Preventiedienst van de Stad Brussel

Wanneer spreken we over partnergeweld?
Geweld in intieme relaties omvat verschillende soorten gedrag, daden of houdingen van een
van de partners of de voormalige partner om de ander te controleren en te domineren. Het
gaat dan om agressie, bedreigingen of herhaaldelijk verbaal, fysiek, seksueel en economisch
geweld om de integriteit van de ander te schenden. Dat geweld heeft niet alleen een impact
op het slachtoffer, maar ook op andere familieleden, zoals de kinderen, en is een vorm van
huiselijk geweld.

Een klacht indienen ... hoe doe ik dat?
U kunt in eender welk politiekantoor terecht om klacht neer te leggen. Een agent neemt akte
van uw klacht en stelt een onderzoek in.
Lijst met politiekantoren: https://www.brussel.be/politiekantoren.
U hoeft niet te vrezen voor uw verblijf in België. Het is niet omdat u klacht neerlegt dat de
dienst Vreemdelingenzaken daarvan wordt geïnformeerd.

Welke documenten moet ik meebrengen?
Om klacht neer te leggen, moet u uw identiteitskaart tonen.
Als u beschikt over medische verslagen (slagen en verwondingen, ziekteverlof enz.) of
andere documenten als bewijs van het geleden geweld, raden wij u aan daar een kopie van
aan de politieagent te geven om ze aan uw dossier te kunnen toevoegen.
Als er sprake is van psychologisch geweld (pestgedrag enz.) kunt u een kopie van brieven,
sms'en, stemopnames, video's enz. aan het dossier laten toevoegen.
In elk geval mag u schriftelijke getuigenissen van getuigen meebrengen of aan bepaalde
personen vragen of ze tijdens het onderzoek willen getuigen.
Als u klacht neerlegt, moet de politieagent een verslag opmaken van uw gesprek en u
daarvan een kopie overhandigen. Herlees het verslag grondig voor u het ondertekent en
vraag om elementen te wijzigen waar u het niet mee eens bent. Vraag om een verklaring
van benadeelde persoon te ondertekenen zodat u later makkelijk toegang kunt krijgen tot
uw dossier.
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Mag ik iemand meebrengen?
U mag iemand meebrengen (een vriend(in), een buur, een familielid of kennis van een
vereniging) wanneer u uw klacht komt indienen.
Als u zelf niet goed Nederlands of Frans spreekt, laat u dan vergezellen door iemand die kan
vertalen.

Zal mijn agressor op de hoogte gebracht worden van mijn klacht?
Ja, hij of zij zal door de politie opgeroepen worden voor verhoor over de feiten waarvan u
hem of haar beschuldigt.

Ik ben bang voor geweldpleging door mijn partner als ik klacht
neerleg
Voor u klacht neerlegt, kunt u terecht bij een Bureau voor Slachtofferbejegening, waar u
gehoord en doorverwezen wordt op basis van uw persoonlijke situatie.
Deze dienst is gratis en biedt hulp en ondersteuning voor personen en hun omgeving
(ouders, naasten, getuigen) die het slachtoffer zijn van materiële, fysieke of psychologische
schade. In Brussel, Elsene en Laken is er een bureau voor slachtofferbejegening in het
politiekantoor. Het personeel van het bureau bestaat uit psychologen en criminologen die
gebonden zijn door het beroepsgeheim. Het zijn geen politiemensen, hoewel hun bureau
zich in een politiekantoor bevindt. Deze professionals kunnen u helpen en adviseren wat
betreft de stappen die u bij de politie onderneemt. Zij kunnen u ook ondersteunen en
begeleiden als u beslist om geen klacht neer te leggen.
Openingsuren voor het publiek: van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.
Gegevens van de Bureaus voor Slachtofferbejegening van de politiezone Brussel
Hoofdstad-Elsene
Kolenmarkt 30 1000 Brussel
02 279 77 37 of 02 279 77 36
Emile Bockstaellaan 244 1020 Brussel
02 279 88 28
Collegestraat 1 1050 Elsene
02 515 77 79 of 02 515 77 86
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Wat gebeurt er met mijn partner als ik klacht neerleg?
Uw partner wordt door de politie opgeroepen om zijn of haar versie toe te lichten van de
feiten die u hem of haar ten laste legt. Er wordt een onderzoek ingesteld, en als de feiten
strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, zal het parket de zaak opvolgen.

Ik ben bang voor nieuw geweld. Wat moet ik doen?
Zodra u het slachtoffer bent van geweld of u zich bedreigd voelt, hebt u het recht om de
echtelijke woning te verlaten, met of zonder uw kinderen, ongeacht of u al dan niet gehuwd
bent.
Breng in dat geval wel de politie op de hoogte dat u de woning verlaten hebt met of zonder
uw kinderen. Als uw partner vervolgens uw verdwijning komt melden in het politiekantoor,
klacht neerlegt wegens het verlaten van uw woonplaats of de verdwijning van de kinderen
meldt, zal daar geen gevolg aan worden gegeven. Niemand kan het u immers kwalijk nemen
dat u zichzelf beschermt.

