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1. Deze analyse richt zich op partnergeweld. Geweldpleging tegen kinderen en ouderen zijn verschillende kwesties,
die specifieker geanalyseerd zouden moeten worden. Ze zullen hier reeds worden vermeld, vooral wanneer ze
zich binnen de politionele statistieken onderscheiden van algemene trends in intrafamiliaal geweld. Voor het
goed begrip van deze analyse, wordt de lezer gevraagd om vooraf de studie van juli 2020 te raadplegen, waar de
methodologie gedetailleerd wordt en de verschillende partners voorgesteld worden : Brussel Preventie en
Veiligheid (BPV), « Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode »,
Focus van het Observatorium – n°1, Brussel, 2020. Consultable sur le site web de BPS : https://bps-
bpv.brussels/fr/nouvelle-publication-les-violences-intrafamiliales-en-region-de-bruxelles-capitale-en-periode-de.

2. Ibid., p. 7.

3. De keuze van deze data is gelinkt aan het feit dat op 18 mei de tweede fase van de afbouw van de
lockdownmaatregelen inging, en dat dus betekende dat de handelszaken, scholen en bepaalde vrije
tijdsactiviteiten weer mochten hervatten met een toename van toegelaten verplaatsingen.

4. Cf. onder meer : EIGE, Access to support services for women victims of intimate partner violence during COVID 19,
nog niet verschenen ; Interministeriële missie voor de bescherming van vrouwen tegen geweld en de bestrijding
van mensenhandel, partnergeweld tijdens de lockdown: evaluatie, opvolging en voorstellen, Juli 2020, ; WHO,
COVID-19 en geweld tegen vrouwen. Wat de gezondheidssector en het -systeem kunnen doen, 7 april 2020.

Inleiding

Na de publicatie van een Focus intrafamiliaal geweld (tussen partners, naar kinderen en
ouderen toe) tijdens de eerste lockdown als gevolg van Covid-19 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maakt het Observatorium hier een stand van zaken op rond
partnergeweld1 tussen maart en november 2020, waardoor de zaken wat vanop afstand
bekeken kunnen worden en er gegevens gespreid over een langere periode beschikbaar
zijn2. De analyse spitst zich toe op de grote fases die de laatste maanden kenmerkten:
van de strikte lockdown, de geleidelijke afbouw van de verplaatsingsbeperkingen en de
heropening van verschillende handelszaken en instellingen, tot de verstrenging van de
gezondheidsmaatregelen die tot een gedeeltelijke nieuwe lockdown in november geleid
hebben. Aandachtspunten en aanbevelingen vullen de belangrijkste vaststellingen uit
deze analyse aan. In de bijlage staan grafieken en samenvattende tabellen met de
ingezamelde gegevens.

De studie van partnergeweld (niet te verwarren met “echtelijke geschillen”)3 en factoren
die het beïnvloeden, is complex, en wordt nog complexer tijdens een crisisperiode zoals
ten tijde van Covid-19. Het is de bedoeling deze fenomenen in de tijd te analyseren,
waarvan de mechanismes op lange termijn uitwerkingen hebben terwijl de
gezondheidsmaatregelen op dit moment van toepassing zijn in functie van hoe de
situatie evolueert. De slachtoffers, alsook de professionele zorgverleners moeten hun
werking constant aanpassen aan de beperkingen. Dat kan leiden tot technische
“vertragingseffecten” (tragere coderingstermijnen voor klachten of dossierbehandeling),
maar ook op vlak van initiatieven die slachtoffers namen na geweld: moeilijkheid om
hulpdiensten te contacteren, uitstel van het indienen van een klacht of vertrek uit huis
bijvoorbeeld.

De eerste lockdown (16 maart-17 mei 20204) toonde aan dat het probleem van
intrafamiliaal geweld een maatschappelijk probleem vormt. In die context werden en
worden er talrijke studies en enquêtes gevoerd op internationaal niveau5. Het zal dus
eveneens interessant zijn om de vergelijking van de conclusies van deze studies op lange
termijn op te volgen.

https://bps-bpv.brussels/fr/nouvelle-publication-les-violences-intrafamiliales-en-region-de-bruxelles-capitale-en-periode-de
https://www.vie-publique.fr/rapport/275675-violences-conjugales-pendant-le-confinement-evaluation-suivi-proposition
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331762
https://bps-bpv.brussels/nl/nieuwe-publicatie-intrafamiliaal-geweld-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-tijdens-de
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De laatste gegevens van onze partners bevestigen onze vaststellingen uit de analyse na
de eerste lockdown, hier verwijzen we naar voor meer details6.

