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Onder welke voorwaarden biedt
het dispositief inzake het tijdelijk
huisverbod de mogelijkheid om te
strijden tegen het intrafamiliaal
geweld ?
In dit op verzoek van de minister van Justitie door de Steundienst opgesteld rapport
wordt het dispositief inzake het tijdelijk huisverbod geëvalueerd. Volgende thema’s zullen
hierbij meer in detail aan bod komen: de context van de evaluatie (I); de afbakening en de
beschrijving van het onderwerp van de evaluatie (II); de gehanteerde methodologie (III); de
analyse van de gegevens die het mogelijk moet maken een antwoord te bieden op de
vraagstelling van de evaluatie (IV); en de concrete op deze analyse gebaseerde
aanbevelingen (V).

I. De context van de evaluatie: het tijdelijk huisverbod is een instrument in
dienst van strafrechtelijk beleid inzake de strijd tegen het intrafamiliaal
geweld
Het dispositief inzake het tijdelijk huisverbod ontstond oorspronkelijk in het kader van het
strafrechtelijk beleid op gebied van intrafamiliaal geweld (A). Ze is erop gericht in te spelen
op enkele doelstellingen van dit beleid (B), en zich in te passen in de bestaande en in
evolutie zijnde organisatorische context (C).

A. Het strafrechtelijk beleid van het College van Procureurs-generaal
inzake de strijd tegen het intrafamiliaal geweld
Dit beleid kadert eerst en vooral in een algemene beweging die erop gericht is te
focussen op de bijstand aan en de bescherming van de slachtoffers1. Ze intergreert zich
vervolgens in de meer algemene problematiek van het geweld tegen vrouwen. 2
Het beleid inzake geweld tegen vrouwen werd top-down uitgewerkt: de binnen de
Verenigde Naties actieve feministische groeperingen hebben er namelijk voor gezorgd dat
Zie meer bepaald: F. TULKENS & M. Van de KERCKHOVE, “Introduction au droit pénal: aspects juridiques et
criminologiques”, Uitg. KLUWER, 2007, p. 61 e.v.; Nathalie WUIAME, “L’effectivité de la circulaire des procureurs généraux de
2006 pour lutter contre les violences conjugales”, Dossier d’analyse de pratiques professionnelles réalisé sous la direction de
Arlette GAUTIER et Annie JUNTER, DIU Etudes sur le genre, 15 september 2014, Université Rennes 2/Université de Bretagne
Occidentale.
2
Verschillende elkaar soms overlappende begrippen worden hier gebruikt: echtelijk geweld, partnergeweld, huiselijk geweld,
intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen. Het is niet de bedoeling om in dit rapport een definitie van al deze begrippen te
geven, die door verschillende instanties in uiteenlopende situaties gehanteerd worden, en aanleiding tot discussies geven die
hier niet gevoerd hoeven te worden.
1
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het begrip “geweld tegen vrouwen” op de agenda kwam te staan.3 Via de toepassing van
verdragen en aanbevelingen werd dit begrip vervolgens concreet in beleid omgezet op
Europees en nationaal niveau, in het bijzonder wat de strijd tegen het partnergeweld betreft.
Het is in deze context dat het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld (hierna “het Verdrag van Istanbul” genoemd) op 7 april 2011
door de Ministerraad van de Raad van Europa goedgekeurd werd. Het gaat hier om het
eerste juridisch dwingend instrument in Europa, dat erop gericht is vrouwen te beschermen
tegen elke vorm van geweld en, meer specifiek, huiselijk geweld.4 Dit verdrag strekt er toe de
rechtsnormen te harmoniseren, zodanig dat de slachtoffers overal in Europa recht hebben op
hetzelfde beschermingsniveau. Ze verplicht de verdragsluitende Staten om juridisch
dwingende normen aan te nemen, met name met het oog op de preventie van huiselijk
geweld, de bescherming van de slachtoffers en de bestraffing van de daders. Hiertoe wordt
in het kader van een geïntegreerde aanpak een interinstitutionele samenwerking
vooropgesteld.5 Het Verdrag van Istanbul trad in België op 1 juli 2016 in werking.6
Op Belgisch federaal niveau werd het beleid inzake partnergeweld geconcretiseerd aan
de hand van de uitwerking van vier opeenvolgende actieplannen (NAP). Het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kreeg een coördinatierol toegewezen om zo een
oplossing te bieden voor de bevoegdheidsversnippering op dit vlak tussen verschillende
niveaus. Het Instituut baseert zich hiervoor op de provinciale coördinatie inzake geweld, die
precies de interface moet zijn tussen alle administraties en betrokken partijen op lokaal
niveau.7
Sinds 2003 is er in België een wet tot toewijzing van de gezinswoning aan de
echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke
gewelddaden.8 Deze wet is er enerzijds op gericht partnergeweld strenger te bestraffen en
anderzijds het slachtoffer ervan te beschermen, door te proberen de materiële
consequenties van de tijdelijke of definitieve scheiding te verzachten die eventueel het
gevolg van het geweld kan zijn. Deze wet biedt de onderzoeksrechter de mogelijkheid om, in
geval van ernstige aanwijzingen van schuld aan dergelijke feiten, de vermoedelijke dader in
voorlopige hechtenis te plaatsen of tegen hem een aanhoudingsbevel af te leveren,
waardoor betrokkene uit huis geplaatst wordt. Het doel hiervan bestaat erin ervoor te zorgen
dat de dader zich bewust wordt van de noodzaak om dit gedrag te beëindigen, wat idealiter
gepaard gaat met een psychologische opvolging, meer bepaald in het kader van een
eventuele invrijheidstelling onder voorwaarden. Het burgerlijk luik van de wet streeft er dan
weer naar om te vermijden dat de echtgenoot of wettelijke samenwonende die het slachtoffer
van het geweld werd, en zich hierdoor al fysiek en mentaal vernederd voelt, ook nog eens
geconfronteerd wordt met de materiële vernedering van een vertrek uit de woning van het
Zie in dit opzicht: Hanna Beate SCOPP-SCHILLING & Cees FLINTERMAN (editors), “The Circle of Empowerment: TwentyFive Years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women”, ed. The Feminist Press at the City
University of New York, New York, 410 p.; Nathalie WUIAME, op. cit.
4
Preambule en artikel 1) van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
(hierna “het Verdrag van Istanbul” genoemd).
5
Verdrag van Istanbul, Preambule, artikelen 12 en 18; Toelichtend verslag bij het Verdrag §§ 19-21.
6
Zie in dit opzicht: European commission (ed.), “Feasability Study to Assess the Possibilities, Opportunities and Needs to
Standardise National Legislation on Violence Against Women, Violence against Children and Sexual Orientation Violence”,
Publications Office of the EU, 2010, 210 p.
7
Nationaal Actieplan ter Bestrijding van alle Vormen van gendergerelateerdgeweld 2015-2019, http://igvmiefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015
8
Wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het
slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (B.S. van
12.02.2003).
3
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koppel, wat doorgaans bovendien in alle haast moet gebeuren en voor het slachtoffer en
zijn/haar onmiddellijke gezinsomgeving een traumatiserende ervaring is. De echtgenoot of
wettelijk samenwonende die het geweld diende te incasseren krijgt bijgevolg het recht om
tijdelijk in de gezinswoning te blijven en, voor een beperkter aantal koppels, wordt deze
woning haar/hem definitief toegewezen ten gevolge van de ontbinding van hun echtelijke
verbintenis.9
Tegelijkertijd werd de rol van justitie en de politie verduidelijkt in een
gemeenschappelijke omzendbrief van strafrechtelijk beleid van het College van
Procureurs-generaal en de minister van Justitie (hierna “COL 4/2006”), die erop gericht is
en gecoördineerd lokaal optreden van de politie en de parketten te organiseren, in het kader
van een multidisciplinaire aanpak gesteund op de mobilisering van de bevoegdheden van
alle betrokken actoren.10 Deze omzendbrief werd op 12 oktober 2015 herzien11 op basis van
een voorheen uitgevoerde evaluatie ervan.12 Deze omzendbrief heeft specifiek betrekking op
het partnergeweld. Niettemin werd ze parallel opgesteld met omzendbrief COL 3/2006, die
de codering en registratie van het intrafamiliaal geweld beoogt. Overigens kan de
interventielogica van deze omzendbrief ook gelden voor alle vormen van intrafamiliaal
geweld (zie II.B. “onderwerp van de evaluatie”).
Volgende algemene doelstellingen van strafrechtelijk beleid werden in COL 4/2006
vastgelegd. Eerst en vooral moet voor elk geval dat vastgesteld werd of waarvan aangifte
gedaan werd, een passende oplossing gevonden worden, waarbij:
-

het slachtoffer van het geweld wordt gerespecteerd, beschermd en erkend, met name
door hem alle noodzakelijke informatie te bezorgen over de maatregelen die ten
aanzien van de dader van het geweld genomen werden en over de mogelijkheden tot
hulp voor zichzelf en de kinderen;

-

de bescherming van de kinderen die blootgesteld worden aan dit geweld of er het
rechtstreekse slachtoffer van zijn, gewaarborgd wordt;

-

het strafrechtelijk laakbaar karakter van het gedrag van de dader van het geweld
wordt bevestigd;

-

de rechten van de betrokkene worden geëerbiedigd en de tegen hem getroffen
maatregelen erop gericht zijn herhaling te voorkomen.

In tweede instantie wordt het volgende nagestreefd: “De reactie van de gerechtelijke en
politionele overheden bij partnergeweld moet blijk geven van het belang dat zij aan dit
sociaal en menselijk onaanvaardbaar fenomeen geven en van hun vastberadenheid om de

Zie in dit opzicht: Nathalie WUIAME, op. cit., p. 15; Hilde VANBOCKRIJK, “De wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de
gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege
zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 SW”, EJ, 2003, afl. 6, p. 86-92; Annick BOUCHE, “Les nouvelles conséquences
civiles et pénales des violences physiques exercées sur le conjoint ou le cohabitant par son partenaire”, in Journal des
Tribunaux, 2003, p. 462-463; Gerd VERSCHELDEN, “Slachtoffer partnergeweld krijgt bij voorkeur gezinswoning toegewezen”,
in De Juristenkrant, 12 maart 2003, nr. 65, p. 11; Didier PIRE, “Logement familial et violences conjugales”, in Revue trimestrielle
du droit familial, 3/2004, p. 521-536.
10
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het
strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld (COL 4/2006).
11
Wanneer in dit rapport verwezen wordt naar de omzendbrief COL 4/2006, dan gaat het steeds om de gecoördineerde en
herziene versie ervan.
12
Karel BERTELOOT, Salih SIVRI, Marie-Rose BROUCKER & Freddy GAZAN, “Evaluatie van de gemeenschappelijke
omzendbrief COL 4/2006 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk
beleid inzake partnergeweld: Syntheserapport”, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, December 2009, p. 52.
9
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diverse uitingen ervan te bestrijden, zodat de bevolking wordt aangezet tot een groter
wederzijds respect voor de fysieke en psychologische integriteit binnen het koppel.”13
Volgende hypothese ligt aan COL 4/2006 ten grondslag: “Hoe eerder de geweldpleger
overigens geconfronteerd wordt met een overheid die hem resoluut terechtwijst, hoe meer
deze gerechtelijke tussenkomst een rem op dit geweld kan plaatsen, escalatie van de
geweldscyclus kan vermijden en het slachtoffer kan beschermen.”14
Hiertoe worden door deze circulaire verschillende instrumenten gecreëerd: de opleiding
van het personeel, het aanwijzen van referentiemagistraten en referentie-politieambtenaren
en de redactie door de procureur des Konings van een actieplan voor de aanpak van
partnergeweld in zijn arrondissement. Dit plan wordt opgemaakt rekening houdend met de
mogelijkheden qua opvang van slachtoffers en daders door de instellingen en openbare
diensten en de privéverenigingen die actief zijn op sociaal, psychologisch, medisch en
gerechtelijk
vlak.
Het
plan
moet
verder
geconcretiseerd
worden
door
samenwerkingsprotocollen. Met het oog op een coherent beleid kunnen hiertoe alle bij deze
problematiek betrokken partijen op het niveau van het arrondissement geraadpleegd worden.
Volgende elementen moeten overigens in het actieplan aanwezig zijn: 1) een beschrijving
van het fenomeen in het arrondissement; 2) een inventaris van de mogelijkheden qua
opvang van slachtoffers en daders; 3) de beschikkingen die werden genomen ter uitvoering
van het strafrechtelijk beleid binnen het arrondissement. Dit plan moet tweejaarlijks
bijgewerkt worden.15
Om de algemene beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren worden de betrokken
actoren verzocht om snel en krachtdadig op te treden op grond van een beoordeling van het
gevaarsniveau. Hiertoe wordt aanbevolen om systematisch een proces-verbaal op te stellen
wanneer het gedrag een strafbare feit vormt en dit aan de procureur des Konings te
verzenden. Er moet in ieder geval steeds een spoor van het optreden van de politie bewaard
worden.16 Vervolgens moeten de politieambtenaren in de mate van het mogelijke vermijden
dat het slachtoffer zelf de gezinswoning dient te verlaten om haar/zijn eigen veiligheid en, in
voorkomend geval, die van de kinderen te garanderen. Tot slot wordt met klem aangeraden
om maatregelen te nemen om de bescherming van het slachtoffer te waarborgen en elke
vorm van secundaire victimisering tegen te gaan.17 De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid
evalueerde deze omzendbrief COL 4/2006 een eerste maal in 2009, waarbij geconcludeerd
kon worden dat de doelstellingen ervan algemeen gesproken behaald werden, behalve voor
een paar kleine nuances, bijvoorbeeld de creatie van wettelijke instrumenten die een
uithuisplaatsing van de dader mogelijk moeten maken.18
Recent werden in het rechtsgebied Antwerpen verschillende proefinitiatieven opgestart
met het oog op de ketengerichte multidisciplinaire samenwerking op het vlak van
intrafamiliaal geweld, om zo dit geweld via ‘case-overleg’ een halt tot te roepen. Het gaat om
volgende projecten: Protocol van Moed (kindermishandeling in Antwerpen)19, project CO3
13

COL 4/2006, p. 6.
COL 4/2006, p. 9-10.
15
COL 4/2006, p. 5 e.v.
16
COL 4/2006, p. 10.
17
COL 4/2006, p. 18 e.v.
18
Karel BERTELOOT, Salih SIVRI, Marie-Rose BROUCKER & Freddy GAZAN, “Evaluatie van de gemeenschappelijke
omzendbrief COL 4/2006 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk
beleid inzake partnergeweld: Syntheserapport”, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, December 2009, p. 49.
19
Zie
in
dit
opzicht:
https://www.law.kuleuven.be/linc/studiedagen/dialoogmomentprotocolvanmoed/;
http://www.kindermishandeling.be/website/388-www.html.
14
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(Antwerpen)20, LINK (Limburg) en Korte Keten (Mechelen). Het is hierbij de bedoeling om via
een project van geïndividualiseerde en aangepaste hulpverlening een complex en
gecoördineerd antwoord te bieden op een ingewikkeld probleem dat op een onafhankelijke
manier door een veelheid aan actoren beheerd wordt. Concreet betekent dit dat de
medewerkers uit de sociale sector, van politie en justitie en van de lokale administraties voor
de meest gecompliceerde gevallen rond de tafel gaan zitten om op een gecoördineerde en
niet-anonieme manier oplossingen te bedenken, waarbij eenieders bevoegdheden nageleefd
worden. Er wordt hierbij niet alleen gefocust op de geweldsfeiten zelf, maar ook op de
onderliggende problemen die door het betrokken gezin opgelost moeten worden. De burger
wordt niet langer ‘van hot naar her gestuurd’, met andere woorden van de ene dienst naar de
andere, maar staat centraal in het dispositief. De betrokken parketten maken volwaardig deel
van deze projecten uit, hetgeen ook een impact heeft op de manier waarop de gevallen van
intrafamiliaal geweld afgehandeld worden. Er wordt momenteel bestudeerd of een dergelijke
aanpak desgevallend niet naar de andere landsgedeelten uitgebreid zou kunnen worden.

B. De doelstellingen van de procedure van het tijdelijk huisverbod
Om het Verdrag van Istanbul te kunnen toepassen en te kunnen beantwoorden aan een
zekere vraag op het terrein, nam België een wet aan om een persoon die ervan verdacht
wordt dergelijk geweld gepleegd te hebben, tijdelijk de toegang tot de gemeenschappelijke
woning te ontzeggen (1). Deze wet streeft een aantal doelstellingen na (2) en werd sinds de
inwerkingtreding ervan naar gelang het arrondissement op een ongelijke manier toegepast
(3).

1) Het tijdelijk huisverbod
Het tijdelijk huisverbod wordt in het Belgisch recht geregeld door de wetten van 15 mei21
en 15 juni22 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (Belgisch
Staatsblad van 1 oktober 2012).23 Het tijdelijk huisverbod wordt overigens verplicht opgelegd
door het Verdrag van Istanbul. Er wordt namelijk aan de Staten die dit Verdrag ratificeerden
gevraagd om wetgevende bepalingen aan te nemen zodanig dat de bevoegde overheden
gerechtigd worden de pleger van huiselijk geweld in situaties die een onmiddellijk gevaar
betekenen, te bevelen de verblijfplaats van het slachtoffer of de persoon die in gevaar
gebracht werd te verlaten gedurende een toereikende periode, en de pleger te verbieden
deze woning te betreden of contact op te nemen met het slachtoffer of de persoon die
gevaar loopt.24
In Belgisch recht kan de procureur des Konings een huisverbod bevelen voor maximaal
10 dagen ten aanzien van een persoon indien uit de feiten of de omstandigheden blijkt dat
de aanwezigheid van de betrokkene in de verblijfplaats een ernstig en onmiddellijk gevaar
oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die dezelfde verblijfplaats betrekken
20

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/geweld--en-slachtofferbeleid/CO3-project.html.
Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, B.S. 01.10.2012.
22
Wet van 15 juin 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627
van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 01.10.2012.
23
De eerste wet heeft betrekking op het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld en de tweede op de niet-naleving
ervan. Beide wetten werden op dezelfde dag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Wanneer in dit rapport zonder verdere
precisering verwezen wordt naar de wet op het tijdelijk huisverbod, dan gaat het hierbij steeds om de eerste wet.
24
Artikel 52 van het Verdrag: “Spoedeisende locatieverboden” en artikel 53: “Gebieds- of contactverboden of
beschermingsbevelen”.
21
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(artikel 3 van de wet). Dit verbod kan voor maximaal 3 maanden (artikelen 4 en 5 van de
wet) verlengd worden via een beslissing van een familierechter25. De niet-naleving van dit
verbod wordt overeenkomstig de wet van 15 juni 2012 tot wijziging van de artikelen 594 en
624 van het Gerechtelijk Wetboek strafbaar gesteld.
Het College van Procureurs-generaal keurde samen met de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken de omzendbrief COL 18/2012 goed betreffende het tijdelijk huisverbod
in geval van huiselijk geweld (hierna “COL 18/2012”), waarvan de voornaamste doelstelling:
“de vragen en moeilijkheden voortvloeiend uit onduidelijkheden of leemtes in de wet van 15
mei 2012 in kaart te brengen en er antwoord op te geven” is. Meer specifiek wordt hierbij
nagestreefd de toepassing van deze wet te uniformeren en de rol van alle betrokken partijen
(parket, politie en dienst slachtofferonthaal) uit te klaren, evenals de modaliteiten van hun
optreden. Tot slot worden de parketmagistraten uitgenodigd om met de nodige omzichtigheid
te handelen en deze uitzonderlijke maatregel weloverwogen te nemen op basis van
ingewonnen ernstige elementen.26

2) De doelstellingen en inzet van het tijdelijk huisverbod
Wat het tijdelijk huisverbod betreft, zijn de in het Verdrag van Istanbul vastgelegde
doelstellingen erop gericht de veiligheid en de adequate en onmiddellijke bescherming van
het slachtoffer te waarborgen, door aan laatstgenoemde te garanderen dat hij/zij zijn/haar
woning kan behouden. Er moeten effectieve maatregelen genomen worden om de meest
flagrante vormen van geweld te voorkomen.27
De parlementaire werkzaamheden in dit kader maken van hun kant de wil van de
Belgische wetgever duidelijk.
De parlementsleden vertrokken van de volgende vaststellingen, die voortvloeien uit de
beperkingen inzake de toepassing van de wet van 2003 tot toewijzing van de gezinswoning
aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke
gewelddaden zijn: in het Belgisch recht was immers niets voorhanden voor situaties waarin
er sprake is van een bedreiging zonder dat er effectief al tot geweld overgegaan werd. De
slachtoffers konden overigens evenmin rekenen op eender welke vorm van onmiddellijke
bescherming wanneer de gerechtelijke overheid na een daad van geweld geen
aanhoudingsbevel ten aanzien van de pleger ervan uitvaardigde. Er bestonden met andere
woorden geen “halve maatregelen”.
Bijgevolg moest in eerste instantie28 de gerechtelijke wereld de mogelijkheid krijgen om
bij sommige geweldsituaties te kunnen optreden, om zo snel mogelijk bijstand aan zowel het
slachtoffer als de dader te kunnen aanbieden, met controle door een rechter. De bedoeling
hiervan bestaat erin de betrokken personen in een situatie te brengen waarin zij
weloverwogen een beslissing kunnen nemen: het slachtoffer zou zo in alle kalmte kunnen
nadenken over het feit of het nodig is om maatregelen ten gronde te vragen, bijvoorbeeld de
25

Aanvankelijk was het nemen van een dergelijke beslissing de bevoegdheid van de vredercheter. Deze bevoegdheid werd
ingevolge Artikelen 267 en 268 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (B.S.
van 27.09.2013) overgedragen.
26
COL 18/2012, op. cit..
27
Artikel 50 van het Verdrag van Istanbul en Toelichtend verslag §§ 258-259 en §§ 267-276.
28
Senaat van België, DOC 5-539/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door mevrouw Faes, 11 januari
2012; Kamer Van Volksvertegenwoordigers van België, DOC 53 1994/005, Verslag namens de commissie voor de Justitie,
uitgebracht door mevrouw Valérie Déom, 27 april 2012; Artikel 50 van het Verdrag van Istanbul en Toelichtend verslag §§ 258259 en §§ 267-276.
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permanente toewijzing van het genot van de gezinswoning of het neerleggen van een klacht.
Er werd hierbij uitgegaan van de veronderstelling dat het feit dat de slachtoffers slechts
zelden klacht indienen vooral ingegeven is door de angst voor de gevolgen voor de echtelijke
woonst. Het risico op secundaire victimisering moet met andere woorden zoveel mogelijk
beperkt worden: tijdens een zware crisis dient het slachtoffer doorgaans zijn of haar familiaal
milieu te verlaten, terwijl de dader in de gezinswoning kan blijven en zich bijgevolg gesterkt
kan voelen in zijn gedrag. Parallel hiermee was het ook de bedoeling de vermoedelijke dader
de tijd te geven over zijn gedrag na te denken zonder dat er sprake diende te zijn van de
sociale en professionele gevolgen van het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel. In
tweede instantie diende een instrument ter beschikking van de actoren op het terrein gesteld
te worden op basis waarvan zij bepaalde bedreigende situaties kunnen afhandelen wanneer
(nog) geen strafbaar feit gepleegd werd, om zo het risico op escalatie te verkleinen.
Volgende doelstellingen kunnen hier bijgevolg uit afgeleid worden:
-

Doelstelling met het oog op onmiddellijke veiligheid en veiligheid op lange
termijn: maatregel ter bescherming en preventie van geweld in het kader van een
relatie (doelstelling opgenomen in omzendbrief COL 18/2012, p. 5);

-

Emancipatorische doelstelling: een afkoelingsperiode inlassen, die de mogelijkheid
biedt in alle kalmte na te denken met het oog op een autonome beslissing, ongeacht
het gevolg dat op strafrechtelijk vlak aan de feiten gegeven wordt;

-

Symbolische doelstelling: het slachtoffer, de dader en de maatschappij in haar
geheel de boodschap geven dat partnergeweld onaanvaardbaar is;

-

Doelstelling met het oog op beleidscoherentie: de wet van 2003 aanvullen en
versterken.

