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1. Uitbreiding van het concept en de dekking 

van IPV

 Diversiteit van de trajecten, contexten en geweldsdynamieken 

erkennen 

 Uitbreiding van het kader "Intiem Terrorisme/Situationeel 

Geweld 

 Integreer een lezing van de "dyadische" dynamiek

 De diversiteit van kwetsbare profielen in aanmerking nemen

 Nadruk op uittredings - en uittredingsprocessen

 Genderaanpak + Intersectionaliteitsaanpak + Contextuele

en klinische aanpak
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2. Sterkere eerstelijnsprofessionals

 De opleiding van eerstelijnsprofessionals versterken

 IPV als prioriteit opnemen in het zonale veiligheidsplan

 Aanwijzing van een referentiepolitieambtenaar die 

gespecialiseerd is in IPV

 Automatische doorverwijzing naar het SAPV

 Versterking van de politieopleiding

Lessen trekken uit de nieuwe systemen (CPVS, alarmen, enz.)

Versterking van het overleg met de OCMW's
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3. Ontwikkeling van een multidisciplinaire 

aanpak
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 Consensus om de samenwerking tussen actoren te ontwikkelen 

(politie, justitie - op correctioneel en jeugdniveau -, CAW, OCMW, 

PMS-sector, artsen, maatschappelijk werkers, enz.) 

 Maar hoe operationaliseer je het? Er zijn verschillende operationele 

modaliteiten waarover geen consensus bestaat: 

 Vlaanderen: MD-aanpak via "ketenaanpak"; One-stop shop (FJC) 

Vergemakkelijkt door de structurering van CAW's in 

eerstelijnsnetwerken 

 Wallonië - Brussel :  zorgen voor vertrouwen tussen de actoren 

(justitie/politie, PMS,...) 

 Vernieuwingen in uitvoering



4. Functie van de rechterlijke macht en 

versterking van haar betrokkenheid in een 

netwerkbenadering

 De rol van de referentiemagistraat versterken en uitbreiden in een 

netwerkbenadering, onder meer met medische, psychologische en 

sociale hulpverleners

 Ondersteunende mechanismen voor casusoverleg 

 “Pluralistische" evaluatie organiseren van de maatregelen die in 

IPV-situaties worden uitgevoerd (bv. col 20/20 herbezoek; RTID; 

enz.), samen met de verschillende betrokken actoren

 Waardering van de verschillen in uitvoering in de arrondissementen 

 leerproces

 Oprichting van een commissie voor de analyse van moordzaken 

(zoals Canada)
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5. Naar een geïntegreerde aanpak van preventie: 

een politieke en structurele prioriteit

 Versterking van primaire preventie  Emotionele en seksuele 

relatieopvoeding en gezonde relaties//     Integreren van IPV in het 

leerplan 

 Secundaire preventie versterken : opleiding van beroepsbeoefenaars en 

alle actoren die met het probleem te maken krijgen: huisarts, apotheker, 

OCMW, scholen, plaatselijke verenigingen, psychologen, enz. 

 Tertiaire preventie

- Versterking van systemen en diensten voor de follow-up op 

middellange en lange termijn van slachtoffers en daders 

(uittredingsprocessen)

- Verbetering van de toegang tot juridische, psychologische en 

sociale bijstand

- Voorzien in de behoefte aan noodwoningen en andere woningen
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6. Ontwikkeling/versterking van de bescherming 

van slachtoffers op middellange en lange 

termijn 

 Verbetering van de organisatie van vervolgtrajecten (netwerklogica) ook 

gedurende post-scheidingsperiode

 Combineer “ITR” met een intimidatiealarm (of -toepassing) voor 

slachtoffers die thuisblijven

+ “pluralistische” evaluatie van deze systemen  

 Ondersteuning (personeel en middelen) van eerstelijns- en 

gespecialiseerde diensten (slachtofferhulp, psychologische ondersteuning, 

enz.)

 Bevorder steun van de gemeenschap: peer support, discussiegroepen, 

deskundigen/getuigen...
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7. Ontwikkeling en versterking van de 

follow-up van daders

 Vermijden van een uitsluitend repressieve aanpak 

 Ontwikkelen van structurele huisvestingsoplossingen voor daders met 

gespecialiseerde begeleiding

 Ontwikkelen van structurele eerstelijnsondersteuning voor daders

 Follow-up opzetten voor daders van IPV in de gevangenis en na hun 

vrijlating

 Versterking van de follow-up na de scheiding

 Bevorderen van steun van de gemeenschap: collegiale ondersteuning, 

discussiegroepen, deskundigen/getuigen)
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8.  Statistische data

 Voorrang geven aan de registratie (of verbetering) van informatie over

slachtoffers, met als doel volledige informatie te verstrekken over hun

geslacht, aantal en leeftijd

 Ervoor zorgen dat IPV-daders die op het niveau van het parket aan de hand

van een contextcode kunnen worden geïdentificeerd, vervolgens ook

kunnen worden geïdentificeerd in de statistieken betreffende veroordelingen

(op basis van het strafregister), de uitvoering van straffen

(gevangenisstatistieken) en maatregelen (justitiehuizen), als onderdeel van

een meer algemene aanpak van geïntegreerde criminologische statistieken

 De verslagen van de analisten van het College van procureurs-generaal met

betrekking tot de IPV openbaar te maken (op hun website, bv.

https://www.om-mp.be/stat/).

 Een IPV-cel voor statistische gegevens op te richten die als interface

fungeert tussen de producenten van IPV-gegevens en met professionele

actoren

 De statistische registratie van moordzaken in het kader van het IPV

verbeteren en een specifieke statistische IPH-gegevenscel opzetten (met

volksgezondheid inbegrepen als gegevensproducent)
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9. En nu…veel energie om verder te gaan

 Deze twee jaar COVID hebben een enorme boost gegeven aan politieke 

en administratieve actoren en het maatschappelijk middenveld

 Het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld (2021-

2025) is gepubliceerd op 25-11-2021

 Samenwerken, erkennen van verschillen die ook bronnen van leren zijn

 Een belangrijke betrokkenheid van de burgermaatschappij en innovatie 

die blijk geeft van de wil om verder te gaan dan SILOS op het niveau 

van het onderwerp, op het niveau van de doelgroepen en op het 

niveau van de institutionele verdeling van de bevoegdheden

Natuurlijk zijn er nog beperkingen in dit plan:

- ontbreken van begrotingsperspectieven (algemeen en per 

maatregel)

- gebrek aan methode & prioriteiten van doelstellingen

- gebrek aan reflectie (en middelen) voor evaluatie 

- hoe doe je een pluralistische evaluatie rond prioriteiten ?
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IPV DURING AND AFTER COVID - IPV 

DACOVID (BELSPO 2021-2023)

Analyse van de gevolgen van de crisis en de covid-19 

maatregelen voor 

• de dynamiek van IPV's

• beleid, praktijken, instrumenten en innovaties in de 

justitiële, de verenigings-, de gezondheids- en de 

psychosociale sector tijdens de crisis

Ook analyses in de post-crisisperiode
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