1.1 Meer vragen om hulp

We stellen vooreerst een toename van het aantal oproepen vast naar luisterlijnen, met
een piek in april 2020. In die maand, was er zowel langs Franstalige (cf. Figuur 2 p. 18)
als langs Nederlandstalige (cf. Figuren 3 en 4 p. 19) zijde een verdrievoudiging van het
aantal oproepen vergeleken met de oproepen voor de lockdownperiode : 1712 Brussel-
Vlaams-Brabant heeft 248 meldingen ontvangen over 351 mensen en de Luisterlijn
Écoute Violences Conjugales (EVC) werd 3284 keer gecontacteerd in april 2020. Om het
hoofd te bieden aan die oproepenstroom, werd de capaciteit van de luisterenlijnen
verhoogd7.

1. De eerste lockdown (16/03/2020-17/05/2020)

Meer gedetailleerd:

 Er wordt meer gebruik gemaakt van chat en e-mails naast telefoon om contact op te
nemen met de luisterlijnen. Deze middelen zijn laagdrempeliger en discreter voor
mensen die samenwonen met een gewelddadige partner. Er kwamen ook 106
meldingen8 binnen via de chat van 1712 in april 2020 t.o.v. slechts 28 in maart. De
Franstalige lijn heeft op haar beurt de chat 50 uur per week ter beschikking gesteld
tijdens de eerste lockdown, t.o.v. de gebruikelijke 6 uur per week in 2019.

 Het bestaan van deze verschillende middelen beantwoordt aan verschillende
verwachtingen (of beperkingen) van de gebruikers: d.m.v. een telefoonoproep kan je
vrijuit spreken over de beleefde situatie, je emotioneel ontladen of een rechtstreeks
antwoord krijgen; met een chat kan je discreter zijn, en met e-mail kan je je
gesprekken meer spreiden in de tijd.

 De oproepen betreffen partnergeweld (meer aanwezig dan gebruikelijk voor de 1712
– cf. Figuur 4 p. 19), spanningen en verschillende gezinsconflicten, die gerapporteerd
worden door betrokken partijen van deze conflicten of ongeruste buren (EVC en
1712), maar ook kindermishandeling (1712). We merken ook oproepen op van
particulieren of professionals die hun hulp aanbieden.
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Vragen om hulp van verenigingen stijgen naarmate de door de 
politie geregistreerde IFG-criminaliteit daalt

6. Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), “Intrafamiliaal Geweld…” O.c.

7. Voor EVC: 3 parallelle luisterlijnen tov 2 voordien, en een uitbreiding van de openingsuren voor chat, voor 1712: uitbreiding van de openingsuren van de lijn (9-18 uur tov 9 -17 uur voordien).

8. Voor Vlaanderen en Brussel samen.
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Infofiches
Merk op dat deze cijfers moeilijk te interpreteren zijn zonder in detail te treden over
de inhoud van de infofiches. Deze beogen inderdaad geen juridische categorisering
van de feiten maar krijgen wel een algemeen etiket tijdens hun aanmaak, het vaakst
na een noodoproep aan 101 door een slachtoffer, ongeruste buren of iemand
anders. Het kan zowel een geschil tussen broer en zus dat uit de hand loopt als een
geweldsituatie tussen partners betreffen. De opgetekende toename in het aantal
fiches is te wijten aan de grote spanningen tussen de gezinsleden tijdens de
lockdown, wat dan kan leiden tot nog meer geweldplegingen (partnergeweld of
gewoon conflict), maar ook tot een grotere “zichtbaarheid” van het geweld bij de
buren die het vaakst thuis zijn.