In de omzendbrief diende evenwel vastgesteld te worden dat de wettelijke bepaling ter
zake niet gepaard ging met eender welke budgettaire of sociale bepaling om deze
doelstellingen in de praktijk om te kunnen zetten.29
Het vastleggen van deze doelstellingen bood eveneens de mogelijkheid om de
interventielogica uit te klaren die leidde tot het uitwerken van de procedure van het tijdelijk
huisverbod, en die geïllustreerd wordt in de actorendriehoek (Knoepfel en al. 2015) op de
volgende bladzijde30:

29

COL 18/2012, op. cit., p. 5.
Peter KNOEPFEL, Corinne LARUE, Frédéric VARONE, Jean-François SAVARD, “Analyse et pilotage des politiques
publiques”, Presses de l’Université du Québec, 2015, p. 78-83.
30
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3) Ongelijke toepassing
arrondissementen31

van

het

tijdelijk

huisverbod

naargelang

het

Op basis van de in de databank van het College van Procureurs-generaal
geregistreerde cijfergegevens konden de statistisch analisten van het openbaar ministerie
informatie verstrekken over de tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 op de
Belgische correctionele parketten geopende dossiers inzake het tijdelijk huisverbod.
De statistisch analisten van het openbaar ministerie konden eveneens gegevens
aanleveren over het aantal zaken dat gedurende dezelfde periode op de correctionele
parketten instroomde en waarin sprake was van niet-naleving van het tijdelijk huisverbod.
In de databank van het College van Procureurs-generaal is immers een specifieke
tenlasteleggingscode voorhanden op grond waarvan de zaken geselecteerd kunnen

31

Dit hoofdstuk is enkel gebaseerd op de extractie en de analyse door de statistisch analisten van het College van Procureursgeneraal van 10 januari 2017.
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worden met betrekking tot de niet-naleving van het tijdelijk huisverbod. De statistisch
analisten konden bovendien informatie bezorgen over de vooruitgangsstaat van deze
zaken en de motieven van zondergevolgstelling tot en met de datum van 10 januari 2017.
De methodologische toelichting bij deze cijfers werd als bijlage bij dit document gevoegd
(bijlage 1).
De door de statistisch analisten van het openbaar ministerie geextraheerde informatie
wordt hieronder in twee tabellen voorgesteld. In de eerste tabel wordt het aantal tussen 1
januari 2013 en 31 december 2016 geregistreerde dossiers weergegeven betreffende het
tijdelijk huisverbod. Deze gegevens worden opgesplitst naargelang het gerechtelijk
arrondissement, het parket of de afdeling. In de tweede tabel komen alle gevallen van
niet-naleving van het tijdelijk huisverbod aan bod. Ook in deze tabel worden de cijfers
opgesplitst per gerechtelijk arrondissement, parket of afdeling.

Tabel 1: Aantal dossiers van tijdelijk huisverbod dat tussen 1 januari 2013
en 31 december 2016 op de Belgische correctionele parketten instroomde.
Gegevens per jaar van instroom en per gerechtelijk arrondissement
/parket/afdeling (n en % in kolommen).
2013
n
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

2014

%

n

2015

%

n

2016

%

n

TOTAL

%

n

%

4

12,50

7

21,21

6

15,79

8

8,51

25

12,69

parket Antwerpen - afdeling Antwerpen

3

9,38

7

21,21

6

15,79

8

8,51

24

12,18

parket Antwerpen - afdeling Mechelen

1

3,13

.

.

.

.

.

.

1

0,51

.

.

.

. 23

60,53 74

78,72

97

49,24

parket Limburg - afdeling Hasselt

.

.

.

.

6

15,79 26

27,66

32

16,24

parket Limburg - afdeling Tongeren

.

.

.

. 17

44,74 48

51,06

65

32,99

ARRONDISSEMENT LIMBURG

ARRONDISSEMENT WAALS-BRABANT

.

.

.

.

.

.

1

1,06

1

0,51

ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN

7

21,88

2

6,06

1

2,63

4

4,26

14

7,11

parket West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk

7

21,88

2

6,06

1

2,63

4

4,26

14

7,11

ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN

2

6,25

.

.

.

.

.

.

2

1,02

parket Oost-Vlaanderen - afdeling Gent

2

6,25

.

.

.

.

.

.

2

1,02

2

6,25

.

.

.

.

.

.

2

1,02

2

6,25

ARRONDISSEMENT LUIK
parket Luik - afdeling Luik

.

.

.

.

.

.

2

1,02

.

. 11

33,33

.

.

1

1,06

12

6,09

parket Luxemburg - afdeling Aarlen

.

.

8

24,24

.

.

1

1,06

9

4,57

parket Luxemburg - afdeling Marche-en-famenne

.

.

3

9,09

.

.

.

.

3

1,52

53,13 13

39,39

8

21,05

6

6,38

44

22,34

.

.

2

5,26

1

1,06

4

2,03

43,75 12

36,36

6

15,79

5

5,32

37

18,78

3,03

.

.

.

.

3

1,52

ARRONDISSEMENT LUXEMBURG

ARRONDISSEMENT HENEGOUWEN
parket Bergen-Doornik - afdeling Bergen
parket Bergen-Doornik - afdeling Doornik
parket Charleroi
TOTAAL

17
1
14
2

3,13

6,25

1

32 100,00 33 100,00 38 100,00 94 100,00 197 100,00

Bron: Databank van het College van Procureurs-generaal – Statistisch analisten.
In de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 werden in de NIZA-module
van de informaticaprogramma’s REA/TPI en MaCH amper 197 dossiers met betrekking
tot het tijdelijk huisverbod geregistreerd.
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De opsplitsing van de dossiers per afdeling maakt grote verschillen tussen de
correctionele parketten duidelijk. In dit opzicht zijn de cijfers van het arrondissement
Limburg en de afdeling Doornik bijzonder interessant. Voor het arrondissement Bergen
merkte de procureur des Konings van meet af aan op dat de “goede” cijfers van de
afdeling Doornik het gevolg zijn van de sensibilisering door en het optreden van de
magistraat die er instaat voor de afdeling Jeugd en Gezin. Het parket Limburg nam dan
weer geen enkele beschikking tot oplegging van een tijdelijk huisverbod tot in 2015,
waarna een aanzienlijke kentering vastgesteld kan worden. Het rechtsgebied Antwerpen,
waar momenteel een aantal multidisciplinaire ketengerichte projecten loopt, past het
tijdelijk huisverbod op ruimere schaal toe in vergelijking met de andere arrondissementen.
De arrondissementen of afdelingen waarvoor geen cijfers beschikbaar zijn, registreerden
geen enkel dossier met betrekking tot het tijdelijk huisverbod.
Tabel 2: Aantal dossiers met betrekking tot de niet-naleving van het
tijdelijk huisverbod dat tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 op de
Belgische correctionele parketten instroomde. Gegevens per jaar van instroom
en per gerechtelijk arrondissement /parket/afdeling (n en % in kolommen).
2013
n
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

2014

%

n

2015

%

n

2016

%

n

TOTAL

%

n

%

2

20,00

2

14,29

4

36,36

1

11,11

9

20,45

parket Antwerpen - afdeling Antwerpen

2

20,00

2

14,29

3

27,27

1

11,11

8

18,18

parket Antwerpen - afdeling Mechelen

.

.

.

.

1

9,09

.

.

1

2,27

.

.

1

7,14

2

18,18

6

66,67

9

20,45

parket Limburg - afdeling Hasselt

.

.

.

.

.

.

2

22,22

2

4,55

parket Limburg - afdeling Tongeren

.

.

1

7,14

2

18,18

4

44,44

7

15,91

.

.

5

35,71

3

27,27

1

11,11

9

20,45

.

.

5

35,71

3

27,27

1

11,11

9

20,45

ARRONDISSEMENT LIMBURG

ARRONDISSEMENT BRUSSEL
parket Brussel
ARRONDISSEMENT LEUVEN

.

.

.

.

1

9,09

.

.

1

2,27

ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

parket West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN

2

20,00

2

14,29

1

9,09

1

11,11

6

13,64

parket Oost-Vlaanderen - afdeling Gent

.

.

1

7,14

1

9,09

.

.

2

4,55

parket Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde

2

20,00

1

7,14

.

.

1

11,11

4

9,09

2

20,00

1

7,14

.

.

.

.

3

6,82

parket Luik - afdeling Luik

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

parket Luik - afdeling Verviers

1

10,00

1

7,14

.

.

.

.

2

4,55

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

parket Namen - afdeling Namen

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

ARRONDISSEMENT HENEGOUWEN

2

20,00

3

21,43

.

.

.

.

5

11,36

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

ARRONDISSEMENT LUIK

ARRONDISSEMENT NAMEN

parket Bergen-Doornik - afdeling Bergen
parket Bergen-Doornik - afdeling Doornik

.

.

3

21,43

.

.

.

.

3

6,82

parket Charleroi

1

10,00

.

.

.

.

.

.

1

2,27

TOTAAL

10 100,00 14 100,00 11 100,00

9 100,00

44 100,00

Bron: Databank van het College van Procureurs-generaal – Statistisch analisten.
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Tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 werden in de informatica-applicatie van
de correctionele parketten REA/TPI (en MaCH) 44 zaken geregistreerd waarbij er sprake
was van een niet-naleving van het tijdelijk huisverbod.
Het is interessant om vast te stellen dat sommige afdelingen die in tabel 2 figureren
met betrekking tot de niet-naleving van het tijdelijk huisverbod, niet in tabel 1 voorkomen,
waarin een overzicht gegeven wordt van alle dossiers inzake het tijdelijk huisverbod zelf.
Voor de 44 zaken uit tabel 2 dient gepreciseerd te worden dat er 25 geseponeerd
werden op de datum van de gegevensextractie (10 januari 2017), terwijl 6 dossiers zich
op dat moment in de vooruitgangsstaat ‘dagvaarding & voortzetting’ bevonden.
Bij de 25 op 10 januari 2017 geseponeerde dossiers was er sprake van volgende
motieven:
Technische motieven: geen misdrijf (3 zaken), onvoldoende bewijzen (4
zaken), klachtafstand (1 zaak), dader(s) onbekend (1 zaak).
Opportuniteitsmotieven: toestand geregulariseerd (8 zaken), andere
prioriteiten (3 zaken), wanverhouding gevolgen-maatschappelijke verstoring (3 zaken),
toevallige feiten met oorzaak in specifieke omstandigheden (1 zaak), misdrijf van
relationele aard (1 zaak).

C. De wetgevende en organisatorische context van de parketten in
evolutie
In dit deel moet er in de eerste plaats gewezen worden op de wet betreffende de
invoering van een familie- en jeugdrechtbank van 30 juli 201332 (art. 265 – 268) die de
bevoegdheid om kennis te nemen van het tijdelijk huisverbod verschoof van de
vrederechter naar de familierechtbank. Overeenkomstig de parlementaire voorbereiding
werd deze bevoegdheidswijziging ingegeven door de vaststelling dat het familierecht in
zijn geheel wordt overgedragen naar de familierechtbank en dat een wijziging van de wet
op het tijdelijk huisverbod dus niet kon uitblijven.33
Deze bevoegdheidswijziging ressorteert een aantal gevolgen die een invloed kunnen
hebben op de toepassing van het tijdelijk huisverbod door parketmagistraten:
-

32
33

Waar het vredegerecht zich situeert op het niveau van het kanton is de
familierechtbank een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg en wordt
deze georganiseerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Vanuit
praktisch oogpunt brengt dit met zich mee dat de familierechtbank geografisch
gezien centraal gelegen is binnen het gerechtelijk arrondissement en dat het
voor de magistraten van het Openbaar Ministerie minder omslachtig geworden
is om een zitting bij te wonen. In een aantal arrondissementen bevinden de
familierechtbank en het parket zich zelfs in hetzelfde gebouw. Bovendien dient
de magistraat niet langer na te gaan welk kanton en dus vredegerecht bevoegd
is om kennis te nemen van de zaak, voor het gehele gerechtelijk
arrondissement is dit de familierechtbank.

Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27.09.2013.
Stukken van de Senaat/Kamer, nr. 5-1189/5, p. 25
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-

Waar het vredegerecht voor de parketmagistraten onbekend terrein was is dit
niet het geval voor de familierechtbank. Omwille van de bevoegdheden van het
vredegerecht, die van burgerrechtelijke aard zijn, zijn de magistraten van het
Openbaar Ministerie er niet mee vertrouwd. De wet betreffende de invoering
van een familie- en jeugdrechtbank voorziet echter in een algemene, zij het
facultatieve, adviesbevoegdheid voor het Openbaar Ministerie en kent het
Openbaar Ministerie op diverse vlakken ook een actieve rol toe. Het spreekt
voor zich dat dit de vertrouwdheid van de magistraat met de familierechtbank in
de hand werkt, is dit niet het geval voor de familierechtbank.

-

De familierechtbank opent één familiedossier waarin alle ingediende
vorderingen tussen partijen die ofwel samen een minderjarig kind hebben, ofwel
gehuwd zijn of waren, ofwel wettelijk samenwonenden zijn of waren,
samengebracht worden.34 Een dergelijke bundeling van alle vorderingen
aangaande het gezin laat de familierechtbank dan ook toe een veel completer
beeld te hebben op de gezinssituatie dan de vrederechter in het verleden.

In de tweede plaats dient gewezen te worden op de invloed die de omvang35 van het
parket en het beleid van de procureur des Konings hebben op de toepassing van het
tijdelijk huisverbod.
Omzendbrief nr. 4/2006 bepaalt dat de Procureur des konings met de organisatie van
zijn dossiers partnergeweld “een informatie-uitwisseling en nauwe samenwerking tussen
de magistraten die partnergeweld behandelen en de magistraten die met de
jeugdbescherming zijn belast” dient na te streven.36 Hoewel elke procureur des Konings
verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze richtlijn dient opgemerkt te worden dat de
invulling die hij eraan geeft een invloed kan hebben op de behandeling van de dossier
partnergeweld en dus ook op de toepassing van het tijdelijk huisverbod in deze dossiers.
In sommige arrondissementen, bijvoorbeeld, worden de dossiers inzake intrafamiliaal
geweld, jeugd en burgerlijke zaken in de schoot van dezelfde sectie behandeld. De
centralisatie van het familierecht binnen één sectie van een parket zorgt er, net zoals dit
het geval is voor de centralisatie voor de familierechtbank, voor dat men binnen deze
sectie een completer beeld heeft van de gezinssituatie. Deze centralisatie bevordert
immers de informatie-uitwisseling tussen collega magistraten die, weliswaar als titularis
van onderscheiden dossiers, bij een zelfde gezinssituatie betrokken zijn.

34

Art. 725bis Ger. W.
Met de omvang van het parket wordt gewezen op het aantal behandelde dossiers.
36
COL 4/2006, p. 19.
35
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II. De afbakening en de beschrijving van het onderwerp van de evaluatie
Om het onderwerp van de evaluatie af te bakenen (B) zal eerst uitgelegd worden wat er
gevraagd werd (A). Beide elementen zullen er vervolgens voor zorgen dat de vraagstelling
van de evaluatie zelf duidelijk gemaakt kan worden (C).

A. Het verzoek tot evaluatie
In omzendbrief COL 18/2012 wordt de evaluatie ervan door het College van Procureursgeneraal vastgelegd. Hiertoe diende de werkgroep die dit document opstelde aan de minister
van Justitie en het College van Procureurs-generaal alle nuttige voorstellen voor te leggen
om de circulaire aan te passen of aan te vullen.37 Het nieuwe door het College van
Procureurs-generaal opgerichte expertisenetwerk “Criminaliteit tegen Personen” nam nadien
de taken van de werkgroep over die oorspronkelijk instond voor de redactie van COL
18/2012.
In een email van 9 juli 2015 verzocht de beleidscel van de minister van Justitie het
College dan ook om over te gaan tot deze evaluatie, “(…) om de praktijk van het huisverbod
wat grondiger te evalueren, in functie van eventuele bijsturing en wetswijzigingen. In het
bijzonder dient te worden onderzocht welke elementen de zeer beperkte toepassing kunnen
verklaren en welke knelpunten door de magistraten op het terrein worden ervaren.”
In de beleidsverklaring van minister van Justitie Koen Geens wordt overigens het
volgende gesteld: “(…) de wetten van 15 mei en 15 juni 2012 worden bijgestuurd zodat het
tijdelijk huisverbod voor plegers van intrafamiliaal geweld beter kan worden toegepast en
gehandhaafd. Daartoe zal een evaluatie gebeuren van de concrete toepassing op het terrein
en de kritische succesfactoren”.38
Het verzoek had dus betrekking op de evaluatie van de ervaringen van de magistraten
met het tijdelijk huisverbod, kwestie van na te kunnen gaan waarom dit instrument slechts op
zeer beperkte schaal toegepast wordt (en waarbij desgevallend wetswijzigingen voorgesteld
zouden kunnen worden).

B. Het onderwerp van de evaluatie
In het licht van het verzoek tot evaluatie en de interventielogica van de maatregel van het
tijdelijk huisverbod kan het thema van de evaluatie als volgt afgebakend worden:
Het is niet de bedoeling de relevantie van het tijdelijk huisverbod zelf te evalueren als
instrument van strafrechtelijk beleid voor de strijd tegen het intrafamiliaal geweld. De
relevantie van de door de beleidsmakers gehanteerde middelen resulteert immers niet uit het
onderwerp van de evaluatie. De relevantie evalueren impliceert dat nagegaan wordt in welke
mate de doelstellingen van de interventie afgestemd zijn op de vastgestelde problemen.39
Het doel is hier dus niet om te beoordelen of de wet en/of de omzendbrief de beste manier
37

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en het College van
Procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (COL 18/2012), p. 38.
38
Kamer van Volksvertegenwoordigers, “Beleidsverklaring van de minister van Justitie” (DOC 54 0020/018), 17 november 2014,
p. 19.
39
DELECLUSE Jean-Luc (publicatiedirecteur), “Le petit furet de l’évaluation: Guide pratique de l’évaluation en Nord-Pas de
Calais”, http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2012-07/petit_furet_2.pdf, p. 16 en p. 96.
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is/zijn om een antwoord op alle opgedoken vragen te bieden, maar wel om na te gaan of het
bestaande wetgevende en regelgevende dispositief in de praktijk problemen stelt en waarom
het tijdelijk huisverbod zo weinig toegepast wordt.
De evaluatie is daarentegen toegespitst op de hele dispositief inzake het tijdelijk
huisverbod en de manier waarop zij in de praktijk aangewend wordt. Door de toepassing van
de omzendbrief ten behoeve van de minister te evalueren en hem alle mogelijke relevante
bepalingen voor te leggen, kan het College ook voorstellen formuleren over de wet zelf,
aangezien de omzendbrief steeds aan de wet gelinkt is.
De evaluatie kan ingepast worden in de maatregelen van strafrechtelijk beleid van het
College van Procureurs-generaal op het vlak van intrafamiliaal geweld. De facto wordt in het
verzoek tot evaluatie en de bewoordingen van zowel de wet als de omzendbrief naar het
begrip ‘huiselijk geweld’ verwezen. Niettemin leek het aangewezen het thema van de
evaluatie te laten kaderen in de gangbare werkmethodes op gebied van intrafamiliaal geweld
in het algemeen.
De doelstellingen die geleid hebben tot de aanname van dit instrument en de
onderliggende logica ervan maken immers duidelijk dat het hierbij gaat om een maatregel ter
bestrijding van het intrafamiliaal geweld, die niet op zichzelf kan bestaan. In de
bewoordingen van de wet wordt weliswaar naar het huiselijk geweld verwezen, maar de
voorbereidende parlementaire documenten en het toepassingsgebied van de wet hebben
een ruimere draagwijdte.40 In omzendbrief COL 18/2012 wordt vanaf de eerste paragraaf
gepreciseerd dat deze wet erop gericht is de in omzendbrief COL 3/2006 vastgelegde strijd
tegen het intrafamiliaal geweld te versterken,41 en wordt verder ingegaan op de
toepassingsmodaliteiten ervan in verschillende omstandigheden. Er wordt bovendien aan
herinnerd dat alle betrokkenen bij de naleving van deze bepalingen moeten “handelen naar
de geest van omzendbrief COL 4/2006”, zelfs al is er geen sprake van een situatie van
partnergeweld.42 43
De evaluatie werd dus toegespitst op de ervaring van de magistraten met het tijdelijk
huisverbod als instrument van strafrechtelijk beleid in de strijd tegen het intrafamiliaal
geweld.

C. De vraagstelling van de evaluatie en het beoordelingscriterium
De voorbereidende interviews en research maakten duidelijk dat de meer traditionele
evaluatiecriteria (efficiëntie, effectiviteit, impact) in deze context weinig zin zouden hebben.
Omdat er weinig bronnen voorhanden zijn op basis waarvan kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens verstrekt kunnen worden, bestond het risico zo immers dat op de vragen
eenvoudigweg geantwoord zou worden dat het tijdelijk huisverbod niet of amper toegepast

40

Het gaat hierbij om bedreigingen vanwege een meerderjarige voor de veiligheid van één of meerdere personen met wie
betrokkene een woning deelt. Zie ook: Senaat van België, DOC 5-539/4.
41
Omzendbrief COL 3/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende de definitie van het
intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en de registratie van de dossiers door de
politiediensten en de parketten, p. 4: “Wordt als intrafamiliaal geweld beschouwd iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch
of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.”
42
COL 18/2012, op. cit., p. 11-15. De procedure van het tijdelijk huisverbod is niet enkel van toepassing in geval van
partnergeweld, maar ook bij geweld tegen minderjarigen of ascendanten.
43
Op grond van COL 4/2006 (p. 5) wordt als partnergeweld beschouwd “iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of
economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame
affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft”.
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wordt. Dergelijke evaluatiecriteria zouden evenmin de mogelijkheid bieden de ambities van
de evaluatie te realiseren, namelijk zorgen voor een zo optimaal mogelijke toepassing van de
procedure door alle betrokken partijen, en bijgevolg diende dus naar het “hoe” gevraagd te
worden.
Bovendien werd, zoals hierboven reeds aangehaald, de procedure van het tijdelijk
huisverbod van bij aanvang ontworpen om een antwoord te bieden op de doelstellingen van
het beleid inzake de strijd tegen partnergeweld, om zo een aantal lacunes weg te werken,
waardoor dan weer voor coherentie met het bestaande beleid en de gangbare normen
gezorgd kan worden. Eerst en vooral diende de wet van 2003 aangevuld en versterkt te
worden, en vervolgens moesten de bepalingen uit omzendbrief COL 18/2012 toegepast
worden in de geest van omzendbrief COL 4/2006. Tot slot is de keuze om de vrederechter,
en nadien de familierechter, bevoegd te verklaren er meer specifiek op gericht alle gevallen
betreffende één zelfde gezin op een coherentere manier af te handelen.
Er werd dan ook beslist een minder vaak gehanteerd evaluatiecriterium voor te stellen,
dat in deze context niettemin de mogelijkheid kon bieden te beantwoorden aan de logica die
tot de aanname van maatregel in kwestie leidde, enerzijds, en om informatie over de
geëvalueerde procedure aan de beleidsmakers te verstrekken, anderzijds: de coherentie.
Het criterium van de externe coherentie betekent dat geëvalueerd wordt in welke mate de
doelstellingen van het optreden coherent zijn met de andere beleidsinterventies die mee
interageren.44 Voor dit rapport moest dus de coherentie van de maatregelen van het
tijdelijk huisverbod en het strafrechtelijk beleid op gebied van partnergeweld
geëvalueerd worden – meer bepaald: In welke mate zijn de doelstellingen van het optreden
(tijdelijk huisverbod) coherent met deze van de andere beleidsinterventies (het strafrechtelijk
beleid op gebied van partnergeweld) die ermee interageren ? Het gaat er hierbij om de
meerwaarde van de procedure te analyseren voor het strafrechtelijk beleid inzake
partnergeweld.
Met dit criterium voor ogen werd een onderzoeksvraag met verschillende subvragen naar
voor geschoven. De hierna volgende voorgestelde methodologie zorgde ervoor dat deze
vragen beantwoord konden worden.
Onder welke voorwaarden biedt de toepassing van het dispositief inzake het tijdelijk
huisverbod de mogelijkheid om te strijden tegen het intrafamiliaal geweld ?
1° Welke meerwaarde kan het tijdelijk huisverbod bieden voor de strijd tegen het
partnergeweld ?
2° Zijn de ter beschikking van alle interveniënten gestelde (temporele, reglementaire,
procedurele, financiële en personele) middelen al dan niet geschikt in het kader van een
tijdelijke procedure ?
3° Is het tijdelijk huisverbod een instrument dat de interveniënten de mogelijkheid biedt
de geweldscyclus te doorbreken ?
4° Plaatst het tijdelijk huisverbod het slachtoffer in de voorwaarden die nodig zijn om zelf
de beslissingen te kunnen nemen die op hem/haar van toepassing zijn ?

