE), Drs. Irene Jonker 
(Radboud Universiteit), Mr. Annemarie Wolf (Wolf Advoca-
ten), Dr.Mr. Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut), 
Mr. Margreet de Boer (Projects On Womens Rights), Mr. Dilia 
van Heem (Om Rotterdam), Commissaris Mariette Christophe 
(Landelijke Politie), Mr. Sara Etty (GGD Rotterdam), Mr. An-

Nawoord
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nemieke Goes (Movisie), Menno van Dongen (Volkskrant) en 
Liesbeth van Bemmel (Federatie Opvang). Ten slotte bedanken 
wij de vele anderen die vanaf een zijlijn hebben meegewerkt of 
meegedacht aan de inhoud van het rapport of aan de totstand-
koming ervan. 

Zijweg staat voor ‘Zij is weg van het geweld’, maar ook voor 
het alternatieve pad, de uitweg, de andere weg om te bewande-
len, de weg naar het geluk, de warmte en de vrijheid. Wij gun-
nen alle onderdrukte vrouwen, waar dan ook ter wereld, een 
wegwijzer om deze weg te vinden.  

Stichting Zijweg, November 2008 
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Bijlage: Afkortingenlijst 

 

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling  

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 

ASHG  Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld 

BVE Beroeps- en Volwassenen Educatie 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

DBC Diagnose Behandelings Combinatie 

EVRM Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens 

GBA Gemeentelijke basisadministratie 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst  

GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg 

GPS Global Positioning Satellite/System 

IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind 

LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 

MOP Meldpunt Open Plaatsen 

OM Openbaar Ministerie 

OTS Onder Toezicht Stelling 
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PAS  Parental Alienation Syndroom (of ouderverstoting) 

PO Primair Onderwijs 

PTSS Post Traumatisch Stress Syndroom 

RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante 

 Geestelijke Gezondheidszorg 

TBS Ter Beschikking Stelling 

UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WMO  Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
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Bijlage: Vragenlijst  

S.v.p. onderstaande vragen, die op jouw situatie van toepassing 
zijn, met een korte omschrijving in je eigen woorden beant-
woorden. 

Naam (eventueel pseudoniem): 
 

E-mail (niet verplicht):  
 

 
 1. Indien je kinderen hebt: is er sprake van éénhoofdig of van geza-
menlijk gezag na de beëindiging van de relatie waarin jij en even-
tueel je kinderen mishandeld werd(en)? Indien gezamenlijk ge-
zag: welke ervaring heb jij opgedaan met een ex-partner die na 
het beëindigen van de relatie misbruik maakt van het gezamen-
lijk gezag en bijv. hulpverlening voor je kinderen frustreert 
(door bijvoorbeeld zijn toestemming voor bepaalde zaken te 
weigeren)? Licht je antwoord toe.  

2. Indien je kinderen hebt: welke ervaring heb je met de Raad 
voor de Kinderbescherming en familierecht in verband met (onderzoek 
naar) gezag en/of omgangsregeling? In welke plaats was de 
RvdK die jouw zaak onderzocht gevestigd? Hoe was hun hou-
ding t.o.v. jou als moeder? Had je de indruk dat de RvdK het 
standpunt had om koste wat het kost een omgangsregeling te 
forceren, ook al was het kind slachtoffer van mishandeling door 
de vader of getuige van huiselijk geweld? 

Heeft de familierechter het advies van de RvdK overgenomen? 
In hoeverre werd er tijdens de procedure betreffende gezag 
en/of  omgang rekening gehouden met een eventuele vervol-
ging en/of veroordeling van de vader? 
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Werd er rekening gehouden met een eventueel PTSS (Post 
Traumatisch Stress Stoornis) bij jou en/of je kinderen bij het 
onderzoek en de uitspraak t.o.v. gezag en omgang? 

3. Indien je kinderen hebt: welke ervaring heb jij met een OTS 
(Onder Toezicht Stelling)? Waarom is de OTS opgelegd? Hoe 
was de houding van de gezinsvoogd t.o.v. jou als moeder? Had 
je de indruk dat de gezinsvoogd het standpunt had van koste 
wat het kost een omgangsregeling te forceren ook al was het 
kind slachtoffer van mishandeling door de vader of getuige van 
huiselijk geweld? Welke motivatie werd hierbij aangegeven? 