Het Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) heeft tevens
ook te maken gekregen met een toename van het aantal oproepen in april 2020 (+87%
t.o.v. het maandelijks gemiddelde van november 2019 tot februari 20209), en een nog
belangrijker toename van aanvragen voor onderdak tijdens die oproepen (+253%
vergeleken met dezelfde periode) – cf. Figuur 1 p. 18.

Wat de vragen aan politiediensten betreft, stellen we een toename van de infofiches
vast voor “huiselijke moeilijkheden/gezinsconflict”10 bij de politiezones in maart, april en
mei 2020 vergeleken met de voorgaande jaren. De toename is het opmerkelijkst in april,
in volle lockdown (tot +20 procent – cf. Tabel 5 p. 21). Ze valt ook het meest op voor
situaties met fysiek geweld (tot +63% in april 2020 vergeleken met het gemiddelde
2018-2019 voor de zone West, cf. Tabel 6 p. 21). Het aandeel situaties “met
slagen/geweld” voor al deze infofiches neigt ook naar een toename in maart en april
202011.
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9. November 2019 is de eerste volledige maand waarvoor de CPVCF nauwkeurige statistieken heeft over de ontvangen oproepen.

10. Deze fiches worden opgemaakt zodra iemand contact opneemt met de politie (via 101, maar ook via het onthaal van een commissariaat) voor een familiaal probleem. De voorgelegde cijfers werden door de verschillende zones van de
Brusselse politie aan het Observatorium meegedeeld in december 2020 in het kader van deze analyse.

11. Met uitzondering van de zone Brussel-Noord.
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12. Voor de geregistreerde criminaliteitscijfers voor de periode maart tot november 2020 cf. Figuur 5 p. 20 en Tabel 4
p. 20.

13. De cijfers van de CSD zijn gebaseerd op de datum waarop de meeste feiten worden gepleegd, ongeacht de datum
waarop de klacht werd neergelegd of het pv werd opgesteld. De cijfers betreffen hier feiten die gepleegd werden
tijdens de bestudeerde maand en waarvoor een pv werd opgemaakt op de datum waarop de cijfers werden
meegedeeld aan het BOPV (november-december 2020).

14. We wijzen erop dat de politiestatistieken niet de realiteit weerspiegelen van de gepleegde feiten maar slechts
van de feiten waarvoor een klacht werd neergelegd bij de politie of vastgesteld door de politie. Voor IFG is het
“dark number” (feiten die niet bij de politie gerapporteerd werden) belangrijk.

15. Situaties waar slagen (of een andere strafrechtelijke benaming) niet konden worden vastgesteld.

16. Behalve in april 2020 (-8%) door een bijzonder hoog aantal feiten van dit type opgetekend in april 2019.

Wat de details van de feiten betreft (cf. Tabel 4 p. 20) :

 De pv’s voor slagen en verwondingen naar de partner toe nemen eveneens meer af
dan het totaal van de geregistreerde IFG-feiten (-26 % in april en -17 % in mei).

 De “familiale geschillen”15 zijn de enige feiten gelinkt aan IFG die toenemen in de
politiestatistieken en dat gedurende de volledige gezondheidscrisis16. Dit houdt
verband met de toename van spanningen in gezinnen (zichtbaar in de cijfers van de
luisterlijnen en de infofiches supra), of het nu wel of niet gaat over partnergeweld.

 Merk op dat de meest opvallende daling betrekking heeft op geweldplegingen tegen
minderjarigen (seksueel geweld en slagen en verwondingen) in het gezin, deze zijn
moeilijker op te sporen in een strikte lockdowncontext (-35 % in april 2020
vergeleken met het gemiddelde van 2018-2019).

We merken ook op dat er een toename van geregistreerde feiten is in maart 2020
(vergeleken met de zeer lage cijfers van diezelfde maand in 2018 en 2019), terwijl de
lockdown midden in die maand begon.
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1.2 Criminaliteitsdaling van IFG geregistreerd door de politie12

De gegevens die hierboven staan, weerspiegelen de gespannen situatie, het isolement
en de moeilijkheden die slachtoffers tijdens de lockdown ervaarden. Deze spanningen
vertalen zich niet in de criminaliteitscijfers: we merken inderdaad minder PV’s en feiten
op in april en mei13 geregistreerd door de politie14. Hoewel de commissariaten open en
toegankelijk zijn gebleven tijdens de hele periode, is het nog moeilijker dan het al was
voor de slachtoffers om klacht in te dienen voor feiten die gepleegd werden in een
lockdowncontext; dit houdt verband met de moeilijkheid van partners die opgesloten
zitten met een gewelddadige echtgenoot om politiediensten te contacteren of bang zijn
om zich te verplaatsen gelet op de gezondheidstoestand.