44

“Le petit furet de l’évaluation”, op. cit., p. 16.
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III. De gehanteerde methodologie
In het hiernavolgende hoofdstuk wordt eerst en vooral toelichting gegeven bij de
methodes die gehanteerd werden voor de verzameling en de analyse van de gegevens (A).
Nadien worden de theoretische concepten gedefinieerd die in de loop van deze analyse
aangewend werden (B).

A. De gegevensverzameling en -analyse
Om een antwoord te kunnen formuleren op de evaluatievraag werd van bij aanvang een
beroep op een analysemethode gedaan die de mogelijkheid biedt af te wisselen tussen de
verzameling en de analyse van gegevens (1). Verschillende interveniënten traden in dit
proces op (2). De gegevens werden op grond van verschillende methodes in meerdere fases
verzameld (3).

1) Welke analysemethode ?
Er werd uitgegaan van een op de “Gefundeerde Theorie” gebaseerde analysemethode,
die hier in vereenvoudigde vorm gehanteerd werd om rekening te kunnen houden met de
noden van de onderzoekers op het terrein.
Deze methode is immers zeer relevant om een antwoord te kunnen bieden op elke vraag
waarbij gepoogd wordt de betrokken actoren te begrijpen door uit te gaan van de manier
waarop zij leven en proberen om te gaan met wat hun overkomt.45 Het belang van deze
methode bestaat erin dat de analyse vertrekt van de eerste fases waarin gegevens
verzameld worden, en verdergezet wordt gedurende een valideringsproces waarbij ofwel
steeds teruggekeerd wordt naar de al vergaarde ofwel naar nieuwe gegevens. Er wordt
afwisselend overgegaan tot de verzameling van gegevens en de analyse ervan. Doordat
aandacht besteed wordt aan wat op het terrein leeft, komen zo onverwachte standpunten
naar voor.46 Deze tijdens de gegevensvergadering uitgevoerde analyse roept, doordat zij tot
tijdelijke resultaten aanleiding geeft, steeds nieuwe vragen op, die op hun beurt de volgende
gegevensverzamelingen in een bepaalde richting oriënteren. De researcher stelt zich hierbij
geleidelijk aan steeds preciezere vragen.47
Het doel van deze methode bestaat er niet alleen in de gemeenschappelijke punten vast
te leggen, maar ook de verschillen, onenigheden, uiteenlopende standpunten en zelfs
conflicten, waardoor benadrukt kan worden dat de situatie verschilt naargelang van de
plaats, het moment of de betrokken persoon. Het is eveneens van belang toelichting te
geven bij de context en de variatievoorwaarden van een eigenschap of een dimensie.48
Hiertoe werden alle semigestructureerde gesprekken in fiches samengevat en gelabeld49,
waardoor ze op elkaar afgestemd konden worden. Na alle gesprekken werd in december
2016 een eerste analyse voorgesteld aan het netwerk “Criminaliteit tegen Personen”.
Vervolgens werd een voorlopige en gedeeltelijke analyse opgemaakt voor alle deelnemers
Christophe LEJEUNE, “Manuel d’analyse qualitative: analyser sans compter ni classer”, Uitg. De Boeck, 2014, p. 20.
Luc ALBARELLO, “Apprendre à chercher”, Uitg. De Boeck, 2012, p. 107-108.
47
Christophe LEJEUNE, op. cit., p. 29.
48
Christophe LEJEUNE, op. cit. p. 124-132.
49
Zie in dit opzicht: Jean-Claude KAUFMAN, “L’entretien compréhensif”, Uitg. Armand Colin, 2011.
45
46
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aan de focus group van 23 maart 2017, waarin bepaalde aspecten verder uitgediept werden
(zie punt III.A.3).

2) Wie ?
De researchers: Isabelle Leclercq en, in eerste instantie, Goele Moermans (tot de
afronding van punt 3) b)), nadien vervangen door Pieter Moyaert, beleidsadviseurs bij de
Steundienst van het Openbaar Ministerie, in permanent overleg met Maïté De Rue,
hoofdcoördinatrice van het expertisenetwerk “Criminaliteit tegen Personen”.
Het coördinatieteam van voornoemd netwerk fungeerde als “stuurgroep” die het
evaluatieproces begeleidde en voorstellen aan het College van Procureurs-generaal
formuleerde, zodanig dat dit hierover een definitieve beslissing kan nemen. Binnen de
stuurgroep kwamen het evaluatieproces en de modaliteiten ervan aan bod.
De stuurgroep besprak deze evaluatie naar aanleiding van 4 vergaderingen:
-

30 september 2015 en 20 januari 2016: het methodologisch project werd
voorgesteld en door het coördinatieteam goedgekeurd. In dit kader werden
voorstellen geformuleerd over het type personen dat bevraagd zou kunnen
worden.

-

9 december 2016: een eerste analyse van de gesprekken (zie punt 3) werd aan
het coördinatieteam gepresenteerd, dat instemde met de voortzetting van de
evaluatie.

-

30 mei 2017: een ontwerp van slotrapport werd aan het coördinatieteam
voorgelegd, waarbij de analyse van de verzamelde gegevens gepresenteerd werd
en de voorstellen van aanbeveling besproken werden die in het slotdocument
ingevoegd werden.

3) Welke gegevens ?
Er is een uitgebreide literatuur voorhanden over deze materie, die reeds de mogelijkheid
bood hypotheses te formuleren.
Er werden hierover ook meerdere colloquia georganiseerd.
Er bestaan eveneens kwantitatieve gegevens, die echter aantonen dat de maatregel op
nationaal vlak op een ongelijke manier toegepast wordt (zie punt I.B.3).
Er waren dus kwalitatieve gegevens nodig om deze informatie te kunnen vergelijken met
de werkmethodes van de magistraten. Hiertoe werden de gegevens in 3 stappen verzameld.

a) Studiedag van 23 mei 2016: “Sneeuwbalmethode”
Het eerste initiatief vond plaats naar aanleiding van de op 23 mei 2016 door het
expertisenetwerk “Criminaliteit tegen Personen” georganiseerde studiedag, waarvan een
deel gewijd werd aan het tijdelijk huisverbod. Doelstelling van dit evenement bestond erin de
deelnemers te informeren over de aan de gang zijnde evaluatie, en om hen de mogelijkheid
te bieden zelf hun mening over het tijdelijk huisverbod te formuleren.
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Ter voorbereiding van de studiedag over het intrafamiliaal geweld werd via de parkettengeneraal een minivragenlijst aan de parketten verzonden om vóór deze bijeenkomst al over
gegevens te kunnen beschikken. Vervolgens werden drie verschillende standpunten over het
tijdelijk huisverbod voorgesteld: 1) een magistraat die voorstander van de maatregel is; 2)
een magistraat die de maatregel niet toepast; 3) de getuigenis van een vertegenwoordiger
van de in de begeleiding van daders van partnergeweld gespecialiseerde vzw Praxis. Tot
slot werd aan de hand van de “sneeuwbalmethode” de zienswijze van alle aanwezigen
gevraagd (voor de details over deze methode: zie bijlage 2). Al deze standpunten waren een
belangrijk hulpmiddel bij de redactie van de gids die noodzakelijk was om in de volgende
stap tot semigestructureerde gesprekken over te kunnen gaan.

b) Semigestructureerde gesprekken met de magistraten en politieambtenaren die
op het terrein actief zijn
Op basis van alle tijdens de vorige fase vergaarde informatie werd een gids voor het
voeren van de semigestructureerde gesprekken met alle betrokken professionals opgesteld
(zie bijlage 3). Er werd voor semigestructureerde gesprekken geopteerd omdat deze
methode meer vrijheid van spreken biedt dan een groepsgesprek, en het ook mogelijk maakt
om tegengestelde standpunten te formuleren.50 De doelstelling van deze gesprekken
bestond erin op een gedetailleerde manier met elke bevraagde persoon na te gaan hoe hij of
zij al dan niet te werk gaat op het vlak van het tijdelijk huisverbod in het kader van het beleid
betreffende de strijd tegen het intrafamiliaal geweld. Het gaat hierbij om een gids die als
hulpmiddel bij het voeren van de gesprekken kan fungeren, die moeten evolueren op grond
van de natuurlijke richting die ze uitgaan, en niet op basis van op een mechanische manier
gestelde vragen. Overigens evolueerde de gids ook zelf in de loop van de gesprekken
wanneer duidelijk werd dat dit aangewezen was.
Om een maximum aan informatie te kunnen verzamelen werd erop toegezien dat bij de
bevraging een representatieve steekproef van alle arrondissementen van het land genomen
werd. Zo werden zowel parketmagistraten geraadpleegd die het tijdelijk huisverbod
toepassen als magistraten die dit niet doen. Er werden ook in de familiale materies
gespecialiseerde substituten gekozen, maar ook niet-gespecialiseerde magistraten kwamen
aan de beurt, en dan meer specifiek magistraten van wacht, die vaak geconfronteerd worden
met situaties van intrafamiliaal geweld en dringende beslissingen moeten nemen. Het was
dan ook van essentieel belang om eveneens dergelijke niet-gespecialiseerde magistraten te
raadplegen. Vervolgens werd een aantal procureurs ontmoet die in het kader van hun
strafrechtelijk beleid niet van het tijdelijk huisverbod gebruik maken. Om de steekproef af te
sluiten werden ook magistraten van de zetel (familierechtbank) ondervraagd die reeds met
het tijdelijk huisverbod te maken kregen. Tot slot werden ook gesprekken gevoerd met een
aantal referentiepolitieambtenaren op het vlak van intrafamiliaal geweld. Er werd hierbij op
toegezien dat alle gerechtelijke arrondissementen bij de bevraging aan bod kwamen. In
navolgende tabel worden alle bevraagde personen en hun functie opgesomd.

50

Luc ALBARELLO, “Apprendre à chercher”, Uitg. De Boeck, 2012, p. 87.
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Functie

Waar ?

Tijdelijk huisverbod

Substituut
(referentiemagistraat)

Bergen

Ja

Substituut
(referentiemagistraat)

Halle-Vilvoorde

Neen

Substituut
(referentiemagistraat)

Antwerpen

Ja

Substituut
(referentiemagistraat)

Limburg

Ja

Substituut
(referentiemagistraat)

Namen

Neen

Substituut
(referentiemagistraat)

Luik

Neen

Substituut
(referentiemagistraat)

Eupen

Ja

Procureur des Konings

Brussel

Neen

Afdelingsprocureur

Brugge

Neen

Procureur des Konings

Luik

Neen

(niet-gespecialiseerd)
substituut

Luxemburg

Ja

(niet-gespecialiseerd)
substituut

Charleroi

Neen

(niet-gespecialiseerd)
substituut

Kortrijk

Neen

(niet-gespecialiseerd)
substituut

Gent

Neen

Politieambtenaar

Waals-Brabant

Neen

Politieambtenaar

Brussel

Neen

Politieambtenaar

Limburg

Ja

Politieambtenaar

Antwerpen

Ja

Doornik

Ja

Rechter
van
familierechtbank

de
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Rechter
van
familierechtbank

de

Tongeren

Ja

c) 23 maart 2017: "Focus group-methode”
Op 23 maart 2017 organiseerden de researchers een bijeenkomst in zowel het
Nederlands als het Frans op basis van de “focus group-methode”, om zo een aantal
vaststellingen uit de semigestructureerde gespreken verder uit te diepen, de realiteit van de
magistraten met die van andere actoren te vergelijken en na te denken over concrete
voorstellen. Ter voorbereiding van deze vergadering werd een tussentijdse analyse aan alle
uitgenodigde personen verzonden.
Er werd een analyserooster met 6 vragen voor de focus group voorbereid (zie bijlage 4).
Om te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging in elke groep werd de
samenstelling ervan vastgelegd na een bespreking met de stuurgroep. Elke groep bestond
zo uit 6 magistraten, van wie sommigen het tijdelijk huisverbod vaak toepassen, terwijl
anderen dit dan weer niet doen. Op grond van de resultaten van de gesprekken werd ervoor
gekozen om al dan niet opnieuw een beroep te doen op de in de eerste fase bevraagde
personen. Er werd ook weer op toegezien dat niet enkel in intrafamiliaal geweld
gespecialiseerde magistraten uitgenodigd werden.
In elke groep waren ook minimaal twee leden van de Lokale Politie aanwezig, aangezien
zij een fundamentele rol speelt in de interactie met de magistraten.
Vervolgens werden vertegenwoordigers van de sociale sector uitgenodigd die zowel
daders als slachtoffers begeleiden. Aangezien de organisatorische structuur van deze sector
niet dezelfde is in Vlaanderen als in Wallonië, ging het hierbij niet om twee exact dezelfde
groepen.
Voor Vlaanderen werden twee personen aangewezen die voor het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW) actief zijn. Omdat er ook in ruime mate vertegenwoordigers van de
ketengerichte aanpak aanwezig waren om toelichting bij alle verschillende standpunten te
geven, werd de laatst beschikbare plaats in de werkgroep voorgesteld aan een
vertegenwoordiger van een lokaal project uit het rechtsgebied Gent waarbij daders van
intrafamiliaal geweld begeleid worden.
Voor Wallonië werden de vzw Praxis, die daders van partnergeweld begeleidt, en le Pôle
de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales, die deze vzw
overkoepelt, uitgenodigd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was tot slot vertegenwoordigd
via een personeelslid van een Franstalige Brusselse vereniging die slachtoffers bijstand
biedt.
In de tabel hierna wordt de samenstelling van beide groepen weergegeven.
Groep 1

Groep 2

Gespecialiseerd magistraat (Brussel)

Referentiemagistraat (Antwerpen)
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Gespecialiseerd magistraat (Doornik)

Referentiemagistraat (Leuven)

Gespecialiseerd magistraat (Luxemburg)

Referentiemagistraat (Limburg)

Wachtmagistraat (Charleroi)

Wachtmagistraat (Brugge)

Wachtmagistraat (Luik)

Magistraat (Gent)

Wachtmagistraat (Namen)
Lokale Politie (BW)

Lokale Politie (Antwerpen)

Lokale Politie (Brussel)

Lokale Politie (Limburg)

Accueil des victimes

Slachtofferonthaal

Aide aux victimes (Brusselse vereniging)

CAW

Vzw Praxis

Dader gericht project IFG (ressort Gent)

Pôle
(CVFE)

de

ressources

Waals

Gewest

CAW

B. De gehanteerde concepten
Bij de gegevensanalyse worden verschillende concepten gehanteerd: eerst en vooral de
cyclus van het partnergeweld (1) en de secundaire victimisering (2), vervolgens het begrip
“empowerment” (3) en tot slot de organisatiecultuur (4).

1) De “cyclus van het partnergeweld” (L. WALKER)
In omzendbrief COL 4/2006 wordt uitgegaan van de hypothese dat een snelle interventie
van de overheid ervoor kan zorgen dat de geweldscyclus afgeremd wordt. Deze
geweldscyclus wordt overigens meer in detail omschreven in de bijlage 2 van deze
omzendbrief.
Het begrip “cyclus van het partnergeweld” werd in 1979 door Lenor WALKER
geïntroduceerd.51 Het gaat hierbij om een model dat enerzijds de mogelijkheid een beter
inzicht te krijgen in de “voortdurende” temporele dimensie van het partnergeweld, en
anderzijds uitlegt op welke manier de victimisering ontstaat. Deze cyclus is vandaag de dag
51

Lenor WALKER, “The Battered Woman”, Uitg. Harper & Row Publishers, NY, 1980.
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welbekend en wordt overal ter wereld gehanteerd als werkinstrument door alle bij deze
problematiek betrokken partijen.

Volgens deze theorie verloopt het proces in drie fases, maar in de praktijk wordt vandaag
de dag met vier fases gewerkt waarbij de laatste in twee afzonderlijke fases opgesplitst
wordt. De cyclus begint met een atmosfeer waarin de communicatie tussen de echtgenoten
op een zeer gespannen manier verloopt, en leidt tot een tweede fase, die gekenmerkt wordt
door een explosie van geweld. Daarna volgt een verzoening tijdens dewelke de agressor
zich verontschuldigt en belooft te zullen veranderen, waardoor het slachtoffer ervan
overtuigd wordt de relatie niet af te breken. Vervolgens breekt een fase aan waarin de zaken
kalmeren (door L. WALKER de “wittebroodsweken” genoemd), waarna de cyclus opnieuw
van voor af aan herneemt. De cycli herhalen zich nadien steeds sneller, waarbij de kalme
periodes steeds korter worden, terwijl de crisissen almaar intenser worden. Het einde van de
cyclus kan bereikt worden doordat het slachtoffer volledig uit de relatie stapt of, in sommige
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extreme gevallen, door het overlijden van het slachtoffer. Aan de hand van deze
geweldcyclus is het vooral de bedoeling het proces zelf te beschrijven.
In bijlage 2 van omzendbrief COL 4/2006 is er sprake van het “doorbreken van de
cyclus”: ”Dit kan door een bewustwording die (uitzonderlijk) spontaan plaatsvindt, maar die
vaker wordt veroorzaakt in het kader van een aangepaste begeleiding of behandeling waarbij
de aandacht ook uitgaat naar sociale en economische omstandigheden (afhankelijkheid). Als
de psychosociale interventie bij het slachtoffer in termen van hulp en empowerment
doeltreffend is (verbetering van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen), dan moet ze
vanzelfsprekend, soms met een gerechtelijke omkadering, aan de dader worden
opgedrongen. Die laatste zal dan in een professionele context met zijn eigen gedrag worden
geconfronteerd en zal zijn eigen spanningen beter leren verwerken. Hierbij zal hij de
stereotypes loslaten die de “vrijgeleide” vormen die hij zichzelf, om zijn partner te
mishandelen, toekent.”52

2) De secundaire victimisering (M. SYMONDS)
Eén van de duidelijk aangegeven doelstellingen, zowel op het vlak van het strafrechtelijk
beleid op gebied van partnergeweld als van de procedure van het tijdelijk huisverbod,
bestaat erin de secundaire victimisering te beperken.
Het proces van de secundaire victimisering werd in 1980 door Martin SYMONDS
omschreven, waarbij voor het eerst aangetoond werd dat professionele maar ongevoelige
reacties het trauma en het lijden van het slachtoffer nog kunnen versterken. Het invoeren
van slachtofferrechten zonder hierbij op een adequate manier met hun behoeften rekening te
houden zou dan ook contraproductief kunnen zijn, en het niet erkennen van de noden van de
slachtoffers in het strafrechtelijk systeem zou zo zelfs tot een secundaire victimisering
kunnen leiden.53 Sterker nog, deze secundaire kwetsuur is vanuit psychologisch oogpunt
vaak nog schadelijker dan het trauma zelf, en kan de waarschijnlijkheid van een
posttraumatische schok vergroten.54
Het optreden van de gerechtelijke actoren houdt dus het risico in dat de personen die het
slachtoffer van het geweld van hun partner werden, in een dubbele slachtofferrol gedwongen
worden. Sommigen stellen dat strafrechtelijke vervolging voor een aantal slachtoffers de
enige mogelijkheid is om de controle en de macht terug te winnen, terwijl anderen dit enkel
zien als de vervanging van een vorm van controle door een andere. Het ernstigste gevolg
van deze dubbele victimisering bestaat erin dat de slachtoffers kunnen twijfelen om
(opnieuw) de gerechtelijke instanties in te schakelen, zelfs wanneer zij hulp en bescherming
nodig hebben.55

52

COL 4/2006, p. 32-34.
Jo-Ann WEMMERS & Katie CYR, “Les besoins des victimes dans le système de justice criminelle”, in CICC, september 2006,
p. 7 e.v.
54
Frema ENGEL, “Victimes d’actes criminels: une intervention professionnelle”, in Criminologie, vol. 23, nr. 2, 1990, p. 13-14.
55
Danielle LABERGE & Sonia GAUTHIER, “Entre les attentes face à la judiciarisation et l’issue des procédures: réflexion à
partir d’une étude sur le traitement judiciaire des causes de la violence conjugale”, in Criminologie, vol. 33, nr. 2 (2000), p. 3738.
53
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3) Het begrip “empowerment” (J.-L. GENARD)
Op basis van een synthese van de in de vorige hoofdstukken beschreven modellen
bestaat de beste manier om de secundaire victimisering te beperken er bijgevolg in aan de
slachtoffers de middelen te geven om de controle over hun leven terug te winnen, zodanig
dat de cyclus van het echtelijk geweld doorbroken wordt. Het tijdelijk huisverbod zou één van
de emancipatorische middelen kunnen zijn om deze controle terug te krijgen.
J.-L. GENARD gebruikt het begrip “empowerment”56 in het kader van de evolutie van de
rol van de Staat in onze maatschappij. Volgens hem zijn de huidige herconfiguraties van de
Staat gebaseerd op antropologische uitgangspunten die aan de actoren competenties en
capaciteiten toebedelen, waarvan verondersteld wordt dat ze erover beschikken, tenzij ze ze
moeten verrijken door middel van “empowerment-strategieën” wanneer ze ontbreken of
ontoereikend zijn. Hij gaat uit van de hypothese dat de verwachte gedragingen van de
burgers geëvolueerd zijn van vooraf gedefinieerde categorieën van capabele individuen aan
wie er enkel rechten toegekend worden, naar een individu dat tegelijkertijd “competent” en
“capabel” is, maar eveneens “fragiel”, “kwetsbaar” en potentieel “lijdend”, zij het ook steeds
“flexibel”, met andere woorden in staat om zijn lot (terug) in eigen handen te nemen en “te
herstellen” wanneer hij met tegenslagen in het leven geconfronteerd wordt. Het begrip
“capaciteit” is bijgevolg te interpreteren als een vermogen dat tegelijkertijd vastligt maar ook
evolueert, dat groter kan worden, maar ook kan krimpen, dat verrijkt kan worden, maar ook
kan verschralen, en dat geactiveerd en gedeactiveerd kan worden, bijvoorbeeld wanneer het
individu zich in een kwetsbare situatie bevindt en zijn “handelingsbekwaamheid” verzwakt is.
Deze dynamische dimensie van de capaciteit vormt de kern van het Engelse begrip
“empowerment”.57
Nog volgens J.-L. GENARD is autonomie onmogelijk zonder na te denken over de
capaciteiten en middelen die de uitoefening ervan geloofwaardig maken en zonder dat een
mogelijkheid om “neen” te zeggen duidelijk open blijft. In een systeem van asymmetrische
uitwisseling zijn de middelen immers op een dermate ongelijke manier verdeeld dat het voor
de ontvanger ervan uitermate problematisch is om een zich op een autonome manier te
engageren. Hoe kan een individu deze overlast aan verantwoordelijkheden dragen, en dan
vooral wanneer hij niet over middelen beschikt om dit te doen en ingeval de context van de
uitoefening ervan het ook weinig waarschijnlijk maakt dat dit ooit het geval zal zijn ? Deze
antropologische verschuiving kan niet alleen bron zijn van emancipatie, maar ook van lijden,
schuldgevoel en minachting voor het eigen zelf.58
Omdat een individu gekenmerkt wordt door een kwetsbaarheid die zich het vaakst laat
gevoelen naar aanleiding van de toevalligheden van het leven, en omdat het aanwezige
potentieel om te herstellen ook niet op een vanzelfsprekende manier geactiveerd kan
worden, is het bijgevolg onontbeerlijk dat hij, als kwetsbaar maar met een herstelvermogen
“Empowerment is the ability of individuals to gain control socially, politically, economically and psychologically through (1)
access to information, knowledge and skills; (2) decision-making; and (3) individual self efficacy, community participation, and
perceived control. In other words, it is a process of change by which individuals or groups with little or no power gain the power
and ability to make choices that affect their lives.” Hedayatallah Nikkah en Maarof Redzuan, geciteerd in J.-L. GENARD, “De la
capacité, de la compétence, de l’empowerment, repenser l’anthropologie et la participation”, in Politique et Société, vol. 32, nr.
1, 2013, p. 51.
57
Ibid., p. 43-5.
58
Idem: “Responsabilisation individuelle ou déresponsabilisation collective”, in La Revue Nouvelle, december 2002, p. 63-69.
56

27

Evaluatie van het dispositief inzake het tijdelijk huisverbod – 29 juni 2017

gezegend individu, steun, bijstand, hulp en begeleiding kan krijgen wanneer deze
kwetsbaarheid zich manifesteert, zodanig dat zijn kracht, capaciteiten en handelend
vermogen zich kunnen herstellen, en hij met andere woorden op “empowerment” kan
rekenen. Het volstaat hierbij niet in semantiek te blijven hangen, het individu moet werkelijk
middelen krijgen die hem in staat stellen te handelen.
Tegelijk met deze antropologische verschuiving treden er volgens J.-L. GENARD twee
processen op. Eerst en vooral wint een gepotentialiseerde wereld aan belang naarmate de
omgeving omschreven wordt in termen van onzekerheid, te benutten kansen en te nemen
risico’s. Vervolgens zijn er instrumenten nodig die uitgedacht worden op basis van het begrip
“potentialiteit”, niet-dwingende en aansporende procedures, die de opportuniteiten
afbakenen die eenieder al dan niet zal grijpen, waarbij zo ook deelgenomen wordt aan de
potentialiteit van zijn omgeving.59
Het tijdelijk huisverbod kan in deze logica ingepast worden omdat het erop gericht is de
omgeving van het slachtoffer (en de potentiële dader) te veranderen naar het kalmeren van
de situatie, wat de mogelijkheid moet bieden dat de ene partij haar handelend vermogen
herwint en de andere partij herstelt. Gezien de ongelijke verdeling van de (psychologische,
financiële en materiële) middelen die de relatie kenmerkt tussen zowel het slachtoffer en de
vermoedelijke dader als het slachtoffer en de overheid, lijkt de kritiek van J.-L. GENARD
niettemin absoluut terecht. Er kan nu dus reeds gesteld worden dat het voor de effectiviteit
van de emancipatie van essentieel belang is dat beide actoren op “empowermentinstrumenten” kunnen rekenen om de cyclus te doorbreken (opbouw van een meer gelijke
relatie, beëindiging van de relatie op een positieve manier, of negatieve evolutie, die het
neerleggen van een strafrechtelijke klacht kan impliceren of het inleiden van een burgerlijke
procedure om de gezinswoning aan het slachtoffer toe te wijzen).

