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Voorwoord

Partnergeweld is in ons land nog altijd één van de meest verspreide vormen van 
geweld tegen vrouwen. Zo is volgens een recent Europees onderzoek één op vier 
vrouwen ooit al door haar partner aangevallen.

Slechts een klein aantal vrouwen doet echter aangifte van partnergeweld. Ons 
land heeft op het vlak van sensibilisering nochtans al een lange weg afgelegd. 
Sinds 2001 concretiseert België zijn engagement in het kader van de bestrijding 
van partnergeweld door middel van een nationaal actieplan, waar alle Belgische 
regeringen bij betrokken zijn. En dat werpt vruchten af. Partnergeweld is bij ons 
bespreekbaarder en wordt minder aanvaard dan in tal van andere Europese landen. 
België spant dan ook de kroon qua aangiftebereidheid in Europa en bekleedt met 
22% van de slachtoffers die naar de politie stappen, een plaatsje in de top 5 van 
landen qua aangiftebereidheid.

Maar we moeten nog een stap verder gaan. Niet enkel de aangifte en daaropvolgend 
de opvang van slachtoffers en het dossierbeheer zijn essentieel, ook preventie is 
bij partnergeweld van cruciaal belang.

Het risico op herhaald slachtofferschap is bij dat soort van geweld immers enorm. 
Uit studies blijkt dat twee derde van de slachtoffers meermaals geconfronteerd wordt 
met partnergeweld, omdat partners ondanks grote problemen vaak in een geweld-
dadige relatie blijven of ernaar terugkeren. Vaak omdat het slachtoffer afhankelijk 
is van de dader, om materiële, sociale en/of emotionele redenen. Precies door die 
afhankelijkheid is het vaak moeilijk om de spiraal van geweld te doorbreken en 
blijft preventie van partnergeweld van het allergrootste belang.

Een vroegtijdige en juiste inschatting van alle risico’s op recidive kan dan ook 
mensenlevens redden. Heel wat situaties blijven zich herhalen en escaleren op 
termijn. Maar dankzij een efficiënte risicotaxatie kunnen betere beslissingen en 
effectievere maatregelen genomen worden.

Met dat doel voor ogen heb ik daarom in het nationaal actieplan laten opnemen dat 
er een studie moet komen naar de evaluatie van het risico op recidive, onder de vorm 
van een instrument dat toelaat om snel de beste beslissingen te nemen en de meest 
efficiënte maatregelen te treffen. Dit boek brengt de eerste resultaten van de studie. 
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Ik hoop dan ook van harte dat, in navolging van de studie, er in 2015 een uniek risicotaxa-
tie-instrument zal bestaan, dat multidisciplinair over heel België gebruikt kan worden. 
Want enkel een globale en multidisciplinaire aanpak kan partnergeweld voorkomen.

Joëlle Milquet

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
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