De gegevens die meegedeeld werden door de Coördinatie en Steundirectie (CSD) van de
federale politie van het arrondissement Brussel op vlak van IFG maken gewag van een
daling van meer dan 20 % van het aantal pv’s en door de politie geregistreerde feiten in
het hele Gewest in april 2020, midden in de lockdown en van 15% in mei 2020 t.o.v. het
gemiddelde van de twee voorgaande jaren.

MAART APRIL MEI

2020
Var. 

18/19 –
2020 (%)

2020
Var. 

18/19 –
2020 (%)

2020
Var. 

18/19 –
2020 (%)

Aantal pv’s IFG 388 +9,9% 294 -23,2% 358 -14,7%

Aantal feiten vermeld in 
die pv’s

396 +9,5% 302 -22,9% 363 -14,8%

Tabel 1 – Pv’s en feiten geregistreerd door de politie maart-mei 2020 en evolutie t.o.v. het gemiddelde van 2018-
2019 - BPV/BOPV Bron: CSD Brussel, uittreksel ISLP nov. 2020
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2. De opheffing van de beperkingen (mei-september 2020)

De maand mei is de overgangsmaand tussen de lockdown en de terugkeer naar een
zekere vorm van “normaliteit”, met een geleidelijke toename van de toegestane
verplaatsingen en activiteiten (op persoonlijk en professioneel niveau), alsook een
versoepeling van de regels rond sociale contacten. Een afbouwplan in verschillende
fases volgde in die periode. De activiteiten van B2B-ondernemingen en -diensten
hernemen begin mei. De handelszaken (buiten contactberoepen) heropenen en
leerlingen gaan weer naar school (geleidelijk) half mei. Begin juni en onder bepaalde
voorwaarden, mag de horeca heropenen, alsook cultuur en vrije tijd. Reizen naar het
buitenland is eveneens toegelaten.

2.1 Een piek in de aanvragen en klachten met de afbouw van de
lockdown?

Tijdens de studie van het Observatorium uit het voorjaar 2020, hebben verschillende
actoren hun vrees geuit over een mogelijke toename in het aantal aanvragen voor de
verenigingssector zoals klachten bij de politie tijdens de afbouw van de lockdown. Deze
stijging zou enerzijds te wijten kunnen zijn aan uitstel van slachtoffers om stappen te
ondernemen tijdens de lockdown en anderzijds aan het potentieel heropflakkeren van
geweld bij de opheffing van bepaalde maatregelen (verlies van controle over de
gewelddadige partner, eventueel alcoholmisbruik door deze laatste...).
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Dit is slechts gedeeltelijk op te merken in de cijfers van juni:

 Het CPVCF kende ook een toename van het aantal aanvragen met 456 oproepen in
juni 2020 (het hoogste cijfer ooit, na een afname in mei – cf. Figuur 1 p. 18) ;

 Het uitstel van klacht voor feiten tijdens de lockdown blijkt niet uit de
politiestatistieken: het aantal feiten gepleegd in april en mei die door de politie
geregistreerd werden is nog steeds laag in het najaar van 202017 (cf. supra) ;

 Praxis (vzw die daders van partnergeweld opvangt) heeft niet meer getuigenissen
van daders die tot geweld overgingen, opgetekend (ook al kon dat het geval zijn
zonder dat het aan de vereniging gesignaleerd werd). De wekelijkse telefonische
opvolging gedurende de lockdown was ongetwijfeld gunstig voor de opgevangen
daders18 gemotiveerd voor het hernemen van de groepssessies eind mei (zeer hoge
aanwezigheidsgraad, zowel bij de daders die zich vrijwillig als door het gerecht laten
opvolgen).