4) De organisatiecultuur (E. H. SCHEIN)
De organisatiecultuur is een concept waarbij de klemtoon gelegd wordt op wat alle leden
van een onderneming gemeen hebben. Sommige organisaties beschikken echter niet over
een dergelijke cultuur omdat zij geen gemeenschappelijk verleden hebben of een zeer groot
personeelsverloop kennen.60 Deze cultuur bestaat uit gedeelde evidente verworvenheden die
het gedrag van de individuen in de onderneming aansturen, en die zowel betrekking kunnen
hebben op de perceptie van fenomenen als de manieren waarop op situaties gereageerd
wordt. Zij zijn niet noodzakelijk bewust en zijn transcendent van aard, waardoor ze slechts in
geringe mate verantwoord hoeven te worden. Deze organisatiecultuur strekt er hoofdzakelijk
toe bij te dragen tot het verkleinen van de complexiteit van de wereld en het
vergemakkelijken van het zoeken naar oplossingen enerzijds, en te fungeren als één van de
coördinatiemodi en als stabiliteitsfactor binnen de onderneming, anderzijds.61
E.H. SCHEIN toonde eerst en vooral aan dat de waarden, principes en idealen die de kern
van een groepscultuur vormen, een normatieve functie uitoefenen ten aanzien van de denken gedragswijzen, en de mogelijkheid bieden om tot een groep toegelaten te worden of
ervan uitgesloten te worden. Deze elementen worden gedeeld door de leden van de
59

Jean-Louis GENARD, op. cit., p. 53-54.
Edgar H. SCHEIN, “Organizational Culture”, in American Psychologist, februari 1990, p. 111.
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gemeenschap die ze tegelijkertijd uitdragen en creëren. Niettemin draagt geen enkel lid van
de gemeenschap op zich alle dimensies en waarden van de groep uit of is hij er zich van
bewust. Ieder individu reageert hier ook op een andere manier op.62 Zo moet ieder voor zich
de relevantie van de ontvangen boodschappen en de betekenis die eraan gehecht kan
worden nagaan in de relationele conflicterende context van arbeidsrelaties. Volgens R.
SAINSAULIEU leidt dit ertoe dat het verworven systeem van voorstellingen ofwel versterkt
ofwel aangepast moet worden op grond van de confrontaties met de andere partners binnen
de onderneming.63 Bij elke veranderingsstrategie wordt de cultuur grotendeels voorgesteld
als een gegeven dat aan de basis ligt van iedere vorm van optreden, maar er ook een breuk
mee vormt. E.H. SCHEIN stelt dat een cultuur niet veranderd kan worden, maar dat ze wel
kan evolueren.64
De organisatiecultuur heeft overigens ook een invloed op de antwoordmogelijkheden op
een bepaald probleem. H.A. SIMON geeft aan dat deze cultuur nauw verbonden is met het
vermogen om beslissingen te nemen, wat meer bepaald het gevolg is van het feit dat zij het
mogelijk maakt oneindig aantal variabelen terug te brengen tot een beperkter aantal waaruit
de definitieve keuzes gemaakt worden. Elk beslissingsproces is gebouwd op en gaat uit van
evidenties die de bedrijfscultuur vormen.65
In het kader van observaties, gesprekken en raadplegingen met en van de leden van een
groep is het mogelijk bepaalde onderliggende of onbewuste “vooronderstellingen” aan de
oppervlakte te brengen, die de percepties, denkprocessen en gedragingen van de leden van
de organisatie bepalen. Eens deze vooronderstellingen begrepen, wordt het makkelijker de
impliciete betekenissen te vertalen naar de geobserveerde gevarieerde en soms
tegenstrijdige gedragingen. De aan het licht gebrachte waarden maken het soms eveneens
mogelijk tegenstrijdigheden op te merken tussen wat gezegd en wat in de realiteit
geobserveerd wordt.66
Er wordt hier vertrokken van het uitgangspunt dat het openbaar ministerie als organisatie
op een toereikende manier kan rekenen op een permanent en stabiel personeelskader om
hieruit een aantal gemeenschappelijke organisatorische waarden te kunnen afleiden. Deze
onderliggende en onbewuste waarden en principes beïnvloeden het gedrag en de
beslissingen van de leden van de organisatie, en worden hierna de “cultuur van het
openbaar ministerie” genoemd.

Eric GODELIER, “La culture d’entreprise: source de pérennité ou source d’inertie ?”, in: Revue française de gestion, 2009/2,
nr. 192, p. 104-105; Zie ook Jacques CHEVALLIER, “Identité, organisation, institution”, in: l’Identité politique, 1994,
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/33/jacques_chevallier2.pdf_4a07eb733fdec/jacques_chevallier2.pdf, p. 241-243; E.
H. SCHEIN, op. cit., p. 116.
63
Jacques CHEVALLIER, op. cit., p. 246-247.
64
Eric DELAVALLEE, op. cit., p. 7.
65
Ibid., p. 8-9.
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Edgar H. SCHEIN, op. cit., p. 112.
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IV. Onder welke voorwaarden biedt het dispositief inzake het tijdelijk
huisverbod de mogelijkheid om te strijden tegen het intrafamiliaal
geweld ?
Op grond van de volgens de in de vorige hoofdstukken omschreven methode verzamelde
informatie kan geconstateerd worden dat het tijdelijk huisverbod als instrument in de strijd
tegen het intrafamiliaal geweld voor de magistraten eerst en vooral een plaats sui generis
toebedeeld moet krijgen binnen het hele gamma van instrumenten van strafrechtelijk beleid
(A). Bovendien moet deze procedure aan alle interveniënten extern het openbaar ministerie
de mogelijkheid bieden tussen te komen in de relatie op het moment dat zich een crisis
voordoet om zo de geweldscyclus tussen de partners te doorbreken (B). Tot slot moet de
werklast van het openbaar ministerie bij het aanwenden van het tijdelijk huisverbod in een
gezond evenwicht staan in verhouding tot het zichtbare voordeel ervan (C).

A. Het tijdelijk huisverbod moet een eigen plaats toebedeeld krijgen
binnen alle instrumenten van strafrechtelijk beleid voor de strijd tegen
het intrafamiliaal geweld
Er werd reeds beklemtoond dat het belangrijkste doel van het strafrechtelijk beleid op
gebied van partnergeweld erin bestaat zo vlug mogelijk tussenbeide te komen om de
geweldscyclus te doorbreken.67 De parketmagistraten hebben algemeen gesproken deze
doelstelling in hun beleid opgenomen, door op grond van de specifieke kenmerken van hun
eigen arrondissement de instrumenten van strafrechtelijk beleid te hanteren die een zekere
vorm van onmiddellijkheid garanderen, en door hierbij toe te zien op een geleidelijke aanpak.
Sommige magistraten geven zo aan op frequente basis de procedure van de verschijning bij
proces-verbaal toe te passen68 voor situaties van intrafamiliaal geweld, omdat de voorzitter
van de rechtbank van hun arrondissement zeer streng voor dit type geweld is (in dergelijke
gevallen wordt de betrokkene binnen de maand voor de rechtbank gebracht). Anderen
hanteren dan weer een onmiddellijke terbeschikkingstelling, die zij vaak gepaard doen gaan
met een onmiddellijke bemiddeling in strafzaken (afspraak binnen de week) op basis van een
met het lokale justitiehuis afgesloten protocol, … Tot slot werden in het kader van de
multidisciplinaire proefprojecten in het ressort Antwerpen ook bepaalde vormen van
gecoördineerde aanpak ontwikkeld die het mogelijk maken om snel op te treden.
Naast deze doelstelling van een onmiddellijk optreden werd eveneens duidelijk dat aan
de hand van het invoeren van het tijdelijk huisverbod op het vlak van het strafrechtelijk beleid
nagestreefd werd om aan het openbaar ministerie een nieuw instrument te bezorgen om de
verdachte uit huis te kunnen plaatsen en tegelijkertijd te vermijden dat het slachtoffer
zelf, soms samen met de kinderen, deze woning dient te verlaten en dus aan secundaire
victimisering blootgesteld wordt.69
De beschikbare cijfers tonen echter ook aan de betrokken arrondissementen het tijdelijk
huisverbod op een zeer ongelijke manier toepassen, wat evenwel niet hoeft te betekenen dat
in de arrondissementen die er geen gebruik van maken, de slachtoffers in een gevaarsituatie
67
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aan hun lot overgelaten worden in aanwezigheid van hun agressor. Op basis van de door de
procureur des Konings vastgelegde keuzes van strafrechtelijk beleid en op grond van de
eigenheid van het arrondissement in kwestie worden er eenvoudigweg andere maatregelen
gehanteerd.70 In de arrondissementen waar het tijdelijk huisverbod wél toegepast wordt, is dit
trouwens ook maar één van de maatregelen om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Om te bepalen welke plaats het tijdelijk huisverbod in de toekomst zou kunnen innemen
binnen de maatregelen van strafrechtelijk beleid waarover de parketten beschikken, moet
eerst en vooral in detail bekeken worden welke maatregelen de parketten momenteel nemen
om de dader uit huis te plaatsen (1). Vervolgens zal toegelicht worden in welke mate de
procedure van het tijdelijk huisverbod een innovatie betekent in de cultuur van het openbaar
ministerie, en hoe dit de toepassing ervan afgeremd heeft (2). Tot slot zullen de voordelen
omschreven worden die de toepassing van het tijdelijk huisverbod kan bieden binnen het
hele gamma van instrumenten van strafrechtelijk beleid (3).

1) Welke maatregelen zetten de parketten in om de uithuisplaatsing van de
verdachte te garanderen ?
Binnen de parketten die het tijdelijk huisverbod niet aanwenden waren de magistraten
van mening dat er in het licht van de in de wet en omzendbrief COL 18/2012 vastgelegde
toepassingsvoorwaarden slechts weinig gevallen zijn waarin deze procedure ook
daadwerkelijk toegepast kan worden. Is er sprake van een ernstige en onmiddellijke
bedreiging van de veiligheid van personen, dan worden doorgaans meer dwingende
maatregelen gekozen – zijnde de vordering van de onderzoeksrechter met het oog op de
aflevering van een aanhoudingsbevel, of de voorwaardelijke invrijheidstelling van betrokkene
(a). In de gevallen waarin het gevaar niet ernstig of onmiddellijk is, vraagt het parket aan de
politiediensten om er, in het kader van hun opdracht tot het handhaven van de openbare
orde, op toe te zien dat de partijen op vrijwillige basis een regeling treffen (b). In sommige
arrondissementen wordt de verdachte dan weer uit huis geplaatst in het kader van een
pretoriaanse probatie (c). Deze alternatieven zijn niet in tegenspraak met wat in COL
18/2012 voorgeschreven wordt: “Indien er dus een andere manier is om het vertrek van de
bedreigende persoon te bewerkstelligen, moet deze eerst overwogen worden; het
huisverbod wordt bij voorkeur slechts aangewend wanneer een contactverbod onontbeerlijk
lijkt om de veiligheid van de personen te garanderen.”71

a) Vorderen van de onderzoeksrechter
In omzendbrief COL 18/2012 wordt verduidelijkt dat wanneer de bedreigende persoon
een misdrijf gepleegd heeft en er een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat voor de
veiligheid van één of meer personen, de procureur des Konings op basis van de informatie
waarover hij beschikt de beslissing neemt die hem in dat geval het meest gepast lijkt om de
veiligheid van de personen te waarborgen. Het eerste type beslissing bestaat erin “de van
zijn vrijheid beroofde persoon voor de onderzoeksrechter te leiden met verzoek tot afgifte
van een aanhoudingsbevel of tot invrijheidstelling onder voorwaarden, waarbij een van die
voorwaarden een verbod is tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig te zijn in de
70
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verblijfplaats en een contactverbod met een of meerdere welbepaalde personen”.72 Door in
dergelijke gevallen de onderzoeksrechter te vorderen passen de magistraten in kwestie
bijgevolg omzendbrief COL 18/2012 toe, zelfs al biedt dit document hen ook andere opties.
De in het kader van het tijdelijk huisverbod gehanteerde terminologie zorgt in dit opzicht
voor verwarring. Het gaat namelijk om “een ernstige en onmiddellijke bedreiging voor de
veiligheid van de personen”. Voor heel wat parketten is deze ernstige en onmiddellijke
bedreiging voor de veiligheid precies de voorwaarde die bepaalt of er al dan niet een
onderzoeksrechter gevorderd moet worden, wat een snelle afhandeling garandeert (binnen
de 24 uur) en een onmiddellijke veiligheid (aanhoudingsbevel) en/of opvolging
(voorwaardelijke invrijheidstelling) mogelijk maakt. Zij kennen deze maatregel goed, die
bovendien makkelijk te nemen is, ook tijdens de wachtdiensten, wat de momenten zijn
waarop het merendeel van de zaken van partnergeweld ter kennis van de parketten gebracht
wordt. Bij een inonderzoekstelling liggen de werkprocessen dus duidelijk vast en zijn zij bij
alle betrokkenen bekend. De magistraten leggen verder uit dat bij een invrijheidstelling onder
voorwaarden steeds “de stok achter de deur” aanwezig is van een aanhoudingsbevel
wanneer de voorwaarden geschonden worden. In omgekeerde zin wordt door sommigen
evenwel beklemtoond dat de niet-naleving van het tijdelijk huisverbod het dan weer niet
mogelijk maakt een aanhoudingsbevel af te leveren.
In beide arrondissementen waar de cijfers aantonen dat het tijdelijk huisverbod op ruime
schaal toegepast wordt, wordt dit element bevestigd door het feit dat de
referentiemagistraten meedelen er in de gevallen waarin hun collega’s de onderzoeksrechter
zouden inschakelen, de voorkeur aan het tijdelijk huisverbod te geven, en dit omwille van
verschillende redenen (zie punt 3 hierna).
Sommige magistraten erkennen niettemin dat de vordering van de onderzoeksrechter
ook afhangt van de beslissing om al dan niet een verbod door een derde te laten opleggen,
zijnde in dit geval dus de onderzoeksrechter, die de feiten misschien niet op dezelfde manier
als zijzelf analyseert en bijgevolg kan beslissen om toch geen aanhoudingsbevel af te
leveren noch voorwaarden op te leggen.
Overigens is de aflevering van een aanhoudingsbevel geen oplossing op middellange of
lange termijn. Indien op het moment dat de voorlopige hechtenis afloopt niets in het werk
gesteld werd om de situatie op langere termijn te doen evolueren, dan zal de geweldcyclus
gewoonweg hervatten. Er kan in een dergelijk geval dus gesteld worden dat het
aanhoudingsbevel enkel voor een tijdelijke veiligheid gezorgd heeft.
Bepaalde magistraten leggen verder uit dat het vorderen van de onderzoeksrechter
eventueel voor een bevooroordeling van de rol van het gerechtelijk onderzoek zou kunnen
zorgen en bijgevolg best voorbehouden wordt tot de gevallen waarin het openbaar ministerie
over geen enkel ander alternatief beschikt om de veiligheid van de personen te garanderen.
Andere bevraagde personen benadrukken trouwens dat de “stok achter de deur” niet
effectief is en dus zijn waarde verliest, waarbij zij bovendien het gevoel hebben dat de
onderzoeksrechters in dossiers van partnergeweld slechts zelden tot een voorlopige
hechtenis overgaan wanneer de voorlopig invrijheidgestelde zijn voorwaarden geschonden
heeft.
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COL 18/2012, p. 14.
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b) Verzoek aan de politiediensten om de partijen op vrijwillige basis een regeling
te laten treffen
Is er sprake van een situatie die niet als bedreigend ervaren wordt, dan kan de
magistraat aan de politiediensten vragen om er in het kader van hun opdracht tot het
handhaven van de openbare orde op toe te zien dat de partijen op vrijwillige basis een
regeling treffen, zodanig dat één van beide partijen tijdelijk de woning verlaat met het oog op
verzoening. Deze regeling wordt vermeld in het proces-verbaal. De onderliggende gedachte
hiervan bestaat erin dat op vrijwillige basis genomen maatregelen vaak beter nageleefd
worden dan wanneer zij opgelegd worden. De magistraten menen bovendien dat het tot het
takenpakket van de politie behoort om conflictsituaties te regelen.
De geraadpleegde politieambtenaren vragen unaniem dat het tijdelijk huisverbod op
ruimere schaal toegepast wordt. Volgens hen komt de emotionele belasting momenteel
immers al te veel op hun schouders terecht, terwijl het tijdelijk huisverbod een duidelijk
wettelijk kader voor alle partijen vormt, dat als leidraad voor alle interventies op het terrein
kan dienen. Hoewel een regeling op vrijwillige basis in sommige gevallen overigens wel
degelijk efficiënt kan zijn, dient de politie niettemin vast te stellen dat zij ook haar
beperkingen heeft, en dan meer bepaald wanneer de verdachte er in zekere mate in slaagt
de gerechtelijke procedures naar zijn hand te zetten. Betrokkene keert in sommige gevallen
namelijk naar huis terug terwijl hij perfect weet dat de overheid maar over een beperkt aantal
mogelijkheden beschikt om op te treden. Sommige politieambtenaren merken ook op dat,
wanneer in een proces-verbaal vermeld wordt dat een verdachte, in tegenstelling tot wat hij
beloofd had, toch naar huis gaat, het parket aan het slachtoffer niettemin vaak enkel vraagt
wat hij/zij op dit vlak wenselijk acht, zodanig dat de verantwoordelijkheid voor de
aanwezigheid van de verdachte in de gezinswoning bij het slachtoffer terechtkomt.
Volgens de bevraagde politieambtenaren zou een ruimere toepassing van het tijdelijk
huisverbod de onmiddellijke zichtbaarheid van hun optreden vergroten en ervoor kunnen
zorgen dat er op een duidelijkere manier aan de wet en de gangbare normen herinnerd
wordt. Zij stellen immers dat de beslissing van een magistraat meer invloed heeft op het
gedrag van de betrokken personen.

c) Uithuisplaatsing van de verdachte in het kader van een pretoriaanse probatie
In omzendbrief COL 4/2006 wordt aanbevolen de toepassing van de pretoriaanse
probatie zoveel mogelijk te beperken in dossiers van partnergeweld: “Er bestaan
verschillende praktijken om de daders van partnergeweld, buiten het instellen van een
gerechtelijk onderzoek of vervolgingen voor de correctionele rechtbank, aan een soort
proefperiode te onderwerpen. Deze praktijken, die hun grondslag vinden in de bevoegdheid
van het openbaar ministerie om de opportuniteit van vervolgingen te beoordelen en die
pretoriaanse probatie genoemd worden, moeten de uitzondering blijven. Zij vormen een
passende maatregel voor sommige situaties van partnergeweld, maar er mag niet uit het oog
worden verloren dat de verbintenissen vrijwillig moeten worden aangegaan en zonder dwang
worden uitgevoerd.”73
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In sommige arrondissementen wordt de verdachte op frequentere basis uit huis geplaatst
aan de hand van de pretoriaanse probatie. In zekere zin gaat het hierbij om de voortzetting
van in de jaren 1990 ingevoerde werkmethodes, maar soms is dit ook een eenvoudigere en
snellere manier om hetzelfde resultaat te bereiken als met het tijdelijk huisverbod, zonder
alle formaliteiten ervan te moeten naleven (zie punt IV.C.).
Een aantal magistraten dat de pretoriaanse probatie niet aanwendt, benadrukt dat deze
methode in zekere mate een valstrik is, omdat er voorwaarden opgelegd worden die geen
enkele wettelijke waarde hebben en soms zelfs volledig kunnen indruisen tegen een
bestaande rechterlijke beslissing. Als de voorwaarden niet nageleefd worden, dan is het ook
op geen enkele manier mogelijk om beroep in te stellen.