4. Indien je kinderen hebt: welke ervaring heb je met mediation, 
al dan niet opgelegd? Wie voerde deze uit? Wilde jij zelf media-
tion? In hoeverre werd het huiselijk geweld serieus genomen 
tijdens deze bemiddelingsgesprekken? Heb jij vormen van pres-
sie ervaren tijdens de mediation (bijv. dreigen met OTS)? Voel-
de jij je veilig tijdens de mediation? Licht je antwoord toe.  

5. Indien jij belast bent met het éénhoofdig gezag over de kin-
deren: heb je ervaring met de consulatieplicht of informatieplicht? In-
dien ja: hoe ervaar jij dit? Kreeg je ook informatie over het doen 
en laten van de vader (bijvoorbeeld: hertrouwen, verhuizing)? 

6. Heb jij melding of aangifte bij de politie gedaan of later meldingen 
alsnog omgezet in aangifte(s)? Hoe verliep dit? Ben je goed 
ge??ïnformeerd over de gang van zaken door de politie en OM?  

Is de pleger vervolgd? Is hij veroordeeld en zo ja tot welke 
straf? Ben je het eens met de eventuele straf? Hoeveel tijd zat er 
tussen de aangifte en het voorkomen en de eventuele veroorde-
ling? Hoe was de periode tijdens het afwachten voor jou? Hoe 
gedroeg de geweldenaar zich in die tijd naar jou toe?  

Indien er sprake was van seponering: wat was de reden? Indien 
je ex-partner is vrijgesproken: wat was de reden?  
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Weet je of je ex-partner ook andere (eerdere of latere) partners 
en/of hun kinderen heeft mishandeld? Is je ex-partner hiervoor 
veroordeeld? In hoeverre is de opgelegde straf zinvol geweest 
naar jouw mening? 

7. Is er een straat- en/of contactverbod aangevraagd? Wat was de 
reden hiervoor? Wat is jouw ervaring met politie en justitie bij 
het overtreden van een straat- en/of contactverbod van de da-
der? In hoeverre voelde jij je veiliger dankzij het straat/contact 
verbod? Hield je ex-partner zich ook aan dit verbod? Indien 
nee, op welke wijze negeerde hij dit verbod? Welke acties heb jij 
toen ondernomen om het geweld te doen stoppen? Welke in-
stanties hebben jou hierin het meest geholpen en op welke wij-
ze? 

8. Heb jij ervaring met het tijdelijk huisverbod voor de pleger? 
Ben je hier goed door geholpen? Werd je gewezen op de beno-
digde hulpinstanties of juridische bijstand voor jou en je kinde-
ren? Als je er geen ervaring mee hebt, verwacht je dat het voor 
jouw situatie zinvol zou zijn geweest? Licht je antwoord toe.  

9. Heef je ex-partner vrijwillige of verplichte daderhulpverlening 
gekregen? Heeft deze hulpverlening geholpen naar jouw me-
ning? Licht je antwoord toe. 

10. Het jij ervaring heb met het AWARE systeem? Indien ja: wat 
is jouw ervaring hiermee? Is jou ooit het AWARE systeem ge-
weigerd omdat je niet voldeed aan de voorwaarden (bijv. omdat 
je vanwege de omgang nog in contact stond met de gewelde-
naar)? Indien je geen ervaring met het AWARE systeem hebt, 
in hoeverre denk je dat dit je veiligheidsgevoel zou vergroten als 
jij hier ook gebruik van zou kunnen maken? 

11. Welke ervaring heb jij met een advocaat opgedaan? Met wel-
ke procedure(s) heeft je advocaat je ondersteund? Had je de in-
druk dat je advocaat je begreep en wist wat huiselijk geweld 
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voor impact en gevolgen heeft? Kortom: was deze advocaat 
kundig op het gebied van huiselijk geweld?  

12. Ben jij in de vrouwenopvang (bijv. Blijfhuis) geweest? Welke 
ervaring heb jij met hulpverlening tijdens je verblijf in de vrou-
wenopvang?  Kreeg je nog hulp (nazorg) nadat je het opvang-
huis verlaten had en je weer op eigen benen stond?  