17. Zes maanden na de bestudeerde periode, zouden de cijfers een correct niveau van volledigheid moeten bereikt hebben. Het kan evenwel interessant zijn om na te gaan of het aantal IFG-feiten gepleegd in april en mei 2020 de komende
maanden toeneemt in de politionele statistieken. Dat zou dan kunnen wijzen op een significant tijdsverloop tussen de voorgedane feiten en de klacht, aangezien de slachtoffers mogelijks wachten tot de gezondheidscrisis voorbij is om
te reageren.

18. Voor het hele grondgebied werden 340 daders opgevolgd door de diensten van Praxis tijdens deze periode. Merk op dat deze opgevolgde daders niet noodzakelijk representatief zijn voor alle daders van partnergeweld.
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2.2 Stabilisering van de cijfers van de verenigingssector op een hoog
niveau

Na enkele overgangsweken (mei-juni 2020) stellen we in de zomer een stabilisering van
de cijfers van de verenigingssector vast op een hoger niveau dan voor de
gezondheidscrisis, maar minder hoog dan in volle lockdown (cf. Figuren 1 en 2 p. 18 en
Figuur 3 p. 19). Hoewel er tijdens de zomer meestal een daling van de hulpaanvragen
opgetekend wordt door de vakantieperiode, was dat dit jaar niet het geval.

Na de piek in juni, ontving het CPVCF ongeveer 350 oproepen per maand tussen juli en
september (ongeveer +50% tegenover het maandelijks gemiddelde voor de 4 maanden
voorafgaand aan de lockdown). De aanvragen voor onderdak nemen geleidelijk aan af
(van 131 in juni naar 63 in september), maar blijven wel hoger dan de gemiddeld 40
aanvragen per maand voor de lockdown. De beschikbare plaatsen voor onderdak, met
inbegrip van de 50 bijkomende plaatsen in het hotel dat de COCOF ter beschikking
stelde, blijven toch verzadigd tijdens de gehele periode. Merk ook op dat de
gezondheidsbeperkingen ook een impact hebben op de opvangcapaciteit. Het is niet
omdat er 3 vrije plaatsen zijn dat er automatisch 3 mensen kunnen ondergebracht
worden, gelet op de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de gezondheidsregels
bij aankomst, het naleven van de fysieke afstand en het structureel scheiden van
bubbels.

Tussen juni en augustus 2020, ontvangt 1712 Brussel-Vlaams-Brabant ongeveer 200
meldingen per maand. Chat wordt het vaakst gebruikt, met meer dan 80 meldingen
voor elke maand afzonderlijk. Met meer dan 1700 oproepen per maand tijdens die
zelfde periode, krijgt de lijn EVC te maken met een hoog aantal oproepen (+50% t.o.v. de
zomer 2019).
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Het aanhoudend hoog aantal kan te verklaren zijn door een bewustwording van de
problematische relatie, door het verslechteren van de situatie tijdens de lockdown of
ingevolge de communicatie waarin benadrukt wordt hoe belangrijk het is om geweld te
melden alsook over de middelen om dat te doen (in het bijzonder de luisterlijnen).
Verder betekent de normalisering van de gezondheidssituatie niet noodzakelijkerwijs
een terugkeer, alleszins niet van vandaag op morgen, naar de situatie van voor de
pandemie: de slachtoffers ondergaan nog steeds potentieel de gevolgen van de
verslechtering van hun situatie tijdens de lockdown (toename geweld, verlies inkomen,
geen sociaal contact enz.).

We merken desalniettemin een daling van de cijfers in september, wat misschien
samenhangt met de start van het schooljaar en een zekere vorm van “normalisering”
van de situatie voor bepaalde gezinnen in dat verband. Die maand zijn er toch nog 159
meldingen bij 1712 Brussel-Vlaams-Brabant, het nummer van EVC werd 1281 keer
gedraaid in de Federatie Wallonië Brussel en er kwamen 63 vragen voor onderdak
binnen bij het CPVCF.

We stellen in de zomer een stabilisering van de cijfers van de 
verenigingssector op een hoger niveau dan voor de gezondheidscrisis, maar 

minder hoog dan in volle lockdown
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Wat het detail van de feiten betreft (cf. Tabel 4 p. 20) : slagen en verwondingen
toegebracht aan de echtgeno(o)t(e) – IFG komt het vaakst voor in de pv’s – nemen meer
toe vanaf juli, om dan tijdens augustus en september het gemiddelde van de
voorgaande jaren te overschrijden.