2) Het tijdelijk huisverbod is een innoverende factor in de “cultuur van het
openbaar ministerie”
De wet op het tijdelijk huisverbod is op twee vlakken bijzonder innovatief: eerst en vooral
is het niet vereist dat een strafbaar feit gepleegd wordt om een maatregel te kunnen bevelen
omdat “een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van één of meer personen”
volstaat74. Vervolgens, en dit vloeit voort uit het eerste element, gaat het hier om een
“hybride” maatregel, die zowel elementen uit het burgerlijk als het strafrecht bevat.75
In één van de vorige hoofdstukken werd uitgegaan van de hypothese van een “cultuur”
van het openbaar ministerie, wat impliceert dat de leden ervan waarden en principes delen
die het gevolg zijn van hun gezamenlijke werkmethodes en ervaringen en al dan niet bewust
aanwezig zijn. Deze gemeenschappelijke waarden kristalleren zich in gedeelde evidenties
die een invloed kunnen hebben op de genomen beslissingen en op het gedrag dat
aangenomen wordt als reactie op veranderingen. Elk individu maakt zich deze waarden op
een verschillende manier eigen. Het gedrag dat hieruit resulteert kan dan ook sterk variëren.
Tijdens de gesprekken kwamen niettemin niet alleen bepaalde zinnen naar voor die steeds
herhaald werden, maar ook een aantal gedeelde evidenties, die dan ook als rode draad
genomen kunnen worden om bepaalde vormen van voorbehoud ten aanzien van de door de
wet ingevoerde nieuwigheden te verklaren.
Dit voorbehoud resulteert in eerste instantie uit de omzendbrief zelf, en dit document
werd ook als dusdanig geïnterpreteerd door alle bevraagde personen, ongeacht of zij
voorstander zijn van het tijdelijk huisverbod. In de circulaire wordt namelijk het volgende
bepaald: “In ieder geval houden de politiediensten en de parketmagistraten het uitzonderlijk
karakter van het tijdelijk huisverbod in gedachten en zijn zich bewust van het risico op
instrumentalisering.”76 In de vorige hoofdstukken werd overigens aangegeven dat in
omzendbrief COL 18/2012 aangeraden wordt om prioriteit te geven aan andere middelen om
de betrokken persoon uit huis te plaatsen.77 Het merendeel van de bevraagde personen
bevestigde zich te baseren op de circulaire om dit document niet te moeten toepassen, want
hierin wordt de toepassing van het tijdelijk huisverbod niet aangemoedigd. De magistraten
die daarentegen wél een beroep op het tijdelijk huisverbod doen, stellen dat zij dit instrument
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Artikel 3§1 van de wet van 15 mei 2002 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (B.S. van 1.10.2012).
Deze beslissing wordt door de procureur des Konings genomen, en het proces-verbaal wordt aan de familierechter
voorgelegd, die overgaat tot nazicht en de maatregel kan verlengen. De niet-naleving wordt als een strafbaar feit beschouwd.
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COL 18/2012, p. 10.
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COL 18/2012, p. 13.
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“in de mate van het mogelijke”78 hanteren of de door de omzendbrief voorgeschreven
procedures aanpassen. Tot slot bevestigen sommigen onder hen deze wet afgewacht te
hebben en vinden zij het dan ook jammer dat zij ze niet in de praktijk kunnen omzetten
omwille van de oriëntaties die in de omzendbrief vastgelegd werden.
Overigens is “de wet geschreven vanuit het stereotiep beeld van het slachtoffer”79, en
bestaat het eerste doel ervan daadwerkelijk in de bescherming van het slachtoffer. Ondanks
de aanzienlijke vooruitgang en evolutie bij het rekening houden met de situatie van de
slachtoffers tijdens de rechtspleging is het evenwel niet de eerste rol van het openbaar
ministerie om de slachtoffers bij deze procedure te betrekken, waardoor sommigen zich dus
minder aangesproken kunnen voelen.80 Niettemin moet dit genuanceerd worden, want een
aantal gesprekspartners beklemtoonde wel degelijk de prioritaire rol van het openbaar
ministerie bij de handhaving van de maatschappelijke vrede, wat ook het belang van een
maatregel zoals het tijdelijk huisverbod versterkt.
Het openbaar ministerie heeft als kerntaak de opsporing en vervolging van misdrijven81,
en sommigen staan dan ook huiverachtig tegenover het opleggen van een tijdelijk
huisverbod wanneer er geen sprake van een misdrijf is: “geen misdrijf, dus geen openbaar
ministerie (cit. – vert.)82, of: “Wanneer het niet om een strafzaak gaat, dan zijn wij niet
bevoegd, maar waar ligt eigenlijk de bevoegdheid van het parket als er geen misdrijf is ?”
(cit. – vert.)83 Deze magistraten vrezen werkelijk – angst die door de omzendbrief nog
versterkt wordt – dat justitie zo in zekere zin “geïnstrumentaliseerd” zou worden.
Aansluitend bij het voorgaande verklaart de organisatiecultuur van het openbaar
ministerie eveneens de visie van het tijdelijk huisverbod als een “bijkomende procedure”.
Binnen de organisatiecultuur van het openbaar ministerie wordt het behandelen van de
strafrechtelijke dossiers als de kerntaak van de magistraat beschouwd. Ofwel maken de
“feiten” geen strafrechtelijk inbreuk uit en bestaat er geen strafrechtelijk dossier, ofwel maken
ze wel degelijk een strafrechtelijke inbreuk uit en bestaat er zowel een strafrechtelijk als
burgerlijk dossier. Ongeacht de hypothese die van toepassing is, maakt het tijdelijk
huisverbod deel uit van het burgerlijk dossier en draagt ze dus niet bij tot de uitoefening van
wat beschouwd wordt als de kerntaak van de magistraat.
Tot slot is er ook nog een element dat in heel wat gesprekken impliciet op de voorgrond
trad, namelijk de overtuiging dat dreigen met de gevangenis het enige middel is dat gedrag
kan beïnvloeden: “Een aanhoudingsbevel gaat steeds met een ontradend effect gepaard.”
(cit. – vert.)84 Bijgevolg werd vaak de klemtoon gelegd op de ontoereikende strafmaat
wanneer om een aanhoudingsbevel verzocht wordt in geval van niet-naleving van het tijdelijk
huisverbod. Deze zienswijze kan ook gelinkt worden aan de overtuiging dat het openbaar
ministerie zich louter op strafzaken dient te concentreren.
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Gesprek nr. 2 (Franstalig referentiemagistraat).
Gesprek nr. 5 (Nederlandstalig referentiemagistraat).
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Zie inleiding. Het expertisenetwerk “Slachtofferbeleid” levert heel wat inspanningen om de situatie te verbeteren.
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Artikelen 28bis en 28ter van het Wetboek van Strafvordering.
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Gesprek nr. 3 (Franstalig referentiemagistraat).
83
Gesprek nr. 4 (Franstalig referentiemagistraat).
84
Gesprek nr. 4 (Franstalig magistraat).
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3) Welke voordelen biedt het tijdelijk huisverbod binnen het gamma aan
instrumenten van strafrechtelijk beleid ?
In beide voorgaande punten werd hoofdzakelijk gefocust op de redenen waarom het
tijdelijk huisverbod in heel wat arrondissementen geen plaats kon verwerven als instrument
van strafrechtelijk beleid voor de strijd tegen het intrafamiliaal geweld. Er dient hierbij
niettemin vastgesteld te worden dat sommige arrondissementen deze procedure op gelijke
hoogte plaatsen met andere instrumenten (a) en dat een aantal parketmagistraten het
autonome karakter ervan benutte om bepaalde lacunes uit de wet en de praktijk in te vullen
(b).

a) Het tijdelijk huisverbod als instrument van strafrechtelijk beleid sui generis
De magistraten die het tijdelijk huisverbod aanwenden als instrument van strafrechtelijk
beleid voor de strijd tegen het intrafamiliaal geweld benadrukken de snelheid en de
zichtbaarheid ervan: men kan zien dat justitie onmiddellijk optreedt. Het grote voordeel voor
het openbaar ministerie bestaat erin dat het zelf de maatregel kan nemen zonder van een
andere instantie (de onderzoeksrechter) af te hangen. Deze magistraten geloven niet
noodzakelijk in het ontradend effect dat met het dreigen met een aanhoudingsbevel gepaard
gaat dat door een andere partij bevolen wordt. Eén van de betrokken magistraten vordert
bijvoorbeeld enkel de onderzoeksrechter wanneer hij over een aantal aanwijzingen beschikt
die hem doen vermoeden dat de verdachte het tijdelijk huisverbod niet zal naleven. In alle
andere gevallen waar er sprake is van een ernstige en onmiddellijke bedreiging maakt hij
gebruik van het tijdelijk huisverbod. In het kader van het multidisciplinaire LINK-project gaan
de magistraten ook makkelijker over tot een tijdelijk huisverbod omdat zij zo de controle
kunnen behouden over de informatiedeling dan wanneer zij een beroep op de
onderzoeksrechter doen, aan wie zij om toestemming moeten verzoeken om de informatie te
delen. Zij benadrukken eveneens dat het in het kader van een gerechtelijk onderzoek, zelfs
in eenvoudige zaken, soms gebeurt dat de informatie pas na meerdere maanden naar het
openbaar ministerie doorstroomt, wat tot gevolg kan hebben dat de strafrechtelijke reactie
ook op zich laat wachten. Zij geven in deze context eveneens aan dat de vorkeur geven aan
het tijdelijk huisverbod, het tijdelijk huisverbod wordt immers door de familierechter
bevestigd, die een meer algemeen zicht op de situatie van het gezin heeft en volgens hen in
bepaalde gevallen dus een betere beslissing kan nemen dan de onderzoeksrechter. De
zitting voor de familierechter binnen de 10 dagen wordt overigens als een echte meerwaarde
van de maatregel bestempeld, omdat de parketmagistraat zo de mogelijkheid krijgt om
rekening te houden met alle elementen met betrekking tot de evolutie van het dossier die
naar aanleiding van een tegensprekelijk debat ter sprake gebracht worden en op grond
waarvan de op het vlak van strafrechtelijk beleid opportuun lijkende beslissingen genomen
kunnen worden.
Eén van de objectieven van het dispositief bestaat er overigens in om de verdachte de
kans te geven om na te denken over zijn gedrag, zonder dat er sprake is van de gevolgen
van een aanhoudingsbevel op zijn sociaal en professioneel leven.85 Sommige magistraten
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Zie punt I.B.2), waarin de parlementaire werkzaamheden geciteerd worden.
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zijn gevoelig voor dit argument: “Dhr. Lambda moet ‘s anderendaags gaan werken en de dag
daarna is het nog steeds niet de bedoeling ervoor te zorgen dat hij zijn werk kwijtraakt. Ik
verlies dat nooit uit het oog. Dat gaat erg ver. Mensen declasseren, dat is…. Dat kan zware
gevolgen hebben. Alle belangen moeten afgewogen worden: de openbare veiligheid, de
veiligheid van het slachtoffer, de persoonlijke belangen, de rechten van de verdediging.” (cit.
– vert.)86
Met name het gegeven dat een tijdelijk huisverbod ook kan worden opgelegd indien er
nog geen strafrechtelijke inbreuk is, wordt als een voordeel gezien. Dit laat immers toe te
ageren in een situatie waarin een dreiging wordt vastgesteld die niet te vatten is een
strafbepaling.
In vergelijking met andere juridisch minder dwingende regelingen “kan het bevel tot
uithuisplaatsing op een dwingende manier ten uitvoer gelegd worden en verhinderen dat de
verdachte zich op zijn domiciliëring in de woning van het koppel beroept om zichzelf het
recht toe te kennen er te kunnen blijven.” Er is eveneens sprake van “een aan de verdachte
meegedeelde gerechtelijke beslissing, en symbolisch weegt een dergelijke maatregel
zwaarder door dan een vermelding in een proces-verbaal (waarvoor trouwens geen
wettelijke basis bestaat.” (cit. – vert.)87

b) Occasionele aanwending van het tijdelijk huisverbod als “complement” bij
andere maatregelen
Naast de gevallen waarin het tijdelijk huisverbod een instrument van het strafrechtelijk
beleid van de parketten is, heeft zij haar nut ook aangetoond als autonome maatregel die
complementair is aan de andere maatregelen.
In één geval nam een magistrate zelf het initiatief om een beschikking tot huisverbod op
te leggen omdat zij niet zeker was van de uitkomst van de beslissing van de
onderzoeksrechter.
In een ander arrondissement nam een magistrate een maatregel tot inobservatiestelling
ten aanzien van een persoon.88 Aangezien zij over geen enkele waarborg beschikte over de
navolgende beslissingen89, sprak zij eveneens een tijdelijk huisverbod uit om het slachtoffer
in ieder geval te kunnen beschermen.
Een ander geval werd in het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling aan de
onderzoeksrechter voorgelegd. De onderzoeksrechter had immers geen toegangsverbod tot
de gezinswoning als één van de voorwaarden opgelegd, terwijl de parketmagistraat dit
niettemin onontbeerlijk vond, en bijgevolg overging tot een tijdelijk huisverbod ten aanzien
van de betrokken persoon. Het hof van beroep te Bergen bevestigde deze beslissing.90
In een andere context vermeldde één van de ondervraagde politieambtenaren een geval
waarin de betrokken persoon die aan een Salduz 4-verhoor onderworpen moest worden,
86

Gesprek nr. 10 (Franstalig magistraat van wacht).
Omzendbrief van 16 juni 2016 van de procureur des Konings te Luxemburg: “directives à l’attention des magistrats en matière
de violence dans le couple.”
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Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (B.S. van 27.07.1990): artikel 9 dringende procedure.
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Deze beslissing moet binnen de 24 uur door de vrederechter genomen worden (zie de artikelen 1 en 9 van de wet van 26 juni
1990).
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Bergen (31ste familiekamer), 31 januari 2017, Hoste t. procureur des Konings bij het parket Bergen, Onuitgegeven RG
2017/TF/20.
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geen Nederlands sprak, maar een taal waarvoor moeilijk een tolk gevonden kon worden. Het
ging hierbij om een zeer gevaarlijke situatie, waardoor de politie aan de magistraat
voorstelde om een tijdelijk huisverbod op te leggen gedurende de periode dat naar een tolk
gezocht werd, verzoek dat ook ingewilligd werd.

B. Het tijdelijk huisverbod moet aan verschillende interveniënten extern
het openbaar ministerie de mogelijkheid bieden tussen te komen in de
relatie
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het tijdelijk huisverbod bestaat erin een
afkoelingsperiode in te lassen, die de mogelijkheid biedt in alle kalmte na te denken met het
oog op een autonome beslissing, ongeacht het gevolg dat op strafrechtelijk vlak al dan niet
aan de feiten gegeven wordt (zie punt I.B.2)). Deze afkoelingsperiode moet het bovendien
mogelijk maken één van de objectieven van strafrechtelijk beleid te realiseren, namelijk het
doorbreken van de geweldscyclus, zodanig dat het slachtoffer terug grip op zijn/haar leven
krijgt (“empowerment”). Het openbaar ministerie kan hier niet alleen voor zorgen. Opdat het
tijdelijk huisverbod zin geeft aan het optreden van het openbaar ministerie, moet deze
procedure ervoor zorgen dat de partijen met de sociale sector in contact gebracht worden
(1). Overigens is er ook een vlottere afstemming nodig op alle aspecten van burgerlijk recht
die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren (2).

1) Het tijdelijk huisverbod moet de sociale sector toelaten contact op te nemen
met de partijen
De wil van de wetgever bestond erin de betrokken personen in staat te stellen een
weloverwogen beslissing te kunnen nemen: het slachtoffer zou zo in alle kalmte kunnen
nadenken over het feit of het nodig is om maatregelen ten gronde te vragen, bijvoorbeeld
over de toewijzing van de gezinswoning of het neerleggen van een klacht. Parallel hiermee
was het ook de bedoeling de vermoedelijke dader de tijd te geven over zijn gedrag na te
denken zonder dat er sprake diende te zijn van de sociale en professionele gevolgen van het
uitvaardigen van een aanhoudingsbevel91.
Het uitgangspunt van de strijd tegen het partnergeweld bestaat er namelijk in dat snel
opgetreden moet worden: het crisismoment in de cyclus benutten om maatregelen te treffen
die het geweld een halt toeroepen. Het slachtoffer wenst niet noodzakelijk dat de dader de
woning verlaat, maar wel dat het geweld stopt en niet opnieuw begint. In de wet werd echter
geen mechanisme vastgelegd voor de systematische begeleiding van de dader en/of het
slachtoffer, dit in tegenstelling tot wat in de andere Europese landen het geval is.92
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De evaluatie van het tijdelijk huisverbod in Nederland toonde evenwel aan dat de
meerwaarde van deze procedure bepaald wordt door de mate waarin de sociale sector de
mogelijkheid krijgt tussen te komen in de relatie.93
De in het kader van deze evaluatie ondervraagde personen benadrukken dat het
fundamenteel is om de periode van maximaal 10 dagen van het tijdelijk huisverbod te
benutten, zodanig dat de sociale sector contacten met zowel het slachtoffer als de dader, of
zelfs het hele gezin, kan leggen. Hoewel het in sommige gevallen voor de betrokken
personen volstaat om zonder inmenging van buitenaf de hen meest geschikt lijkende
beslissing te nemen, is de financiële en emotionele afhankelijkheid in andere gevallen van
dien aard dat een periode van eenzaamheid van 10 dagen enkel aantoont dat het geweld
minder zwaar doorweegt dan alle andere ondervonden moeilijkheden. In dergelijke gevallen
herneemt de geweldcyclus en is de maatregel niet doeltreffend. Ongeacht het feit of de
betrokkenen beslissen om samen te blijven of uit elkaar te gaan, het einde van het geweld
kan in heel wat gevallen enkel bereikt worden via een begeleiding, waarvan de eerste
stappen gezet moeten worden tijdens de periode van 10 dagen. Voor velen lijkt dit moeilijk
haalbaar, zelfs onmogelijk. Hoewel deze periode van 10 dagen zeer kort is voor justitie,
politie en de andere bevoegde instanties, wordt dit voor de betrokkenen in het raam van hun
dagelijks leven als zeer lang ervaren.
Tijdens de focus groups van 23 maart 2017 kon deze aangelegenheid verder uitgediept
worden. Het tijdelijk huisverbod werd er door de intervenanten voorgesteld als een mogelijke
hefboom die de samenwerking en communicatie tussen de politie, justitie en de sociale
sector kan verbeteren. Wat de opvolging van de slachtoffers betreft, werd benadrukt dat
de bestaande structuren volstaan en bevoegd zijn.. De coördinatie en
informatiedoorstroming moeten ervoor zorgen dat tijdig tussengekomen kan worden in de
relatie en dat het slachtoffer opnieuw grip op zijn/haar leven krijgt. Het slachtoffer moet
immers
niet
verloren
lopen
tussen
de
verschillende
structuren
en
de
bevoegdheidsbeperkingen ervan, en moet zich bovendien bewust zijn van de gevolgen van
de eigen keuzes. Met betrekking tot de opvolging van de daders beklemtoonden sommige
deelnemers aan de focus group dat het voor hen ondenkbaar is een tijdelijk huisverbod op te
leggen zonder dat er sprake is van opvolging van de uit huis geplaatste persoon. Overigens
werd ook de nadruk gelegd op het feit dat er op dit vlak slechts een beperkt dienstaanbod
voor de daders bestaat. Zo is de vzw Praxis in Wallonië en Brussel de enige specifiek
bevoegde instantie, waar personen die het Frans onvoldoende beheersen dan ook nog eens
niet terecht kunnen. In Vlaanderen is het aanbod dan weer ongelijk verdeeld naargelang van
de arrondissementen (lokale dadergerichte projecten, aanbod van een aantal CAW’s94, maar
niet allemaal, …). Niettemin werd herhaaldelijk aangehaald dat absoluut snel opgetreden
moet worden om de geweldscyclus te doorbreken en ook de dader te informeren, zodanig
dat zin gegeven kan worden aan de feiten, wat voor het slachtoffer eveneens van groot
belang is. In dit opzicht werden voorbeelden gegeven, die aantonen dat in andere contexten
contact binnen de 10 wel degelijk mogelijk is indien dit tussen de betrokken instanties
gepland en georganiseerd wordt:

Drs. K.B.M. de Vaan, Dr. M. Timmermans, Drs. G.H.J. Homburg, “Effectief uit huis geplaatst ? Effect evaluatie van de wet
tijdelijk huisverbod”, Regioplan Amsterdam, augustus 2013, p. 81-82.
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Centrum voor Algemeen Welzijn.
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-

In de jaren 90 werd in het kader van het strafrechtelijk beleid van de procureur
des Konings te Luik een protocol afgesloten met de vzw Praxis, op grond
waarvan de verdachte binnen de 48 uur na een aan de hand van een
pretoriaanse probatie opgelegd tijdelijk huisverbod op gesprek bij deze vzw
moest gaan, hetgeen de medewerkers van deze organisatie de kans bood
betrokkene in te lichten over zijn situatie en de mogelijkheden tot bijstand
waarop hij een beroep kon doen, enerzijds, en waardoor de verdachte zelf zijn
versie van de feiten kon geven, anderzijds.

-

Sommige arrondissementen sloten samenwerkingsprotocollen af met de
justitiehuizen met het oog op een onmiddellijke bemiddeling in strafzaken op
gebied van partnergeweld. De daders ervan worden zo binnen maximaal een
week door de justitieassistent gecontacteerd.

Sommigen herinnerden eraan dat er ter zake relevante bepalingen bestaan, en dat het
soms volstaat ze toe te passen. In omzendbrief COL 4/2006 wordt meer bepaald vastgelegd
dat elke procureur des Konings in overleg met de medisch-psychosociale sector een
actieplan in zijn arrondissement vastlegt, dat door samenwerkingsprotocollen met deze
sector geconcretiseerd wordt.95 Bij de eerste evaluatie van COL 4/2006 kon reeds
vastgesteld worden dat de sterkte van de samenwerking met de diensten uit de sociale
sector afhangt van de termijn waarbinnen de begeleiding na de feiten aanvat.96 In deze
evaluatie werd alleszins de positieve vaststelling gedaan dat in het merendeel van de
arrondissementen reeds een dergelijk protocol afgesloten werd, en werd aanbevolen om dit
naar alle arrondissementen uit te breiden om de doelstellingen van de circulaire te kunnen
realiseren.97 Niettemin hebben de verregaande wetswijzigingen en de herstructurering van
de parketten die er het gevolg van is, enerzijds, en de persoonlijke loopbaanevoluties van de
betrokken magistraten, anderzijds, er in een aantal van de in het kader van deze evaluatie
bezochte arrondissementen toe geleid dat het strafrechtelijk beleid op gebied van
partnergeweld enigszins teruggeschroefd werd: zo zorgen de referentiemagistraten er niet
echt meer voor de coördinatie van het strafrechtelijk beleid en fungeren zij evenmin als
aanspreekpunt voor de andere actoren, rol die hen overeenkomstig COL 4/2006 toebedeeld
werd.98 Bijgevolg werden de bestaande maar gedateerde protocollen er ook niet meer
vernieuwd. Zelfs al wordt het intrafamiliaal geweld in sommige van deze arrondissementen
nog steeds als een prioriteit beschouwd, dan nog dient vastgesteld dat enkele jaren na de
inwerkingtreding van de omzendbrief alles routine geworden is. In andere arrondissementen
leggen de recent als referentiepersoon aangewezen magistraten momenteel dan weer wel
de eerste contacten en maken zij een inventaris op op basis waarvan een protocol
afgesloten kan worden.
Een aantal van de bevraagde personen gaf aan voorstander te zijn van het invoeren van
een multidisciplinaire ketengerichte aanpak, naar het voorbeeld van het Antwerpse CO3project, het Limburgse LINK en dat van de Nederlandse stad Utrecht, met als argument dat
voor de ernstigste gevallen enkel een dergelijke manier van werken ertoe kan leiden dat de
doelstellingen van het strafrechtelijk beleid op gebied van partnergeweld gerealiseerd
worden. Zo zou ook binnen een kortere termijn rekening gehouden kunnen worden met alle
95
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problemen waarmee het betrokken gezin te kampen heeft, en zou het tijdelijk huisverbod zo
zijn plaats kunnen innemen binnen het hele gamma aan mogelijke maatregelen. Het
dienstaanbod voor de slachtoffers zou zo ook gecentraliseerd kunnen worden. Een
veralgemening van dergelijke projecten kan vanzelfsprekend niet van de ene op de andere
dag voor alle gevallen gebeuren, omdat er hiervoor steeds verschillende modellen mogelijk
zijn en er bovendien gewacht moet worden op de toekenning van middelen en de
inwerkingtreding van de wetswijzigingen alvorens dit een feit kan worden.
De ervaringen binnen de verschillende multidisciplinaire projecten hebben de deelnemers
aan deze projecten overtuigd van de noodzaak om gebruik te kunnen maken van een
instrument voor de evaluatie van de risico’s dat het geweld hervat. Deze projecten
hebben immers betrekking op bijzonder complexe en ernstige gevallen, die van bij het begin
op een efficiënte manier geïdentificeerd moeten worden, en hiervoor is een
dergelijkinstrument nodig. Dit instrument moet toelaten het niveau van het engagement en
de samenwerking met de scoiale sector te bepalen. In de andere arrondissementen menen
sommigen dat het er bij de risico-evaluatie vooral om gaat dat de politieagenten in hun
processen-verbaal zo precies mogelijk zijn, zodanig dat de beslissing van de magistraat
gecontextualiseerd kan worden. Zij menen verder dat de checklist uit bijlage 3bis van de
herziene omzendbrief COL 4/2006 hiertoe volstaat. In deze bijlage worden meer specifiek
criteria vastgelegd om de situatie in te schatten. Anderen stellen dan weer dat voor een
optimale informatiedoorstroming met de magistraat een specifieke lijst nodig is met
eenvoudige criteria waarop de politieagenten van de eerste lijn moeten letten met het oog op
een tijdelijk huisverbod. In minimaal één arrondissement werd in een omzendbrief duidelijk
omschreven in welke gevallen het tijdelijk huisverbod toegepast moet worden.99 Er moet in
deze context aangestipt worden dat tijdens de gesprekken vastgesteld kon worden dat niet
alle partners, en dan vooral van de politie, over de meest recente versie van omzendbrief
COL 4/2006 en de nieuwe bijlage 3bis ervan beschikten.