Hoe lang duurde het voordat jij een plaats had binnen de vrou-
wenopvang? Was er sprake van een acute crisis (dus onder po-
litiebegeleiding er heen gebracht)? Ben je geweigerd bij een 
vrouwenopvang? Wat was de reden? Wat heb je toen onderno-
men om toch onderdak te verkrijgen? Ben jij uit een vrouwen-
opvang gezet? Wat was de reden?  

Voelde je je voldoende veilig in de vrouwenopvang? Was de be-
scherming in de vrouwenopvang voldoende naar jouw gevoel? 
En voelde je je voldoende gesteund en serieus genomen in de 
vrouwenopvang qua veiligheid? Heeft je ex-partner je hier ge-
vonden? Hoe heeft hij je gevonden en wat gebeurde er?  

13. Welke ervaring heb je met het verkrijgen van woonurgentie? 
Kreeg je alleen woonurgentie in de woonplaats van de vrou-
wenopvang of in de woonplaats waar je eerder woonde (waar 
meestal ook de geweldenaar woont) of kreeg je woonurgentie in 
een andere woonplaats? Stel dat je een woonurgentie elders kan 
krijgen, zou je dan sneller uit de feitelijke geweldsituatie zijn ge-
stapt (of stappen)? Licht je antwoord toe. 

14. Vele vrouwen belanden in de Ziektewet en eventueel later in 
de WAO/WIA t.g.v. het huiselijk geweld. In hoeverre nam de 
bedrijfsarts en/of later de verzekeringsarts van het UVW jou 
serieus inzake je ervaring met huiselijk geweld? Indien je in de 
WAO/WIA bent gekomen: voor hoeveel procent ben je afge-
keurd vanwege het huiselijk geweld waar je mee van doen hebt 
gehad? Wat was de reden (indicatie) van de afkeuring? 
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15. Werden de bedreigingen en/of het geweld na beëindiging van 
de relatie erger dan tijdens de relatie? Hoe lang duurde dit? Werd 
je serieus genomen en geholpen? Welke beschermende maatre-
gelen heb je zelf ondernomen om je veiliger te voelen? Heeft 
men je op de mogelijkheid gewezen van afspraak op locatie (po-
litiebescherming) of AWARE systeem? 

 16. Wat is jouw ervaring met de hulpverlening i.v.m. het huiselijk 
geweld voor jezelf? Welke hulpverlening heb je gehad en had jij 
er baat bij? In hoeverre voelde jij je serieus genomen door de 
hulpverlening? Heb jij ervaring met hulpverlening voor PTSS 
(Post Traumatisch Stress Stoornis)? In welke vorm en hoe was 
deze ervaring? Licht je antwoord toe. 

17. Wat is jouw ervaring met de hulpverlening tov. je kinderen in-
dien zij getuige van het geweld zijn geweest en/of zelf mishan-
deld zijn geweest door de geweldenaar? Welke hulpverlening 
hebben zij gehad en hadden zij er baat bij? In hoeverre werden 
je kinderen serieus genomen door de hulpverlening? Is er spra-
ke (geweest) van hulpverlening voor je kinderen i.v.m.  PTSS 
(Post Traumatisch Stress Stoornis)? In welke vorm en hoe was 
deze ervaring? Licht je antwoord toe 

18. Heb je ervaring met financiële mishandeling; afpersing of uit-
buiting tijdens de relatie met huiselijk geweld of tijdens het 
be??ëindigen van de relatie? Werd je hierover serieus genomen 
door de instanties, zoals de politie? Heb je aangifte kunnen 
doen of was dit niet mogelijk, bijv. omdat je in gemeenschap 
van goederen getrouwd bent geweest?  

19. Ben je langer in een relatie met huiselijk geweld gebleven, of zit 
je nog in een relatie met huiselijk geweld, uit angst voor de pro-
blemen die je te wachten staan na beëindiging van deze relatie? 
Bleef of blijf je in deze situatie uit angst voor een omgangsrege-
ling, waarbij hij alleen is met je kinderen en jij hen niet tegen 
hem kunt beschermen? 
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20. Heb je verder nog opmerkingen over punten die hierboven 
nog niet aan de orde zijn geweest? 

Verstuur  

Hartelijk dank voor het invullen! 
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