Wat gebeurt er met mijn kinderen als ik de echtelijke woning
verlaat?
Zolang er over het verblijf van de kinderen geen gerechtelijke beslissing werd genomen, hebt
u het recht (en zelfs de plicht indien hun gezondheid of veiligheid in gevaar is) om hen mee
te nemen.
Neem zeker snel contact op met een advocaat om de procedures op te starten die nodig zijn
om de latere verblijfsbepalingen van de kinderen te regelen, ongeacht of u hen bij uw partner
laat of meeneemt.
Internetlink om een advocaat te vinden: http://www.baliebrussel.be/nl/ik-zoek-een-advocaat.

Ik overweeg mijn woning te verlaten ... Wat moet ik doen?
Het is belangrijk dat u uw administratieve documenten (identiteitskaart, huwelijksakte,
geboorteakte, diploma('s), loonfiches, bankkaart(en), paspoort) en die van uw kinderen
meeneemt.
Verzamel ook alle bewijzen voor het geweld dat u hebt ondergaan (medische verslagen,
psychologische attesten, processen-verbaal van de politie, getuigenissen enz.).
Neem vervolgens contact op met een vereniging voor slachtofferhulp (zie rubriek Nuttige
adressen) en een advocaat, meer bepaald om eventuele maatregelen (toenaderingsverbod,
hoederecht enz.) te treffen.
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http://www.baliebrussel.be/nl/ik-zoek-een-advocaat
Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op gratis bijstand van een advocaat.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde juridische eerstelijnsdienst of
het Bureau voor Juridische Bijstand van Brussel.
Bureau voor Juridische Bijstand van Brussel
Regentschapsstraat 63 1e verdieping 1000 Brussel
02/519 85 59 of 02 508 66 57
Fax: 02 514 16 53
info@bajbxl.be

Ik overweeg mijn woning te verlaten... Waar kan ik heen?
Als u niet in alle veiligheid bij familie of kennissen terechtkunt, kunt u aankloppen bij een van
de noodopvangcentra (zie rubriek Nuttige adressen).
Deze centra hebben echter doorgaans weinig plaats en zijn niet volledig gratis.
Als u geen financiële middelen hebt of bij niemand anders terechtkunt, kunt u hulp vragen
aan het OCMW om uw verblijfplaats te financieren. (Raadpleeg onderstaand artikel als er
sprake is van een verblijfskaart A of F!)

Ik heb de woning verlaten.
Ik durf niet alleen terugkeren. Hoe kan ik bepaalde zaken ophalen?
Als niemand met u mee kan, kunt u een begeleidingsaanvraag indienen op het
politiekantoor. Een agent zal u begeleiden naargelang de beschikbaarheid van de dienst.

Welke mogelijkheden tot scheiden heeft een getrouwd koppel?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. De echtelijke woning tijdelijk verlaten voor een moment van bezinning
2. Voorlopige scheiding
3. Echtscheiding met onderlinge toestemming
4. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
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Hoeveel kost een echtscheidingsprocedure?
Alles hangt af van het soort echtscheiding waarvoor u kiest. Een echtscheiding met
onderlinge toestemming vereist geen tussenkomst door een advocaat en zal minder kosten
dan een echtscheiding waarbij slechts één van de partijen wil scheiden.
De procedurekosten die verplicht zijn in het kader van elke echtscheiding zijn doorgaans niet
zo hoog. Ze variëren van 35 euro in geval van een echtscheiding met toestemming van
beide partijen tot 250 euro indien slechts één van de partijen akkoord gaat. Het laatste
bedrag wordt verklaard door de tussenkomst van een deurwaarder die nodig is om het
voornemen van de aanvrager kenbaar te maken aan de partij die de echtscheiding niet heeft
aangevraagd.
De grootste kosten bij een echtscheiding zijn echter toe te schrijven aan de erelonen van
advocaten.
Ook belangrijk om te weten is dat de aanwezigheid van een advocaat bij de rechter die
uitspraak doet over de echtscheiding niet verplicht is wanneer u beiden aanvaardt om te
scheiden en een onherstelbare ontwrichting kan worden aangetoond door het eenvoudige
feit dat u zes maanden niet meer samenwoont.
Wat de gevolgen van de echtscheiding betreft (verdeling van bezittingen, hoederecht over de
kinderen enz.), zal de rechter in kort geding bevoegd zijn na de uitspraak van de
echtscheiding en hierbij wordt ten stelligste aangeraden dat u zich laat bijstaan door een
advocaat.
Aarzel niet om bij uw eerste contact met een advocaat te vragen op welke basis de erelonen
berekend worden. Ze kunnen immers worden berekend per uur (elk uur dat uw advocaat
daadwerkelijk aan uw dossier heeft gewerkt, zal u worden aangerekend) of forfaitair (de
advocaat bepaalt een vaste prijs voor de volledige procedure). Daarbij komen nog de
werkingskosten van de advocaat. U moet rekenen op ongeveer 0,50 euro per km
verplaatsingskosten, 10 euro per brief en 0,20 euro per kopie.
Om u een idee te geven: houd rekening met minstens 1.500 euro aan advocatenkosten voor
een eenvoudige echtscheiding met beperkte onenigheid. In geval van grote onenigheid over
de gevolgen van de echtscheiding en wanneer op papier moet worden gezet wie wat krijgt,
zou dat bedrag wel eens hoog kunnen oplopen.