2) Er is een vlottere afstemming op de burgerlijke procedure voor de
familierechtbank nodig
Algemeen gesproken wordt, op principieel vlak, de door de wet vastgelegde tussenkomst
van de familierechtbank als positief voor de familie onthaald, en dan vooral wanneer er
kinderen zijn. De familierechter analyseert het dossier immers vanuit het oogpunt van de
situatie van het gezin in zijn geheel, terwijl de blik van de onderzoeksrechter minder ruim is.
De beslissing van de familierechtbank kan overigens genomen worden in het kader van een
tegensprekelijk debat, hetgeen de betrokkenen overigens ook de kans zou moeten bieden
om in te stappen in andere procedures op langere termijn binnen deze rechtbank. Voor
sommigen zou de procedure zo van het openbaar ministerie naar de burgerlijke rechtbank
overgeheveld moeten worden, zij het op voorwaarde dat alle betrokken spelers hun eigen rol
gespeeld hebben en alle informatie naar de partijen hebben laten doorstromen.
Niettemin gaat het om een procedure due bovenop de het dagelijks werk komt, en
waarvan het merendeel van de bevraagde magistraten de meerwaarde voorhun werk niet
ziet (zie IV.C).

Parket van de procureur des Konings te Luxemburg, Omzendbrief van 16 juni 2016, “Plan d’action portant lutte contre les
violences entre partenaires”, p. 3-4.
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Een aantal van de respondenten stelde dat deze zitting gezien moet worden als een
opportuniteit die elementen kan aandragen voorde de beslissing van het openbaar ministerie
op strafrechtelijk vlak. Hiertoe wonen de enkele magistraten die het tijdelijk huisverbod
regelmatig toepassen systematisch de zittingen bij, ook al wordt dit noch door de wet100 noch
door de omzendbrief101 opgelegd. Alle partijen kunnen zo wel hun standpunt bepalen en
bekijken waar ze precies staan.
Hoewel het horen van de partijen in het kader van een tegensprekelijk debat wel degelijk
een toegevoegde waarde oplevert, dan nog moet de familierechter alle informatie ontvangen
en dienen beide partijen ook aanwezig te zijn zodanig dat hij zijn beslissing met kennis van
zaken kan nemen. De bevraagde familierechters melden echter dat zij vaak over
onvoldoende gegevens beschikken voor hun beslissing: zo bestaat het dossier regelmatig uit
een onvolledig en nog verder aan te vullen proces-verbaal, terwijl de periode van 10 dagen
voor de rechtszoekenden dan wel lang mag zijn, hetgeen allerminst het geval is vanuit het
oogpunt van de procedures van zowel het gerecht als de politie. De aanwezigheid van het
parket op de zitting kan hieraan verhelpen, omdat zo naar eventuele navolgende processenverbaal geïnformeerd kan worden. Momenteel is een dergelijke aanwezigheid evenwel niet
verplicht.
Het slachtoffer woont de zitting overigens ook niet steeds bij omwille van bepaalde
redenen, waarvan sommige makkelijk te begrijpen zijn. Niettemin zorgt deze afwezigheid er
eveneens voor dat de rechter van de familierechtbank niet over een aantal belangrijke
elementen beschikt om zijn beslissing te kunnen nemen. De rol van de dienst
slachtofferonthaal is dan ook niet alleen van fundamenteel belang bij het toelichten van de
procedure en de doelstellingen ervan aan de slachtoffers, maar ook wat de begeleiding
tijdens de zitting zelf betreft. Op grond van de procedure van het tijdelijk huisverbod wordt
deze dienst hiertoe automatisch ingeschakeld.102 Volgens de bevraagde magistraten lijkt het
er evenwel op dat het in veel arrondissementen niet vanzelfsprekend om de dienst
slachtofferonthaal binnen de 10 dagen in te schakelen met het oog op effectief contact.
De vertegenwoordigers van de justitiehuizen van zowel Vlaanderen als Wallonië konden
hierover hun mening geven tijdens de focus groups van 23 maart 2007, en beklemtoonden
eerst en vooral dat de dienst slachtofferonthaal zowel op basis van COL 4/2006103 als COL
18/2012104 amper ingeschakeld wordt. In de dossiers waarin dit wel het geval is, wordt het
aanvankelijk proces-verbaal vaak niet doorgegeven, wat ook in strijd met de richtlijnen is.105
Bovendien, en dit resulteert uit het voorgaande, is er slechts zelden een telefoonnummer
voorhanden waarop het slachtoffer gecontacteerd kan worden. Wanneer de dienst
slachtofferonthaal niet snel over een telefoonnummer beschikt, dan moet gewacht worden op
de verzending van het proces-verbaal door de administratieve diensten van het parket en is
er geen andere keuze dan het dienstaanbod via de post op te sturen. Onder dergelijke
voorwaarden is het niet vanzelfsprekend om binnen een termijn van 10 dagen met de
betrokken persoon in contact te treden. Voor de vertegenwoordiger van de Franstalige
100
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justitiehuizen zou deze termijn dan ook best wat verlengd worden. Niettemin meent hij dat
het bezorgen van het telefoonnummer van het slachtoffer aan de dienst slachtofferonthaal
zodra een tijdelijk huisverbod opgelegd werd, het doorslaggevende element is om
betrokkene effectief te kunnen contacteren vooraleer de zitting van de familierechtbank
plaatsvindt. De termijn van 10 dagen zou zo in sommige arrondissementen toch eenvoudiger
nageleefd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer de dienst slachtofferonthaal zich in
hetzelfde gebouw als het parket bevindt. In dit opzicht kan nog toegevoegd worden dat het
afsluiten van een protocol met de parketten de zaken nog zou kunnen vergemakkelijken,
zelfs al zegt dit niets over het feit of het slachtoffer er al dan niet voor zal opteren om de
aangeboden hulp te aanvaarden. Een niet-gespecialiseerde magistrate wees er in dit kader
op dat het parket Luik in moorddossiers een protocol met de dienst slachtofferonthaal afsloot
om zo op een systematische manier telefonisch contact met de slachtoffers te kunnen
opnemen. Volgens haar kunnen de procedure en de meerwaarde ervan zo mondeling
toegelicht worden.
Verschillende respondenten zijn er voorstander van een duidelijkere definiëring van de
toepassingsmodaliteiten van het tijdelijk huisverbod die door de familierechter
genomen kunnen worden in het kader van een beslissing tot verlenging. Deze mogelijkheid
is wettelijk voorzien106 en sommigefamilierechters hebben het reeds opportuun geacht dit in
de praktijk toe te passen. Niettegenstaande deze vaststelling blijkt dat niet alle
familierechters op dehoogte zijn van deze wettelijke mogelijkheid.Door sommigen werd
overigens ook het ongeschikte karakter van de huidige procedure benadrukt, aangezien
omzendbrief 18/2012 de wettelijke mogelijkheid om in geval van een tijdelijk huisverbod ook
een contactverbod op te leggen schijnbaar verplicht.107. Volgens hen is in sommige gevallen,
en dan meer bepaald wanneer er kinderen zijn, een volledig contactverbod niet aangewezen.
Er moet steeds een minimale vorm van contact mogelijk zijn om alle beslissingen in het
belang van de kinderen te kunnen nemen. Tijdens de bijeenkomst van de focus groups legde
de Franstalige groep echter veeleer de nadruk op het belang van de toepassingsmodaliteiten
van het tijdelijk huisverbod dat door de familierechter uitgesproken kan worden, en dan meer
in het bijzonder op het vlak van een contactverbod. Het is precies door de modelering van
tijdelijk huisverbod dat de overdracht van het openbaar ministerie – waarvan de
hoofdbekommernis de onmiddellijke veiligheid is – naar de burgerlijke rechtbank - waar de
familierechter de beslissing aan de realiteit van de rechtzoekenden aanpast - betekenis
krijgt.
Heel wat respondenten legden er de klemtoon op dat de tussenkomst van de
familierechtbank de mogelijkheid biedt personen die dit wensen aan te moedigen om
maatregelen op langere termijn te vragen in het kader van een debat op tegenspraak.
In één arrondissement dat het tijdelijk huisverbod op grote schaal toepaste, werd in sommige
gevallen blijkbaar een echtscheidingsprocedure ingeleid ingevolge een tijdelijk huisverbod.
Er worden hiervoor verschillende verklaringen naar voor geschoven: de combinatie van een
eerste contact met de familierechtbank en de raadpleging van een advocaat, evenals het
openen van een ruimte waar het probleem met personen van buiten de familie besproken
106
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een contactverbod onontbeerlijk lijkt om de veiligheid van de personen te garanderen.”, p. 19 e.v.
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kan worden, kunnen voor een declic zorgen en de drempel voor het inleiden van een
burgerlijke procedure verlagen. Niettemin is het aantal dergelijke gevallen nog te beperkt om
hierover al uitspraak te kunnen doen. Tijdens de focus groups werd niettemin gewezen op
het belang om de partijen in contact met een advocaat te brengen, en dan vooral wanneer
één partner van het koppel de andere sterk domineert. De ter zake bevoegde diensten
kunnen voor de link met de advocaat zorgen, maar het parket kan ook het initiatief nemen
om in sommige gevallen de stafhouder te contacteren om betrokkene in te lichten over de
aan de gang zijnde procedure waarvoor de partijen een raadsman nodig zouden kunnen
hebben.
Sommige respondenten zijn voorstander van een grotere versmelting tussen de
burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedure. In de huidige stand van het recht is deze
mogelijkheid zeer beperkt. Op grond van de wetgeving kunnen wel dringende en tijdelijke
maatregelen genomen worden tijdens de duur van het tijdelijk huisverbod108. Zodra het
tijdelijk huisverbod een einde neemt, gebeurt er in de meeste gevallen op burgerrechtelijk
vlak evenwel ook niets meer, terwijl het correctioneel nog verschillende maanden zal duren
alvorens de zaak voortgezet wordt. Voor een aantal van de bevraagde personen biedt dit
onvoldoende meerwaarde voor de procedure. Als het de bedoeling is dat het slachtoffer zijn
handelend vermogen terugwint, dan moet hij of zij immers over de gepaste hulp en
instrumenten hiertoe beschikken (zie III.B.3). De bijstand moet effectief zijn. De Franstalige
focus group vond dit een uitermate interessante kwestie. In een aantal gevallen moet immers
vastgesteld worden dat het slachtoffer achterblijft met een reeks concrete problemen
(betaling van de huishuur, kinderopvang,…), die niet eenvoudig opgelost kunnen worden,
zodanig dat het gemakkelijker wordt aan de partner, zelfs al is die gewelddadig, te vragen
om terug te komen.109 De betrokken magistraten vinden het betreurenswaardig dat dergelijke
kwesties niet onmiddellijk aan de familierechtbank voorgelegd kunnen worden, want dit zou
voor sommige slachtoffers een opportuniteit kunnen zijn om hun concrete problemen te
regelen zonder zelf nieuwe stappen te moeten ondernemen. In Brussel kan het bijvoorbeeld
een paar weken duren alvorens de zaak opnieuw aan de familierechtbank voorgelegd kan
worden. Mocht deze mogelijkheid bestaan, en ingeval zij duidelijk aan het slachtoffer
toegelicht zou worden, dan zou betrokkene in een dergelijk geval wellicht wel gemotiveerd
zijn om de zitting bij te wonen en verder te gaan met de zaak.
De focus group stelde dus voor om voor de hele familiale contentieux het door het
openbaar ministerie uitgesproken tijdelijk huisverbod gelijk te stellen met een
aanhangigmaking voor de familierechtbank, voorzover één van de partijen dit vraagt binnen
de termijnen van het tijdelijk huisverbod. Op die manier zou het hele familiale dossier ook
effectief door slechts één familierechter afgehandeld worden, wat, volgens de familierechters
zelf, niet het geval is in de huidige procedure van het tijdelijk huisverbod. Overigens werd
ook benadrukt dat dit ook de mogelijkheid zou bieden de dossiers tot toewijzing van de
gezinswoning bij echtelijk geweld wat beter te stofferen.
Alle respondenten verduidelijkten dat een dergelijke optie sommige gevallen in de
richting van een burgerrechtelijke procedure zou kunnen doen evolueren, maar dat het niet
nodig is de toepassing van het tijdelijk huisverbod tot die gevallen te beperken, en dat het
108
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echtelijk geweld daarenboven nog steeds gezien moet worden als een proces van lange
duur. Wanneer de betrokkene er klaar voor is, moet hij of zij over de middelen beschikken
om de zaak in handen te kunnen nemen. In andere gevallen, meer bepaald wanneer er nog
geen sprake van een strafbaar feit is, meenden de respondenten dat men zich hierbij veeleer
in het stadium van de preventie bevindt, waarbij de voorwaarden van een eventuele
scheiding gekaderd kunnen worden alvorens er sprake is van potentieel gewelddadig
gedrag. Hiertoe is het van fundamenteel belang dat niet alleen vlot overgeschakeld kan
worden van de ene interveniënt naar de andere, maar ook tussen het strafrechtelijke en het
burgerrechtelijke niveau.

C. De werklast van het openbaar ministerie op het vlak van de toepassing
van het tijdelijk huisverbod moet verhouding zijn met het zichtbare
voordeel
Hoewel elke procedure tijd in beslag neemt, bepaalde garanties vereist en
administratieve werklast impliceert, wijst het overheidspersoneel, of het nu gaat om
parketmedewerkers of om magistraten, zijn werktijd toe in functie van de toevertrouwde
opdrachten. Een procedure kan dan ook niet absoluut als te zwaar worden gekenmerkt maar
kan zo gepercipieerd worden in het licht van de baten die ze oplevert of die ervan te
verwachten zijn. Er kan overigens vastgesteld worden dat een magistraat alle nodige
formaliteiten ten uitvoer legt zodra hij beslist heeft om een procedure op te starten.
De keuze om al dan niet een beroep te doen op het tijdelijk huisverbod is er één van
strafrechtelijk beleid. Deze keuze wordt onder meer gemaakt aan de hand van een kostenbatenanalyse. Daarnaast heerst bij een merendeel van de parketten de perceptie dat de
omslachtigheid van de procedure en de hierin te investeren energie niet worden
gecompenseerd door een toereikende efficiëntie ervan. Herhaaldelijk wordt aangegeven dat
andere, beter bekende, procedures (infra punt IV.A.), 1)) hetzelfde resultaat opleveren als de
tijdelijke uithuisplaatsing. Zo kan het verblijf van de dader op een andere locatie dan de
woonplaats ook opgelegd worden bij wijze van pretoriaanse probatie. Ook de voorleiding
voor de onderzoeksrechter met het oog op de aanhouding levert, in geval van aanhouding,
hetzelfde resultaat op. Sommige respondenten brengen ook aan dat deze alternatieven
bovendien een veel lichtere werklast inhouden voor de betrokken magistraat.
Aangezien de voordelen van het huisverbod hiervoor reeds uitvoering werden
behandeld, zal enkel ingegaan worden op de werklast die volgens de respondenten gepaard
gaat met een beslissing tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod.
Verschillende respondenten wezen er uitdrukkelijk op dat de administratieve werklast
voor de parketten wat hen betreft in hoofdzaak voortkomt uit de bepalingen van de
omzendbrief. Hiermee doelen zij in hoofdzaak op:
-

De 8 modellen waarvan het gebruik wordt voorgeschreven door de
omzendbrief.
Deze
modellen
stemmen
overeen
met
de
informatieverplichtingen die de wet op het tijdelijk huisverbod aan het
Openbaar Ministerie oplegt. Hieronder vindt U een overzicht van deze
modellen met tussen de haakjes het overeenstemmende artikel van de
voornoemde wet.
1) bevel tot tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (art. 3, §4)

45

Evaluatie van het dispositief inzake het tijdelijk huisverbod – 29 juni 2017

2) kennisgeving door de Procureur des Konings van een bevel tot
tijdelijk huisverbod (art. 3, §5, lid 1)
3) kennisgeving door de politie van een bevel tot tijdelijk huisverbod
(art. 3, §5, lid 1)
4) mededeling aan de politie van een tijdelijk huisverbod met het oog
op seining in de ANG (art. 3, §5, lid 1)
5) toezending door de Procureur des Konings aan de uithuisgeplaatste
van het bevel tot tijdelijk huisverbod dat hem/haar al, gezien de
hoogdringendheid, mondeling werd meegedeeld door de politie (art.
3, §5, derde lid)
6) mededeling aan de Procureur des Konings waar en op welke wijze
de uithuisgeplaatste gedurende de duur van het huisverbod
bereikbaar is (art. 3 §6)
7) mededeling aan de politie van de beslissing tot opheffing, wijziging of
verlenging van een tijdelijk huisverbod (art. 3 §7 en art. 5 §2)
8) mededeling van het bevel tot tijdelijk huisverbod aan de vrederechter
(dit is intussen de familierechter geworden) (art. 4 §1)
-

Het gegeven dat de omzendbrief inzake het tijdelijk huisverbod het gebruik
van de procedure die de wet110 voorziet indien de situatie die aanleiding
gegeven heeft tot het huisverbod, een dermate spoedeisend karakter heeft en
waarbij de kennisgeving aan de uithuisgeplaatste mondeling gebeurt,
afraadt111. Hierdoor wordt in wezen gekozen voor de procedure die op
administratieve zwak de zwaarste last vertegenwoordigt.

-

Het gegeven dat de omzendbrief inzake het tijdelijk huisverbod bepaalt dat
“de beslissing tot huisverbod in principe pas genomen wordt na verhoor van
de uit huis te plaatsen persoon”112. Aangezien de uithuisgeplaatste in het
merendeel van de gevallen verhoord wordt als verdachte heeft hij recht op de
bijstand van een advocaat. De organisatie van een dergelijk verhoor
vertegenwoordigt voor de politie en de magistraat een aanzienlijke werklast.

Ter illustratie dient hier opgemerkt te worden dat in het parket Limburg, dat het tijdelijk
huisverbod het vaakst toepast, de gebuikte procedure afwijkt van deze die door de
omzendbrief wordt voorgeschreven. Hierbij wordt een verschillende procedure gehanteerd
tijdens de week en tijdens het weekend:
1. Tijdens de week
Gedurende de week wordt een onderscheid gemaakt naargelang de beslissing tot het
opleggen van een tijdelijk huisverbod genomen wordt tijdens de dag of tijdens de
wachtdienst.
Overdag wordt de beslissing tot het opleggen van een huisverbod onmiddellijk gevolgd
door het opmaken van de benodigde modellen door de administratie.
110

Art. 3, §5, derde lid.
COL 18/2012, p. 23.
112
COL 18/2012, p. 23.
111
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Tijdens de wachtdienst beveelt de magistraat van wacht de arrestatie en het verhoor van
de verdachte. De beslissing om al dan niet een tijdelijk huisverbod op te leggen wordt de
volgende dag genomen door de gespecialiseerd magistraat die voor het nemen van die
beslissing beschikt over de informatie hem doorgegeven door de magistraat van wacht en
het PV van verhoor. Ook de administratieve afhandeling van een beslissing tot het opleggen
van een tijdelijk huisverbod vindt die volgende dag plaats.
Schematisch:

2. Tijdens het weekend
Tijdens het weekend neemt de magistraat van wacht de beslissing tot het al dan niet
opleggen van een tijdelijk huisverbod. Gelet op de afwezigheid van het administratief
personeel en de drukte tijdens de wachtdienst maakt hij hierbij gebruik van de mondelinge
kennisgeving aan de uithuisgeplaatste die overeenkomstig art. 3, §5 derde lid van de wet op
het tijdelijk huisverbod mogelijk is in geval van hoogdringendheid.
De administratieve afhandeling van de beslissing vindt dan plaats op de volgende
werkdag.
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Schematisch:

Deze procedure werd op 23/03/2017 voorgelegd aan de werkgroepen. Omwille van de
hierboven reeds omschreven verschillen in organisatie en omvang van de parketten (punt I.
C)) bleek deze procedure niet overal toepasbaar te zijn. Bovendien moet er eveneens op
gewezen worden dat deze procedure niet in overeenstemming is met de richtlijnen voorzien
in omzendbrief 18/2012 die, zoals hierboven gesteld, het gebruik van de spoedprocedure
afraadt.
Verschillende respondenten wijzen ook op grote werklast die het toezicht op de
naleving van het tijdelijk huisverbod voor de politie betekent. De vraag wordt dan ook
gesteld in welke gevallen een toezicht door de politie op de naleving opportuun is.
-

Verschillende respondenten stellen in dit kader dat er een onderscheid dient
gemaakt te worden naargelang het slachtoffer meer- dan wel minderjarig is.
Zij geven aan dat een controle door de politie in geval van een meerderjarig
slachtoffer niet opportuun is. Het meerderjarig slachtoffer draagt volgens hen
zelf de verantwoordelijkheid om contact op te nemen in geval van nietnaleving. Ingeval van een minderjarig slachtoffer dient de politie dan wel
degelijk een actieve controle uit te oefenen.
In dit kader dient opgemerkt te worden dat men in verschillende ressorten
werkt met een systeem waarbij de noodcentrales aan een oproep met het
telefoonnummer van het slachtoffer een prioritaire gevolggeving koppelen.

-

Deze vaststelling dient eveneens gelinkt worden aan de geringe straf die
gesteld wordt op de overtreding van het tijdelijk huisverbod waardoor het
afdwingen ervan moeilijk is, hetgeen een controle in de ogen van
verschillende respondenten inopportuun maakt.

-

Tot slot wordt door een respondent ook aangehaald dat hij er effectief voor
kiest om de naleving niet te laten controleren. Enerzijds omwille van de
werklast voor de politie maar toch vooral voor de negatieve gevolgen die een
dergelijke controle kan hebben voor dader en slachtoffer. De buurt ziet
immers weer politie verschijnen aan de woning van de betrokken of de dader
gaat er van uit dat het slachtoffer opnieuw klacht neerlegde. Hierbij werd ook
aangegeven dat de uithuisgeplaatste weet dat hij binnen de tien dagen geacht
wordt op zitting voor de familierechtbank te verschijnen waar de naleving van
de voorwaarden door de rechtbank geëvalueerd zal worden.

Tot slot dient er hier ook aan herinnerd te worden dat, zoals hoger aangegeven (infra
punt IV.A. 2), bij heel wat respondenten de visie leeft dat het tijdelijk huisverbod niet bijdraagt
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aan de uitoefening van de kerntaak van de magistraat, te weten het behandelen van de
strafrechtelijke dossiers.
Door verschillende respondenten, en ook tijdens de werkgroepen, werd de link gelegd
met de procedure die in spoedeisende gevallen toegepast wordt inzake de
inobservatiestelling. Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke kan de procureur des Konings in
spoedeisende gevallen beslissen dat de zieke ter observatie zal worden opgenomen in de
psychiatrische dienst die hij aanwijst.
In de praktijk blijkt dat in bepaalde parketten in dit geval de beslissing mondeling wordt
meegedeeld door de magistraat en dat deze een formulier invult met de voornaamste
elementen van zijn beslissing. Op basis van dit formulier vervult de administratie van het
parket naderhand de formaliteiten die het artikel 9 voorschrijft. De toepassing van een
gelijkaardig systeem in het kader van het tijdelijk huisverbod zou de administratieve belasting
van de magistraat kunnen verminderen.
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V. Aanbevelingen
Op basis van de analyse van de als antwoord op de evaluatievraag verzamelde
gegevens kunnen aanbevelingen vanuit een viervoudige invalshoek geformuleerd worden:
eerst en vooral moet de procedure van het tijdelijk huisverbod gerationaliseerd worden en
zijn er nieuwe richtlijnen nodig (A). Vervolgens moet het tijdelijk huisverbod ook
daadwerkelijk toegepast kunnen worden in het kader van het strafrechtelijk beleid voor de
strijd tegen het intrafamiliaal geweld (B). Bovendien zullen wetswijzigingen voorgesteld
worden om de coherentie van de procedure te vergroten (C). Tot slot moet een
communicatiestrategie uitgewerkt worden met betrekking tot het tijdelijk huisverbod en de
doelstellingen ervan (D).