Daarnaast, merken we ook op dat:

 Aantasting van de persoon van minderjarigen wordt tevens meer bij de politie
gemeld vanaf juli (+16% tegenover het gemiddelde 2018-2019 in juli en september -
de geregistreerde daling in augustus is te wijten aan de zeer hoge cijfers voor deze
maand van de laatste twee jaren).

 Geweldplegingen naar bloedverwanten in de opgaande lijn dalen evenwel licht
tegenover het gemiddelde van de laatste twee jaar tijdens juli tot september (-24%
tot -39% al naargelang de maanden). Hier moet aandacht aan besteed worden
omdat we ons hadden kunnen verwachten aan meer meldingen en dus meer pv’s
met de heropstart van bepaalde activiteiten (bv. huishoudhulpen,
thuisverpleegkundigen, paramedische diensten...).

Voor die fase van de gezondheidscrisis komt er geen duidelijke tendens naar voren uit
de infofiches van de Brusselse politiezones, deze nemen namelijk toe of af tot variabele
niveaus afhankelijk van de zone in vergelijking met de voorgaande jaren in juni en juli (cf.
Tabel 5 p. 21). Ze nemen opnieuw toe tijdens augustus in alle zones, zonder dat we
daaruit op dit moment conclusies kunnen trekken.
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2.3 Criminaliteitstoename door IFG geregistreerd bij de politie

De politionele statistieken geven een toename van IFG-feiten aan in juni 2020 tegenover
de voorgaande maanden. In juli tekenen we zelfs een toename tegenover het
gemiddelde van 2018 en 2019 op voor die maand (+7%). Die situatie gaat zo verder tot
in september. De hoge cijfers kunnen evenwel gelinkt worden aan het gemak van de
slachtoffers om naar de politie te gaan om de feiten aan te geven. Het is aannemelijk
dat het gaat om geweldsituaties die erger werden tijden de lockdown en die vervolgens
aanhielden.

Het CPVCF meldt ook dat de zomer, met het einde van het schooljaar een sleutelperiode
kan vormen, tijdens de welke sommige slachtoffers beslissen om tot actie over te gaan
om een einde te stellen aan de situatie en eventueel het huis te verlaten met de
kinderen zonder dat dat ze daarvoor hun stabiele schoolsituatie in gevaar brengen19.

19. We zien dit niet in de politionele statistieken omdat in 2018 en 2019 het aantal geregistreerde feiten van juli en
augustus afneemt tegenover de maanden voordien.

Tabel 2 – Pv’s en feiten geregistreerd door de politie juni-september 2020 en evolutie t.o.v. gemiddelde 2018-2019 -
BPV-BOPV Bron: CSD Brussel, uittr. ISLP nov. 2020

JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

2020
Var. 

18/19 –
2020 (%)

2020

Var. 
18/19 
– 2020 

(%)

2020

Var. 
18/19 
– 2020 

(%)

2020

Var. 
18/19 
– 2020 

(%)

Aantal pv’s
IFG 371 -12,8% 392 +6,5% 398 +2,4% 391 +5,2%

Aantal feiten
vermeld in 
die pv’s 375 -15,1% 397 +5,7% 407 +3,2% 399 +5,4%
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3. Van de verslechterde gezondheidstoestand tot de nieuwe lockdown (oktober– november 2020)

3.1 Door de politie geregistreerde IFG-criminaliteit daalt

Er wordt een nieuwe afname van pv’s en door politie geregistreerde feiten opgetekend
vanaf oktober en in het bijzonder in november.

Gelet op het gemiddelde van de cijfers van 2018 en 2019 voor de maanden oktober en
november (cf. Tabel 4 p. 20), merken we op dat:

 De familiale geschillen blijven toenemen gedurende de hele gezondheidscrisis, maar
in het bijzonder in november (+48%), wat ongetwijfeld verband houdt met strengere
maatregelen (cf. supra) of grotere spanningen in de gezinnen.