Het recht om een arts te raadplegen
Als u het slachtoffer bent geweest van fysiek of psychologisch geweld, raadpleeg dan een
arts en vraag om een medisch verslag. Zo kunt u het geweld bewijzen wanneer u beslist om
de woonplaats te verlaten en/of klacht neer te leggen. Vertrouw de verslagen toe aan een
vertrouwenspersoon wanneer u vreest dat uw partner ze zal vinden.

Het recht om te vertrekken
U hebt het recht om uw woonplaats in te ruilen voor een veilig onderkomen, zonder dat u
daarbij het omgangsrecht met uw kinderen, uw bezittingen of uw verblijfsvergunning verliest.
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Kan ik mijn partner verbieden om mij te benaderen?
Als uw partner een ernstige, directe dreiging vormt voor uw veiligheid of die van de personen
die met u samenleven, kan de procureur des Konings uw partner verplichten om uw
gemeenschappelijke verblijfplaats onmiddellijk te verlaten en hem verbieden om er nog te
komen. De procureur kan hem ook verbieden om contact op te nemen met u of met elke
persoon die uw verblijfplaats bewoont, op straffe van sancties (wet van 15 mei 2012
betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld).
Dat verbod geldt maximaal 10 dagen, de tijd dat u zich kunt organiseren of zich kunt
aanmelden bij de familierechter die dringende of voorlopige maatregelen zal treffen met
betrekking tot de gemeenschappelijke verblijfplaats en eventuele kinderen.

Loop ik het risico mijn verblijfsvergunning te verliezen als ik mijn
partner verlaat?
Als u uw verblijfsvergunning hebt verkregen op basis van gezinshereniging, kunt u in
principe pas na een verblijf van 5 jaar in België een duurzaam (en autonoom) verblijf
aanvragen (ongeacht of u al dan niet met uw partner samenleeft).
De dienst Vreemdelingenzaken zal bovendien nagaan of:
•
•
•
•

u GEEN OCMW-uitkering krijgt;
u een stabiel, vast en voldoende groot inkomen hebt;
u bent ingeschreven bij een ziekenfonds;
u een degelijke woning hebt.

Als u beslist om de echtelijke woning te verlaten omwille van partnergeweld terwijl u
nog geen duurzame verblijfskaart hebt, moet u absoluut contact opnemen met een advocaat
of een dienst gespecialiseerd in Vreemdelingenrecht (zie nuttige adressen: ADDE, CIRÉ
enz.) om uw situatie kenbaar te maken aan de dienst Vreemdelingenzaken. De dienst heeft
immers een ruimere beoordelingsbevoegdheid als het personeel op de hoogte is van uw
situatie en het geweld VÓÓR ze het besluit nemen om uw verblijfskaart in te trekken. Die
beslissing kan trouwens snel genomen worden, als:
u de echtelijke woning verlaat en u zich op een ander adres inschrijft;
de wijkagent van uw gemeente vaststelt dat u er niet meer bent;
uw partner uw vertrek bij de gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken aangeeft.
Als u houder bent van een F kaart die 5 jaar geldig is (als u zich bij een Belg of burger
van de Europese Unie aansluit), bepaalt de wet dat de dienst Vreemdelingenzaken uw
verblijfskaart niet mag intrekken INDIEN U HET BEWIJS MEEBRENGT dat:
•
•
•
•

u het slachtoffer bent van 'huiselijk geweld';
u een stabiel, vast en voldoende groot inkomen hebt;
u bent ingeschreven bij een ziekenfonds;
u een degelijke woning hebt.

Als u houder bent van de A kaart die 1 jaar geldig is (als u zich bij een persoon aansluit
die een verblijfskaart van 1 jaar of van onbeperkte duur heeft), bepaalt de wet dat de dienst
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Vreemdelingenzaken moet rekening houden met het feit dat u het slachtoffer bent van
geweld om te beslissen of ze uw verblijfskaart al dan niet intrekken. Het gaat enkel om een
ruimere beoordelingsbevoegdheid die de dienst Vreemdelingenzaken er niet van weerhoudt
uw verblijfskaart in te trekken.
VÓÓR DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN KAN BESLISSEN OM UW
VERBLIJFSKAART IN TE TREKKEN, is het van essentieel belang dat u het bewijs
overhandigt dat:
•
•
•
•

u het slachtoffer bent van 'huiselijk geweld';
u een stabiel, vast en voldoende groot inkomen hebt;
u bent ingeschreven bij een ziekenfonds;
u een degelijke woning hebt.

Hulplijn Partnergeweld: 1712
Gespecialiseerde, vertrouwelijke en gratis hulplijn
Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur.
https://www.1712.be/