A. Aanpassing van de gemeenschappelijke omzendbrief COL 18/2012 van
de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het
College van Procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod in
geval van huiselijk geweld
De analyse toonde aan dat omzendbrief COL 18/2012 de toepassing van het tijdelijk
huisverbod afgeremd heeft, en dan zowel wat de richtlijnen betreft als de perceptie die dit
document op het vlak van de werklast creëert. Om hieraan te verhelpen worden volgende
aanbevelingen aan het College van Procureurs-generaal voorgesteld: de rationalisering van
de administratieve procedure met behoud van de oorspronkelijke bijlagen (1) en het
vervangen van de bestaande richtlijnen van strafrechtelijk beleid door nieuwe instructies (2).

1. Rationaliseren van de administratieve procedure van het tijdelijk huisverbod
Herhaaldelijk wordt door respondenten gewezen op het grote aantal modellen dat
ingevuld moet worden in geval een huisverbod wordt opgelegd. Dit dient echter genuanceerd
te worden. De omzendbrief voorziet inderdaad in 8 modellen, deze dienen echter niet
allemaal ingevuld te worden. Bovendien moeten ook niet alle modellen onmiddellijk ingevuld
worden. Hieronder vindt U een overzicht van de modellen met tussen haakjes het nummer
van de bijlage en het overeenstemmend artikel van de wet op het tijdelijk huisverbod.
Overzicht:
-

Initieel in te vullen modellen (4):


Bevel:
 Hetzij bevel tot tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (bijlage 1,
art. 3, §4)
 Hetzij de toezending van het bevel na de mondelinge kennisgeving
(bijlage 4, art. 3, §5, derde lid)



Kennisgeving:
 Hetzij door de Procureur des Konings (bijlage 2a, art. 3, §5, lid 1)
 Hetzij door de politie (bijlage 2b, art. 3, §5, lid 1)
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-



Mededeling aan de politie van een tijdelijk huisverbod met het oog op seining in
de ANG (bijlage 3, art. 3, §5, lid 1)



Mededeling van het bevel tot tijdelijk huisverbod aan de familierechtbank (bijlage
7, art. 4 §1)

Naderhand in te vullen formulier:


-

Mededeling aan de procureur des Konings waar en op welke wijze de
uithuisgeplaatste gedurende de duur van het huisverbod bereikbaar is (bijlage 5,
art. 3 §6)

Eventueel in te vullen formulier:


Mededeling aan de politie van de beslissing tot opheffing, wijziging of verlenging
van een tijdelijk huisverbod (bijlage 6, art. 3 §7 en art. 5 §2)

Een vermindering van het aantal formulieren lijkt, gezien de wettelijke verplichtingen
inzake het tijdelijk huisverbod, niet mogelijk. Wel wordt voorgesteld dat de steundienst
overgaat tot een automatisering van de modellen en de verspreiding hiervan.
Gebruikmakend van een invulformulier zou de informatie noodzakelijk voor de invulling van
alle modellen verzameld worden. Door een muisklik worden nadien alle formulieren ineens
ingevuld. Op die manier wordt een herhaaldelijke invoer van dezelfde gegevens in de
verschillende formulieren voorkomen.
Hierboven werd reeds gewezen op de link die door verschillende respondenten wordt
gelegd met de inobservatiestelling (supra punt IV.C.). Zoals gezegd wordt door verschillende
parketten gewerkt met een formulier waarop de magistraat de belangrijkste elementen van
zijn beslissing weergeeft en de beslissing mondeling meedeelt aan de betrokkene. Op basis
van dit formulier vervult de parketadministratie later de wettelijke vormvoorschriften.
Ook de spoedprocedure, die momenteel voorzien wordt door het artikel 3, §5 tweede lid
van de wet op het tijdelijk huisverbod, voorziet in een mondelinge kennisgave, wat het
gebruik van een gelijkaardig formulier, en dus een administratieve ontlasting, van de
magistraat mogelijk maakt.
Bij de voorstellen tot wetswijziging (infra punt V.C.) wordt voorgesteld om van de
spoedprocedure de enige procedure te maken.
Los van een eventueel initiatief van de wetgever in deze zin kan echter ook
voorgesteld worden dat het College van Procureurs-generaal er in zijn strafrechtelijk
beleid voor kiest zo veel als mogelijk gebruik te maken van de spoedprocedure.
Gelet op de richtlijnen die omzendbrief 4/2006 oplegt aan de politie inzake de
voorwaarden waaronder contact dient opgenomen te worden met het parket113 in het kader
van partnergeweld moet immers vastgesteld worden dat deze voorwaarden tegemoet komen
aan de vereiste van het spoedeisend karakter van de situatie114 waaronder de Procureur des
Konings zijn beslissing mondeling kan meedelen.
Het ruim toepassen van de spoedprocedure zou mogelijk maken dat de magistraat zijn
beslissing mondeling neemt en gebruik maakt van een kort formulier waarin hij de
belangrijkste elementen van zijn beslissing weergeeft. Een dergelijke werkwijze zorgt dan in
113
114

COL 4/2006, versie 2015, p. 18.
Vereiste opgelegd door artikel 3, §5 tweede lid van de wet op het tijdelijk huisverbod.
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de praktijk voor een administratieve ontlasting van de magistraat die het tijdelijk huisverbod
oplegt. De parketadministratie vervult naderhand dan de wettelijk opgelegde formaliteiten.
Inzake het tijdelijk huisverbod zou een dergelijk formulier volgende elementen dienen te
omvatten:
1. identiteit van de uithuisgeplaatste
2. motivatie van het tijdelijk huisverbod
3. omschrijving van de plaats waarvoor het tijdelijk huisverbod geldt
4. de duur van het tijdelijk huisverbod
5. het eventueel contactverbod en de identiteit van de persoenen ten aanzien van
wie het contactverbod wordt opgelegd

2. Update van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid op gebied van het tijdelijk
huisverbod
In het merendeel van de arrondissementen hebben de richtlijnen uit de omzendbrief niet
toegelaten het tijdelijk huisverbod een eigen plaats te geven als instrument van strafrechtelijk
beleid.
Er wordt dus voorgesteld aan het College van Procureurs-generaal om nieuwe
richtlijnen van strafrechtelijk beleid uit te vaardigen op basis waarvan deze doelstelling
wel bereikt kan worden en de organisatiecultuur van het openbaar ministerie hiertoe kan
evolueren. De voordelen van de toepassing van het tijdelijk huisverbod zullen zo ook beter in
de verf gezet kunnen worden.
De vraagt stelt zich welke vorm deze nieuwe richtlijnen zouden kunnen aannemen:
-

in een nieuwe omzendbrief, in welk geval COL 18/2012 wordt opgeheven

-

in een herwerkte versie van COL 18/2012

-

in een bijlage bij COL 4/2006, in welk geval COL 18/2012 eveneens wordt
opgeheven.

Op grond van de in de vorige hoofdstukken geanalyseerde elementen zouden deze
nieuwe richtlijnen in de volgende richting kunnen gaan:
-

Aanwenden van het tijdelijk huisverbod door de parketmagistraten wanneer er sprake
is van een ernstige en onmiddellijke bedreiging voor de veiligheid van de personen
die in de gezinswoning aanwezig zijn. De onderzoeksrechter wordt enkel gevorderd
met het oog op een voorlopige hechtenis wanneer zij over voldoende elementen
beschikken om te concluderen dat de uit huis geplaatste persoon het huisverbod niet
zal naleven. Er dient ook gewezen te worden op de mogelijkheid alsnog een tijdelijk
huisverbod op te leggen in het geval waarin de onderzoeksrechter beslist de
verdachte in vrijheid te stellen zonder het huisverbod als voorwaarde te stellen.

-

Eraan herinneren dat de symbolische autoriteit van de magistraat in sommige
gevallen meer gewicht in de schaal kan werpen dan een eenvoudige vermelding in
het proces-verbaal waarvoor geen wettelijke basis bestaat.
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-

Benadrukken dat bij een niet-naleving artikel 442bis van het Strafwetboek of andere
bepalingen toegepast kunnen worden indien deze niet-naleving gepaard gaat met
strafbaar gedrag (bedreigingen, geweld,…).

-

Aan de parketmagistraten vragen erop toe te zien dat de familierechtbank over alle
relevante informatie beschikt om een beslissing te kunnen nemen.

-

De aanwezigheid van de parketmagistraat op de zitting van de familierechtbank
aanmoedigen om:

-



kennis te nemen van de argumenten van de partijen, om op basis hiervan de
meest geschikte beslissing in het strafdossier te nemen, zo er één opgestart
werd;



de familierechter alle gegevens te bezorgen waarover hij desgevallend niet
zou beschikken.

Ervoor zorgen dat de dienst slachtofferonthaal over een telefoonnummer of een
ander communicatiemiddel beschikt aan de hand waarvan het slachtoffer
rechtstreeks en snel gecontacteerd kan worden, met inachtneming van de bestaande
richtlijnen ter zake.

B. Het strafrechtelijk beleid van het openbaar ministerie op het vlak van
partnergeweld laten evolueren naar een betere afstemming op de
andere actoren
Zoals het tijdelijk huisverbod momenteel toegepast wordt, biedt het niet de kans om de
afkoelingsperiode te benutten om de sociale sector in de relatie te laten tussenkomen
zodanig dat de geweldcyclus doorbroken wordt. Hiertoe moet vlotter overgeschakeld kunnen
worden tussen de verschillende interveniënten en van het strafrechtelijke naar het burgerlijke
niveau. Bedoeling hiervan is een eerste contact tussen andere actoren dan het openbaar
ministerie met het slachtoffer en/of de dader mogelijk te maken binnen de termijn dat het
tijdelijk huisverbod loopt, enerzijds, en om de link met de familierechtbank te versterken,
anderzijds. Met dit doel voor ogen moeten de in COL 4/2006 vastgelegde
arrondissementsplannen én de samenwerkingsprotocollen die ze concretiseren
geactualiseerd worden (1); moet een ketengerichte multidisciplinaire aanpak gepromoot
worden voor de meest complexe gevallen van partnergeweld (2); is in het kader van een
nieuw mandaat voor de justitiehuizen een opvolging nodig van de uit huis geplaatste
personen (3) en moet de administratieve doorstroming naar de familierechtbank verbeterd
worden (4).

1. Update
van
de
in
omzendbrief
COL
4/2006
vastgelegde
arrondissementsplannen en samenwerkingsprotocollen in elk arrondissement
en garanderen van de opvolging ervan
Elk gerechtelijk arrondissement heeft zijn eigen specifieke organisatorische en structurele
eigenheden. Ook de mogelijkheden tot begeleiding van daders en slachtoffers kunnen
variëren van arrondissement tot arrondissement.
Om met deze specifieke karakteristieken rekening te kunnen houden werd in
omzendbrief COL 4/2006 vastgelegd dat elke procureur des Konings een actieplan dient op
te maken, dat aan de hand van samenwerkingsprotocollen geconcretiseerd moet worden en
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minstens om de twee jaar geactualiseerd en aan de procureur-generaal meegedeeld moet
worden.
In de eerste jaren na de inwerkingtreding van COL 4/2006 werden in het merendeel van
de arrondissementen wel degelijk dergelijke protocollen afgesloten, die mettertijd niettemin
niet altijd bijgewerkt werden.
Overigens kan vastgesteld worden dat het dienstaanbod aan de slachtoffers als
toereikend en adequaat beschouwd wordt in het hele land, wat daarentegen niet het geval is
voor het aanbod aan de daders, dat vaak gewoon onvoldoende voorhanden is en soms ook
op een incorrecte manier benut wordt.
Tot slot is in de herziene versie uit 2015 van COL 4/2006 een bijlage 3bis voorhanden,
waarin indicatoren opgenomen werden ter bepaling of er al dan niet van een gevaarsituatie
sprake is. Deze bijlage is echter niet algemeen bekend, en bovendien gaat het hierbij om
minimale beoordelingscriteria.
Er wordt dus voorgesteld aan het expertisenetwerk “Criminaliteit tegen Personen”
van het College van Procureurs-generaal om een algemene vergadering te beleggen
waarop alle referentiemagistraten herinnerd zullen worden aan het belang van deze
actieplannen en samenwerkingsprotocollen en waarbij de klemtoon gelegd zou worden op
hun eigen specifieke rol binnen het ganse netwerk.
Het is in dit opzicht essentieel:
-

Om samenwerkingsprotocollen af te sluiten met de diensten slachtofferonthaal van
alle arrondissementen, zodanig dat zij ingeschakeld kunnen worden op het vlak van
intrafamiliaal geweld in het algemeen en het tijdelijk huisverbod in het bijzonder, om
er op die manier voor te zorgen dat de slachtoffers in de beste omstandigheden de
zitting van de familierechtbank kunnen bijwonen indien zij dit wensen.

-

De informatiedoorstroming te garanderen tussen alle interveniënten binnen het
arrondissement in alle stappen van de bijstand aan de slachtoffers.

-

Te zoeken naar een structurele oplossing op het niveau van het arrondissement
zodanig dat de uit huis geplaatste personen binnen de 48 uur na het begin van het
tijdelijk huisverbod informatie over de procedure en bijstand kunnen krijgen.

-

Het bestaan van het in bijlage 3bis van omzendbrief COL 4/2006 vermelde
instrument te benadrukken om de risico’s te kunnen beoordelen dat het geweld zou
hervatten.

2. In alle arrondissementen een ketengerichte
promoten voor de meest complexe gevallen

multidisciplinaire

aanpak

Voor de meest complexe gevallen biedt de ketengerichte multidisciplinaire aanpak alle
betrokken actoren de mogelijkheid de eerste contacten te leggen binnen de termijn van het
tijdelijk huisverbod. Om een dergelijke aanpak te kunnen veralgemenen zijn wel extra
middelen en wetswijzigingen nodig.
Het
College
van
Procureurs-generaal
wordt
aanbevolen
om
een
gemeenschappelijk werkkader voor het openbaar ministerie uit te tekenen voor een
dergelijke aanpak, zij het dat enkel de meest complexe gevallen vanuit deze invalshoek
benaderd zullen kunnen worden.
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Er wordt voorgesteld aan de Federale Staat en de deelstaten om een ketengerichte
multidisciplinaire aanpak te promoten waarbij niet alleen stapsgewijs te werk gegaan zou
worden, maar ook op grond van de specifieke eigenheden van elke gemeenschap op
organisatorisch vlak.

3. In het kader van een nieuw mandaat voor de justitiehuizen zorgen voor
opvolging van alle uit huis geplaatste personen in het hele land
Er werd meermaals beklemtoond dat het uit huis plaatsen van personen zonder
begeleiding nauwelijks meerwaarde heeft. Eén van de voordelen van het tijdelijk huisverbod
in vergelijking met andere procedures bestaat er overigens in dat zij hiervoor een kader
biedt. De door de parketten afgesloten protocollen kunnen een dergelijke begeleiding en
onmiddellijke opvolging van de uithuisgeplaatste in de praktijk mogelijk maken. Voor de
meest gecompliceerde gevallen kan de ketengerichte multidisciplinaire aanpak hiervoor ook
een oplossing bieden. Niettemin zou dit ertoe kunnen leiden dat het dienstaanbod op een
ongelijke manier over het hele grondgebied verdeeld wordt, aangezien er voor de daders
slechts een beperkt aanbod voorhanden is.
Wordt dan ook niet best voorgesteld een nieuw mandaat te creëren voor de
justitiehuizen, waarin gevraagd zou worden om de verdachten op te volgen in het kader van
een tijdelijk huisverbod ? Zo zou een eerste gesprek binnen de 48 uur verplicht opgelegd
kunnen worden om betrokkene in te lichten over de procedure en om na te gaan wat er
praktisch mogelijk is, met een tweede gesprek wanneer er sprake is van verlenging. Een
dergelijk nieuw mandaat is echter alleen mogelijk in de context van een gemeenschappelijke
reflectie tussen de federale overheid en de deelstaten, maar zou het voordeel inhouden dat
een uniforme oplossing geboden wordt voor de opvolging van de daders. Zodra dit mandaat
werkelijkheid is, zou elk parket in een protocol de samenwerkingsmodaliteiten kunnen
vastleggen met het oog op de toepassing ervan binnen het arrondissement.
Er wordt dus aanbevolen aan de Federale Staat en de deelstaten om
gemeenschappelijke reflectie op te starten en een uniforme oplossing voor te stellen
om de in het kader van een tijdelijk huisverbod uit huis geplaatste personen op te
volgen.

C. Wetswijzigingen voorstellen om de procedure in haar geheel coherenter
te maken
Het formuleren van wetswijzigingen was een inherent onderdeel van de vraag tot
evaluatie vanwege de minister. Aangezien dit echter een bevoegdheid is van de wetgevende
macht en niet toekomt aan het Openbaar Ministerie beperkt dit deel zich tot de formulering
van een aantal voorstellen die tegemoet komen aan de problemen die in het kader van de
analyse van de gegevens werden waargenomen. Bij elk voorstel worden weliswaar de voor–
en nadelen aangehaald. De beoordeling van de opportuniteit van de voorstellen wordt echter
overgelaten aan de Minister.
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Met betrekking tot de wet van 15 mei 2012 op het tijdelijk huisverbod in geval van
huiselijk geweld
-

Uit de analyse van de gegevens blijkt:


Dat de organisatie van een zitting binnen de tien dagen voor alle
betrokken partijen geen sinecure is



Dat de dienst slachtofferonthaal en de sociale sector er niet steeds in
slagen om binnen de tien dagen de betrokken partijen afdoende te
informeren



Dat de politiediensten er niet steeds in slagen hun processen-verbaal
te finaliseren binnen de tien dagen



Dat de termijn van tien dagen noch aan de politiediensten, noch aan
het Openbaar Ministerie noch aan de familierechtbank toelaat zich een
volledig beeld te vromen van de context



Dat de tien dagen geen tien werkdagen zijn.

Door verschillende respondenten wordt dan ook voorgesteld deze termijn te
verlengen. Hierbij wordt een termijn van 14 dagen voorgesteld.
Nadeel is natuurlijk dat de vrij ingrijpende inperking die de tijdelijke
uithuisplaatsing is van de rechten van de uithuisgeplaatste hierdoor verlengd
wordt.
-

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de administratieve organisatie van de
betekening en de kennisgeving zoals deze nu is voorzien door de wet, zeker tijdens
de wachtdiensten, geen sinecure is. Er kan dan ook gekozen worden voor een
administratieve organisatie waarbij de huidige spoedprocedure die voorziet in een
schriftelijke kennisgeving met administratieve afhandeling binnen de kortst mogelijke
termijn de enige procedure wordt.
Dit heeft als voordeel:

Beter aan te sluiten bij de geest van de wet die een zo snel mogelijke
reactie ambieert

Beter aan te sluiten op de realiteit waarin het merendeel van de
dossiers aangebracht wordt tijdens de wachtdienst, tijdens dewelke de
administratieve diensten gesloten zijn

De werklast voor de magistraat te verminderen aangezien het
opmaken van de nodige formulieren aan de administratie kan overgelaten
worden
Als nadeel valt op te merken dat het niet onmiddellijk beschikken over een
afschrift van de beslissing kan opgevat worden als een afbreuk aan de
rechtszekerheid van de betrokkenen.

-

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de mogelijkheid voor de partijen om de
familierechtbank te verzoeken om dringende voorlopige maatregelen te nemen niet
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goed gekend is bij de magistraten, noch bij de familierechters. Het verdient dan ook
aanbeveling om deze mogelijkheid op te nemen in een onderscheiden artikel
teneinde deze duidelijker te maken.
Heel wat respondenten gaven aan dat een mogelijke meerwaarde van het huisverbod
er kan in bestaan om de link te leggen tussen het strafrechtelijk en burgerrechtelijk
domein. In deze optiek zou de familierechtbank gedurende de periode van het tijdelijk
huisverbod permanent gevat kunnen worden. Hetgeen aan de partijen ook de
mogelijkheid biedt om bij conclusie of schriftelijk verzoek om het even welke
procedure in te leiden die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoort, en
dus ook een procedure met het oog op een definitieve regeling van de gezins- of
samenwoonsituatie.

Met betrekking tot de wet van 15 juni 2012 tot bestraffing van de overtreding
van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het
Gerechtelijk Wetboek
-

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de controle op de naleving van het
huisverbod, voornamelijk door de magistraten die het tijdelijk huisverbod niet
toepassen, als onzinnig wordt gezien omdat de strafmaat die op deze
overtreding geplaatst wordt geen mogelijkheid biedt om de naleving
daadwerkelijk af te dwingen.
Er wordt door deze respondenten voorgesteld om de strafmaat op te trekken
tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar teneinde de aanhouding in
geval van niet-naleving mogelijk te maken.
Hierbij kan echter de vraag gesteld worden of een verhoging van de strafmaat
wel nodig is.
Art. 442bis van het Strafwetboek bepaalt immers: “hij die een persoon heeft
belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust
van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met
gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig
euro tot driehonderd euro of met een van die straffen alleen.”
Gelet op deze bewoording kan dan ook geargumenteerd worden dat de
overtreding van het huisverbod het misdrijf belaging oplevert.
Bovendien impliceert een overtreding van het tijdelijk huisverbod in veel
gevallen ook dat er zich strafbare feiten stelden. Waardoor naast de strafmaat
voorzien voor de overtreding van het tijdelijk huisverbod ook de strafmaat voor
deze strafbare feiten meespeelt in de mogelijkheid al dan niet over te gaan tot
een voorleiding voor de onderzoeksrechter met het oog op de aanhouding van
de verdachte.

-

Een strafbepaling voor de niet-naleving van het huisverbod in geval van
een verlenging door de familierechtbank ontbreekt.
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D. Een communicatiestrategie ontwikkelen met betrekking tot het tijdelijk
huisverbod en de doelstellingen ervan
Het tijdelijk huisverbod is een innoverende factor in de organisatiecultuur van het
openbaar ministerie. Niettemin hebben de parketmagistraten de richtlijnen uit omzendbrief
COL 18/2012 als restrictief ervaren. Ook al kan een organisatiecultuur niet veranderd
worden, dan nog kan ze evolueren (zie punt III.B.4). Hiertoe moet gecommuniceerd worden
over de doelstellingen van de maatregel en het innoverende aspect ervan. Alle stappen in de
gegevensverzameling in het kader van deze evaluatie (zie punt II.A.3) hebben reeds de
mogelijkheid geboden om hierover ten aanzien van een aantal personen te communiceren.
Deze evaluatie heeft dus bij kunnen dragen aan het proces van de mentaliteitswijziging,
maar dit is slechts een eerste stap.
Zodra de richtlijnen van strafrechtelijk beleid aangepast zijn, zal dus gevraagd worden
aan de Steundienst van het Openbaar Ministerie en het expertisenetwerk “Criminaliteit
tegen Personen” om een communicatieplan op te maken en in de praktijk om te zetten
met betrekking tot het tijdelijk huisverbod en de doelstellingen ervan.
In dit kader moeten volgende elementen absoluut aan het openbaar ministerie duidelijk
gemaakt worden:
-

Er bestaat een ‘tussenmaatregel’ (tussen de vordering van de onderzoeksrechter en
de vrijwillige uithuisplaatsing door de politie).

-

Het tijdelijk huisverbod laat toe dat de verdachte uit huis geplaatst wordt zonder de
verregaande gevolgen van het de aanhouding.

-

Het tijdelijk huisverbod is gericht op preventie, en daarom is deze maatregel ook
mogelijk wanneer er geen strafbaar feit gepleegd werd. Op die manier kan bovendien
het openen van een stafrechtelijk dossier, en de bijhorende werklast, vermeden
worden.

-

Het tijdelijk huisverbod werd uitgedacht als instrument dat het mogelijk moet maken
sommige dossiers naar het burgerlijke niveau te oriënteren. De familierechter kan
hiertoe toepassingsmodaliteiten bepalen.