 Slagen en verwondingen naar de echtgeno(o)t(e) komen op een lager niveau te staan
dan het gemiddelde van de vorige jaren, gelijkaardig dan bij de eerste lockdown.

 Anderzijds maken aantastingen van de persoon van minderjarigen eveneens het
voorwerp uit van meer klachten dan de voorgaande jaren bij het begin van het
schooljaar, in september (+16%, cf. supra) en oktober (+12%). Dit toont aan hoe
belangrijk het is dat de scholen openblijven met het oog op het opsporen van
problematische gezinssituaties waarbij minderjarigen betrokken zijn. In november
2020, en parallel met een gecombineerd leersysteem23 vanaf het derde secundair,
neemt het aantal pv’s af (-29%).
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Vanaf september 2020 gaan er op gezondheidsvlak meer alarmbellen af met een
toename van de dagelijks opgespoorde besmettingen en vervolgens de verhoogde
ziekenhuisopnames door Covid-19. Nieuwe beperkende maatregelen worden
genomen20, in verschillende fases en op verschillende machtsniveaus in de loop van
oktober (zoals de sluiting van de horeca in het BHG, verplicht telewerk in alle functies
die het toelaten), tot de gedeeltelijke nieuwe lockdown met inkrimping van de sociale
contacten, de avondklok, opschorting van sport- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen
vanaf 12 jaar en de sluiting van de niet-essentiële handelszaken vanaf 2 november.
Tijdens deze twee maanden volgen de bestudeerde indicatoren dezelfde tendens als
tijdens de eerste lockdown, maar dan minder opvallend gelet op het feit dat de
beperkingen minder ingrijpend zijn dan tijdens het voorjaar21: de
verplaatsingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld uitgebreider, de scholen open en
buitenactiviteiten zijn weer mogelijk, alsook enkele sociale contacten -weliswaar
ingeperkt22.

20. Ingevolge een nieuwe federale regering vanaf 1 oktober 2020.

21. Tijdens de eerste lockdown waren meer diensten gesloten (onder meer scholen), elke niet-essentiële verplaatsing
was verboden en je mocht maar met hooguit twee personen naar buiten.

22. Buitenactiviteiten waren mogelijk met 4 personen, een nauw contact buiten het gezin was toegestaan voor elke
persoon.

23. De helft van de lessen wordt gegeven op school, de andere helft vindt plaats vanop afstand.

Tabel 3 – Pv’s en door politie geregistreerde feiten. Oktober - november 2020 en evolutie t.o.v. het gemiddelde 2018-
2019 - BPV/BOPV Bron: CSD Brussel, uittr. ISLP okt/nov 2020

OKTOBER NOVEMBER

2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020

Aantal pv’s IFG 374 -5,2% 355 -13,9%

Aantal feiten vermeld in die pv’s 384 -3,6% 373 -11,1%
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3.2 Hoog aantal oproepen luisterlijnen en CPVCF

Na de terugloop in september, volgde er in oktober en november 2020 weer een
stijgende tendens in het aantal oproepen naar de luisterlijnen en het CPVCF (cf. Figuren
1 en 2 p. 18 en Figuur 3 p. 19), ook al blijven de cijfers ver uit de buurt van de cijfers van
de eerste lockdown. Naast het aantal, zijn de situaties ook ernstiger. 1712 spreekt van
“erg gespannen situaties”. Het CPVCF voelt een noodkreet in bepaalde oproepen door
de nieuwe verslechtering van de gezondheidssituatie waardoor de slachtoffers opnieuw
in de moeilijke situatie terechtkomen van enkele maanden voordien.

In die context waren eind 2020 de 3 luisterlijnen van EVC altijd operationeel en zullen
dat waarschijnlijk ook blijven tot april of mei 2021. De chat van EVC, is na een piek van
50 uur per week tijdens de eerste lockdown 20 uur per week operationeel. De chat
1712, beheerd door het team 1712 Brussel en Vlaams-Brabant, blijft eveneens erg
gebruikt met 96 meldingen in oktober en 89 in november 2020 (tegen 28 in maart).