-

Feiten van intrafamiliaal geweld moeten niet noodzakelijk enkel
gespecialiseerde maar kunnen door alle magistraten afgehandeld worden.

door

Het is eveneens van belang om de familierechters te informeren over de rol die zij op dit
vlak te spelen hebben.
De communicatie over de maatregel en de doelstellingen ervan zou idealiter moeten
gebeuren ten aanzien van de sociale sector, zodanig dat alle partijen binnen de eigen
bevoegdheidsbeperkingen hun rol kunnen opnemen.
Het is overigens fundamenteel dat de resultaten en de gevolgen die aan dit
evaluatierapport gegeven worden, aan het College van Procureurs-generaal
voorgelegd worden. Eerst en vooral moeten, met het oog op transparantie en goed
bestuur, de personen die een bijdrage aan de evaluatie geleverd hebben zo de nodige
feedback krijgen, en vervolgens is het de bedoeling te communiceren over de redenen die
ertoe geleid hebben dat de richtlijnen van strafrechtelijk beleid aangepast werden, wat dan
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weer bijdraagt tot de algemene communicatie over de procedure van het tijdelijk huisverbod
zelf. Tot slot moeten deze aanbevelingen verspreid worden onder alle betrokken actoren en
beleidsmakers.
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Bijlage 1: Beperkingen van het onderzoeksdomein op statistisch vlak
Op basis van de in de databank van het College van Procureurs-generaal geregistreerde
cijfergegevens konden de statistisch analisten van het openbaar ministerie informatie
verstrekken over de tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 op de Belgische
correctionele parketten geopende dossiers inzake het tijdelijk huisverbod. In deze bijlage
worden de begrenzingen uiteengezet die bij deze gegevensextractie vastgelegd werden.
Op 1 januari 2013 trad immers omzendbrief COL 18/2012 van het College van
Procureurs-generaal in werking, getiteld: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister
van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-generaal
betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld. Bijgevolg is het niet mogelijk
om informatie te geven die van vóór deze datum dateert. Er dient eveneens gepreciseerd te
worden dat deze omzendbrief betrekking heeft op het huiselijk geweld in ruime zin. Het is in
dit kader niet mogelijk om over te gaan tot een verfijning volgens type geweld om,
bijvoorbeeld, na te gaan of het hierbij om fysiek dan wel seksueel geweld gaat.
De statistisch analisten van het openbaar ministerie konden eveneens gegevens
aanleveren over het aantal zaken dat gedurende dezelfde periode op de correctionele
parketten instroomde en waarin sprake was van een niet-naleving van het tijdelijk
huisverbod.
In de databank van het College van Procureurs-generaal is immers een specifieke
tenlasteleggingscode voorhanden op grond waarvan de zaken geselecteerd kunnen worden
met betrekking tot de niet-naleving van het tijdelijk huisverbod. De statistisch analisten
konden bovendien informatie bezorgen over de vooruitgangsstaat van deze zaken en de
motieven van zondergevolgstelling tot en met de datum van 10 januari 2017.
Alvorens de door de statistisch analisten verstrekte kwantitatieve gegevens te
bestuderen is het aangewezen volgende opmerkingen te formuleren:
1. De cijfers uit de tabellen zijn afkomstig uit de databanken van het College van
Procureurs-generaal, waarin de correctionele afdelingen van de parketten en de
griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg gegevens registreren (REA/TPIsysteem) en die de situatie van deze databanken weergeven op 10 januari 2017.
2. Vóór de hertekening van het gerechtelijk landschap (1 april 2014) bestonden er 28
parketten van eerste aanleg (27 parketten + het Federaal Parket), waarvan er 27 hun
correctionele zaken in de REA/TPI-applicatie registreerden. Enkel in het parket
Eupen gebeurde dit niet omdat deze module niet in het Duits beschikbaar is. Sinds
de hervormingen blijven er nog maar 14 correctionele parketten over. Aangezien de
voorgestelde gegevens grotendeels dateren van na de hertekening, worden zij
weergegeven op grond van het nieuwe landschap. Niettemin moet gepreciseerd
worden dat de parketten Leuven en Charleroi en de afdeling Turnhout van het parket
Antwerpen sinds kort in de plaats van REA/TPI MaCH in gebruik genomen hebben
voor de codering van hun correctionele gegevens. Ook met deze in MaCH
geregistreerde gegevens werd bij deze analyse rekening gehouden.
3. In punt 5 van omzendbrief COL 18/2012 wordt aangegeven dat de dossiers met
betrekking tot het tijdelijk huisverbod in de NIZA-module van de REA/TPI-applicatie
geregistreerd moeten worden. Bij de registratie moeten de codes ‘ITR’ (‘interdiction
temporaire de résidence’ in het Frans) of ‘THV’ (‘tijdelijk huisverbod’ in het
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Nederlands) gebruikt worden bij de naam van de uit huis geplaatste persoon. Beide
codes werden hier gehanteerd om op het eerste deel van de vraag te antwoorden.
Wat het antwoord betreft op de gevallen van niet-naleving van het tijdelijk huisverbod,
is in REA/TPI de mogelijkheid voorhanden om hiervoor een specifieke
tenlasteleggingscode te gebruiken. De in dit kader verrekende zaken hebben
betrekking op de misdrijven die geregistreerd werden onder volgende hoofd- of
secundaire code:
-

53G: Niet-naleving van het tijdelijk huisverbod.
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Bijlage 2: Methodologische nota voor de studiedag van het openbaar ministerie
van 23 mei 2016 met betrekking tot het intrafamiliaal geweld
 Het College van Procureurs-generaal streefde hierbij volgende doelstellingen na:
1) opstarten van een evaluatieproces van het huisverbod;
2) eventueel verzamelen van gegevens die het mogelijk maken om nieuwe hypotheses
te formuleren;
3) de actoren ervan op de hoogte brengen dat een dergelijk proces opgestart wordt;
4) identificeren van de magistraten die beschikken over relevante ervaring op het vlak
van evaluatie.
 Voor de magistraten werden volgende objectieven vooropgesteld:
1) hen het gevoel geven dat er naar hen geluisterd en rekening gehouden wordt met
hun mening en ervaringen (het is eveneens belangrijk om feedback te geven op het
einde van het proces);
2) hun aandacht vestigen op het belang van het huisverbod als maatregel.
 Methodologie:

1. Verzenden van een precieze vragenlijst aan de parketten zodat zij vóór de
vergadering gegevens kunnen verzamelen
Volgende vragenlijst werd aan de parketten-generaal verzonden, met de vraag ze binnen
de parketten te verspreiden ter voorbereiding van de studiedag:
1° Zijn de magistraten die het tijdelijk huisverbod zouden moeten toepassen op de
hoogte van de procedure ? Gelieve dit te preciseren op grond van het type
magistraat: gespecialiseerd magistraat, magistraat van wacht…
2° Voor de magistraten die reeds een beslissing tot het opleggen van een huisverbod
genomen hebben:
a. Welke zijn de voordelen ervan en in welke gevallen kwamen deze voordelen
tot uiting ?
b. Welke problemen werden vastgesteld ?
c. Wat zijn volgens u de gevolgen voor de slachtoffers en de verdachten ?
3° Voor de magistraten die er bewust voor hebben gekozen geen beroep te doen op het
tijdelijk huisverbod: waarom niet ? Gelieve concrete voorbeelden te geven.
4° Hoe kan de procedure concreet worden verbeterd op het niveau van de wet en/of de
omzendbrief ?

2. Tijdens de studiedag: korte presentatie van de evaluatie (10 minuten)
3. Presentatie van 3 praktijkvoorbeelden met betrekking tot het huisverbod, die
volgende situaties illustreren (10 minuten – kwartier spreektijd/persoon):
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1° Eén persoon die het huisverbod toepast en toelicht in welke mate en op welke
manier deze maatregel nuttig is (Doornik);
2° Eén persoon die het huisverbod niet toepast (Leuven);
3° Vzw Praxis: in welke mate en in welke gevallen is het huisverbod nuttig vanuit
het perspectief van de hulpverleningssector en de algemene aanpak van het
intrafamiliaal beleid ?

4. “Sneeuwbalmethode”
Dankzij deze methode kunnen alle deelnemers hun standpunt formuleren. Niet enkel de
meest “assertieve” personen zullen derhalve hun mening laten horen omdat er rekening
gehouden wordt met de beperkingen van de zaal. Niemand dient zich binnen de zaal te
verplaatsen en iedereen kan met zijn “buren” praten.
Het is de bedoeling dat elke groep op basis van de eigen gegevens en ervaringen en wat
vóór de pauze uiteengezet werd, drie of vier ideeën naar voor brengt die als het belangrijkst
beschouwd worden, die nog niet aan bod kwamen of die een nieuw licht werpen op een
reeds naar voor gebracht idee.
Deze ideeën dienen één van de vier volgende vragen op het formulier te beantwoorden
(niet alle vragen hoeven een antwoord te krijgen, alle ideeën kunnen ook op dezelfde vraag
betrekking hebben):
-

Wat zijn de voordelen van het tijdelijk huisverbod, in welke gevallen en voor
wie ?

-

Welke problemen werden ondervonden bij de toepassing ervan, door wie en
op welk(e) niveau(s) ?

-

Waarom wordt het tijdelijk huisverbod niet toegepast ?

-

Hoe kan de procedure concreet verbeterd worden (wet-omzendbrief) ?

De methode wordt concreet als volgt toegepast:
1°

Iedereen spreekt met zijn “buur” (groep van 2) gedurende 10 minuten;

2°

De groepen van 2 komen samen en vormen een groep van 8 (20 minuten);

3° Elke groep maakt een samenvatting op van de 3 of 4 aandachtspunten ervan
die door een verslaggever aan de overige deelnemers aan de vergadering
voorgesteld wordt (maximaal 3 of 4 minuten per groep).
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Bijlage 3: Leidraad voor de semidirectieve interviews
Hierna volgt een lijst met vragen die kunnen worden gesteld tijdens de interviews. Niet
alle vragen moeten aan elke respondent worden voorgelegd, maar kunnen ook gewoon als
leidraad voor de bespreking dienen. Naargelang het verloop van de interviews kan deze
leidraad worden bijgewerkt indien er wordt vastgesteld dat bepaalde vragen in hun huidige
vorm problemen stellen of dat er vragen ontbreken. De onderstreepte vragen werden
beschouwd als sleutelvragen die absoluut aan bod moesten komen, terwijl de andere vragen
hier eerder van afgeleid werden en meer ingingen op details of alternatieve kwesties
wanneer de hoofdvraag geen betrekking op de concrete situatie had.
De antwoorden kunnen worden geformuleerd overeenkomstig de huidige mogelijkheden
alsook van wat zou moeten veranderen (in een omzendbrief aanbevolen werkmethoden of
wetswijzigingen).
Alvorens vragen over het tijdelijk huisverbod zelf te stellen, moeten volgende vragen aan
bod komen betreffende het strafrechtelijk beleid op gebied van partnergeweld in het
arrondissement:

1)

2)

-

Welke instrumenten van strafrechtelijk beleid worden in uw arrondissement
ingezet om overeenkomstig omzendbrief COL 4/2006 de geweldscyclus snel
te doorbreken ?

-

Hoe wordt de bedreigende persoon in uw arrondissement uit huis geplaatst ?

-

Hoe wordt de samenwerking in uw arrondissement op de sociale sector
afgestemd ?

Welke meerwaarde kan het tijdelijk huisverbod bieden aan het beleid inzake de strijd
tegen partnergeweld ?
-

In welke gevallen kan het tijdelijk huisverbod een nuttig instrument zijn voor het
strafrechtelijk beleid van de parketten?

-

Hoe kan het tijdelijk huisverbod de veiligheid van de slachtoffers ten goede komen ?

-

In welke gevallen zou het opleggen van een tijdelijk huisverbod de veiligheid van
het/de slachtoffer(s) in het gedrang kunnen brengen ?

-

Wat kunnen de gevolgen van het tijdelijk huisverbod zijn voor de situatie van de
eventuele kinderen van het koppel ?

-

Wat kan het tijdelijk huisverbod bijdragen op het vlak van psychologisch of
economisch geweld ?

-

Hoe kan het tijdelijk huisverbod er effectief voor zorgen dat de partijen zich
organiseren en nadenken over hun situatie?

Wat zijn de voordelen van het tijdelijk huisverbod voor het parket (het slachtoffer en de
verdachte) in vergelijking met andere maatregelen waarmee de verdachte uit huis kan
worden geplaatst (bv.: pretoriaanse probatie, vordering van de onderzoeksrechter met
het oog op een aanhoudingsbevel onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken) ?
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3)

4)

-

Hoe kan het tijdelijk huisverbod worden afgestemd op andere maatregelen (bv.
bemiddeling of dagvaarding) ?

-

Wat kan m.b.t. het strafrechtelijk beleid de voorkeur voor andere soorten maatregelen
rechtvaardigen ?

Wat draagt de tussenkomst van de familierechtbank in het algemeen bij aan de
procedure van het huisverbod (voor het slachtoffer, de verdachte of voor de kinderen) in
vergelijking met de afhandeling van de dossiers inzake de strijd tegen intrafamiliaal
geweld door het openbaar ministerie ?
-

In welke gevallen heeft het openbaar ministerie er geen belang bij het dossier door te
geven aan de familierechtbank, waardoor de verdachte het vroeger zou kunnen
inzien ?

-

Hoe verloopt de transfert naar de familierechtbank (concreet, wat, onder welke vorm)
?

-

In welke gevallen kan een tijdelijk huisverbod het instellen van een burgerlijke
procedure met het oog op het toewijzen van de gezinswoning vergemakkelijken?

-

In welke gevallen is het belangrijk dat het openbaar ministerie op de hoogte wordt
gehouden van de burgerlijke procedures ?

-

Op basis van welke voorwaarden kan de familierechtbank binnen 24 uur een datum
en een tijdstip van terechtzitting vastleggen die binnen 10 dagen moet plaatsvinden ?

-

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de familierechtbank zich effectief uitspreekt over
het huisverbod (indien er geen uitspraak wordt gedaan, eindigt het verbod van
rechtswege) ?

-

Hoe kan er worden gewaarborgd dat de rechters van de familierechtbank voldoende
kennis verwerven inzake intrafamiliaal geweld ?

Onder welke voorwaarden maakt het tijdelijk huisverbod een snelle en nuttige reactie
mogelijk of zou het dit mogelijk kunnen maken ?
-

-

Moet de werklast dat het huisverbod met zich meebrengt voor het parket worden
verlicht, en zo ja, op welke manier?


Limburg: een niet-gespecialiseerde magistraat houdt de verdachte aan –
Salduz-verhoor categorie 4 – de ochtend erna wordt het dossier bezorgd aan
de gespecialiseerde magistraat.



De beslissing wordt genomen op basis van het proces-verbaal in plaats van
na een verhoor door de procureur des Konings en, ter compensatie daarvan,
wordt de dagvaardingstermijn voor de familierechtbank ingekort.



Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen de rechten van de
verdachte en een snelle reactie ?



Hoe dient de administratieve afhandeling door het secretariaat te gebeuren ?

Hoe kan een huisverbod worden opgelegd rekening houdend met de Salduzvoorwaarden (bij voorkeur van categorie III omdat dit sneller gaat, maar in dit geval
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wordt het parket niet op de hoogte gebracht en is er dus geen huisverbod, zo niet
van categorie IV) ?

5)

6)

-

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het nieuwe adres van de verdachte wel degelijk
wordt bezorgd aan de bevoegde overheden ?

-

Wat brengt de in de wet gebruikte term ‘woonplaats’ (leefgemeenschap en duurzame
aard van de woning) bij ? Roept dit moeilijkheden of voordelen op ?

-

Welke maatregelen dienen er te worden getroffen wanneer de verdachte onder
elektronisch toezicht en ingeschreven staat op dit adres ?

-

Wat dient er te worden ondernomen als er sprake is van wederzijds geweld ?

-

Wat dient er te worden gedaan als de verdachte de verblijfplaats vrijwillig verlaat ?

-

Wat moet er gebeuren als er een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend op de
verblijfplaats ?

Hoe kan de opvolging van de verdachten en slachtoffers en/of de begeleiding van de
familie worden gegarandeerd als er een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd ?


Is het denkbaar dat de familierechter voorwaarden kan opleggen ? Hoe ?



Zou een justitieassistent kunnen worden betrokken bij de procedure ? Hoe ?



Wat zijn de beperkingen
onderzoeksrechter ?

verbonden

aan

de

saisine

van

een

-

Welke rol krijgt de dienst slachtofferonthaal bij de procedure van het tijdelijk
huisverbod ?

-

Hoe kan een in principe burgerlijke procedure gekoppeld worden aan een systeem op
het strafrechtelijk niveau dat gecreëerd werd ter ondersteuning van de slachtoffers ?

-

Welke voorstellen voor de veiligheidsproblemen die het slachtoffer ondervindt dienen
gelijktijdig met het tijdelijk huisverbod te worden voorgesteld ?

-

Hoe kan gevaar of dreiging (ernstige en onmiddellijke bedreiging van de veiligheid) in
een woning worden beoordeeld ?

-

Welke oplossingen kunnen er worden voorgesteld met betrekking tot de huisvesting
van mannen ?

-

Op welke manier kan het tijdelijk huisverbod worden afgestemd op de aanpak van
andere problematieken (bv. een verslaving, geweld in het algemeen, psychisch of
financieel probleem, enz.) ?

Hoe kan worden gegarandeerd dat het tijdelijk huisverbod en het contactverbod effectief
worden toegepast?


De wet wijzigen opdat ook de niet-naleving van een verlenging van het tijdelijk
huisverbod strafrechtelijk kan worden vervolgd;



De wet uitbreiden en de strafmaat voor de niet-naleving van het huisverbod
verhogen;
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De straffen op de niet-naleving van het huisverbod verzwaren om de
tenuitvoerlegging van een aanhoudingsbevel mogelijk te maken.

-

Hoe kan er efficiënt worden gereageerd op de niet-naleving van het tijdelijk
huisverbod ?

-

Op basis waarvan wordt er beslist het tijdelijk huisverbod te verlengen ?

-

Hoe kan de informatiedoorstroming naar het parket worden vereenvoudigd wanneer
een huisverbod wordt opgelegd ?

-

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de politie alle relevante feiten meedeelt ?

7)

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de magistraten en de politieagenten op de hoogte
zijn van de toepassingsvoorwaarden van het tijdelijk huisverbod ?

8)

Onder welke voorwaarden is het tijdelijk huisverbod een instrument om de
geweldscyclus te doorbreken?

9)

-

In welke gevallen kan via het tijdelijk huisverbod de geweldscyclus worden
doorbroken ?

-

Hoe zou een tijdelijk huisverbod deel kunnen uitmaken van een proces om het
gedrag van de verdachte te veranderen ?

-

Op welke manier kan tijdens de duur van het tijdelijk huisverbod een gepast antwoord
gevonden worden op de situatie ?

Welke voorwaarden dienen bij een tijdelijk huisverbod te worden vervuld om het
slachtoffer de mogelijkheid te bieden zijn leven weer in handen te nemen ?
-

In welke mate biedt het feit dat slachtoffers in hun woning kunnen blijven hen de
mogelijkheid om opnieuw zelf beslissingen te leren nemen ?

-

In welke gevallen biedt het tijdelijk huisverbod slachtoffers de mogelijkheid om
opnieuw zelf de kracht te vinden om te handelen ?

-

In welke gevallen biedt het tijdelijk huisverbod slachtoffers de mogelijkheid om
opnieuw financieel onafhankelijk te worden ?

-

Onder welke voorwaarden kan het tijdelijk huisverbod slachtoffers de mogelijkheid
bieden om uit hun isolement te geraken ?

-

In hoeverre moet er bij de beslissing tot de invoering van een tijdelijk huisverbod
rekening worden gehouden met de wens van het slachtoffer ?

-

In welke gevallen en onder welke voorwaarden verlaat bij voorkeur het slachtoffer de
verblijfplaats ?

-

Hoe kan er, in het geval dat het slachtoffer de wens uit om te scheiden, voor gezorgd
worden dat het tijdelijk huisverbod het slachtoffer de mogelijkheid biedt om een
procedure op te starten op basis van artikel 233 van het Wetboek van Strafvordering,
of om een scheidingsprocedure in te stellen ?
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Bijlage 4: Analyserooster van de focus groups van 23 maart 2017
Deze bijeenkomst werd gewijd aan een gedeeltelijke en tussentijdse analyse met volgend
thema: “Het tijdelijk huisverbod zorgt voor de betrokken parketmagistraten voor een
verhoogde administratieve werklast in verhouding tot de meerwaarde die deze
procedure oplevert of kan opleveren.”
De magistraten konden samen met alle partners van het openbaar ministerie 6 aan dit thema
gelinkte vragen bespreken (20 minuten per vraag).

1) Beslissing en administratieve procedure voor de toepassing
ervan
- Voorstel overeenkomstig de huidige stand van de wet en het strafrechtelijk beleid op
gebied van partnergeweld (COL 4/2006);
- Op basis van de werkwijze die momenteel in het arrondissement Limburg gevolgd wordt;
- Automatisering van de modellen.

2) Hoe kan gegarandeerd worden dat de hulpverleningssector
effectief en snel contact opneemt met het slachtoffer en de
dader ?
De hulpverleningssector zou idealiter een eerste keer effectief contact moeten opnemen
binnen de 10 dagen om de geweldcyclus te doorbreken, maar hoe moet dit gebeuren ?
-

Sommigen pleiten voor een multidisciplinaire benadering voor de meest complexe
gevallen. Er werd een werkgroep van het openbaar ministerie opgestart om over
deze materie te reflecteren. Zijn er nog bijkomende maatregelen nodig voor de
andere gevallen ?

-

In omzendbrief COL 4/2006 wordt in een arrondissementeel actieplan en
samenwerkingsprotocollen voorzien. Volstaat dit om een onmiddellijke impact te
hebben ?

-

Wat is de exacte rol van de politiediensten en de diensten slachtofferbejegening (die
als eersten aanwezig zijn op het terrein in geval van een crisis) ?

-

Welke bijstand moet er worden voorgesteld aan de verdachte ?

3) Wat zijn de voordelen voor de slachtoffers om aanwezig te zijn
op de zitting van de familierechtbank, en hoe kan
gegarandeerd worden dat zij hierover ingelicht worden ?
Voor de magistraten bestaat één van de meerwaarden van het tijdelijk huisverbod in het
tegensprekelijk karakter ervan voor de familierechtbank. Niettemin kan vastgesteld worden
dat het slachtoffer niet steeds aanwezig is, soms omwille van zeer goede redenen.
De dienst slachtofferonthaal zou in dit kader bijstand aan het slachtoffer moeten
verlenen, maar blijkbaar is het niet mogelijk om deze dienst binnen een termijn van 10 dagen
in te schakelen.
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-

Wat belet het slachtoffer de zitting bij te wonen ?

-

Welke moeilijkheden ondervindt het slachtoffer en hoe kan hieraan verholpen worden
?

-

Hoe kan gegarandeerd worden dat de dienst slachtofferonthaal rechtstreeks contact
met het slachtoffer opneemt vóór de vergadering van de familierechtbank ?

4) Hoe kan het door de familierechter opgelegde huisverbod
aangepast worden wanneer er sprake is van een verlenging
ervan ?
Sommigen achten het wenselijk dat de familierechter modaliteiten oplegt voor de
verlenging van het tijdelijk huisverbod.
-

Welke modaliteiten ? (hoederecht over de kinderen, financiële regeling, …).

-

Moet de naleving van deze modaliteiten gecontroleerd worden, en zo ja, door wie ?

5) Wie is de meest relevante actor om de beslissing tot tijdelijk
huisverbod te nemen ?
Dit is een niet-strafrechtelijke beslissing om de onmiddellijke veiligheid van het slachtoffer
te garanderen.
-

Is dit de rol van het openbaar ministerie ?

-

Gaat het hier om een opdracht ter bescherming van de openbare veiligheid om de
“maatschappelijke vrede” te vrijwaren ?

-

Zou deze regeling het niet eenvoudigweg mogelijk maken om dossiers naar het
burgerrechtelijke niveau te oriënteren (en zo ja, hoe ?) ?

6) Is het mogelijk en wenselijk dat de partijen aan de
familierechtbank andere verzoeken voorleggen die op hen
betrekking hebben ? Zo ja, hoe ?
Sommigen zijn er voorstander van dat de procedure van het tijdelijk huisverbod, als
interface tussen het burgerrechtelijke en het strafrechtelijke niveau, afgestemd zou worden
op eventuele procedures met betrekking tot het hoederecht over de kinderen, de financiële
kwesties en een eventuele latere echtscheiding in eender welke vorm.
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