In tegenstelling tot tijdens de eerste lockdown, merken we geen toename van de
oproepen naar 101 voor gezinsconflicten of -geschillen die dan leiden tot nieuwe
infofiches voor de politiezones.
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Merk op dat onze partners deze nieuwe toename in oproepen toeschrijven aan de
grotere bekendheid die ze verwierven met de groeiende zichtbaarheid van de
problematiek alsook aan de communicatiecampagnes van de eerste lockdown. Beide
gericht op zowel potentiële slachtoffers als professionals. Dat is het geval voor EVC,
die de oproepen van professionals heeft zien toenemen in de herfst van 2020. Het
CPVCF heeft het aantal aanvragen voor onderdak afkomstig van sociale
hulpverleners aanzienlijk zien toenemen.
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Seksueel geweld

Seksueel geweld vormt een specifieke problematiek die grondig onderzocht dient te worden. We kunnen evenwel melden dat het aantal slachtoffers dat zich aandiende bij het
Zorgcentrum na Seksueel geweld (ZSG) van Brussel een tendens volgt die dicht in de buurt ligt van wat beschreven wordt in de analyse van de politiestatistieken. Merk op dat
seksueel geweld niet louter intrafamiliaal van aard is: over de hele activiteitenperiode en voor de drie ZSG, was de dader voor 24% van de slachtoffers een familie- of gezinslid
(partner, ex-partner, ouder, broer/zus)24.

De lockdown zorgt er inderdaad voor dat de toename van het maandelijks aantal patiënten opgenomen sinds de oprichting van het Centrum halt wordt toegeroepen (cf. Figuur
7 p. 22):

 Sinds maart gaat het aantal nieuwe patiënten in het ZSG achteruit (28 tegen 40 elke maand in 201925 en aan het begin van 2020). In april en mei 2020 is het
toelatingspercentage 40% lager dan in dezelfde periode gemiddeld voor 2018 en 2019, dit is te wijten aan de maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis.

 Tussen juni en augustus worden er door de afbouw van de crisismaatregelen weer veel meer mensen toegelaten en overschrijden ze de aantallen van dezelfde maanden in
de voorgaande jaren.

 Tussen september en november wordt er een nieuwe afname opgetekend, weliswaar minder markant dan die van het voorjaar.

De cijfers26 staan in de bijlage (Figuren 6 en 7 en Tabel 7 p. 22).
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24. Cf. Baert S. et Keygnaert I., Zorgcentra na seksueel geweld. Driemaandelijks verslag. Eerste kwartaal 2020. Op verzoek van het IGVM en de minister bevoegd voor Gelijke Kansen, mei 2020.

25. Behalve in mei 2019 (34).

26. Bron van de cijfers: IGVM (gegevens van het ICHR).
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Conclusies en aanbevelingen

Uit het overzicht van de verschillende fases die de Covid-19-gezondheidscrisis kenmerkten tussen
maart en november 2020 blijkt dat we de situatie genuanceerd moeten benaderen.

Enerzijds blijkt voor de hele bestudeerde periode dat hoe sterker de beperkingsmaatregelen voor
activiteiten, verplaatsingen en sociale contacten zijn, hoe meer men op zoek gaat naar een luisterend
oor, hulp en ondersteuning en hoe minder feiten er bij de politie gerapporteerd worden.

De meest opvallende periode is die van de eerste lockdown, meer bepaald april 2020 met enerzijds
een grote toename in de oproepen naar de luisterlijnen en aanvragen bij de verenigingen, wat de
angst en isolement van de slachtoffers blootlegt en anderzijds een belangrijke afname van de door de
politie geregistreerde feiten, die deels te verklaren is door datzelfde isolement. Parallel hebben de
hulpverleners op het terrein (luisterlijnen, opvangcentra, slachtofferhulp of diensten voor
daderopvolging, OCMW’s, enz.) zich snel moeten aanpassen, hun werk moeten herorganiseren (of in
sommige gevallen tijdelijk moeten omschakelen om noodgevallen te behandelen) en hun interacties
met de andere diensten moeten aanpassen.

De afbouw van de lockdown en de zomermaanden worden gekenmerkt door een stabilisering, met
een geleidelijke afname van de oproepen naar de luisterlijnen, maar ook van de vragen voor onderdak
aan het CPVCF en een lichte toename van de door de politie geregistreerde feiten.

Oktober 2020 luidt een nieuwe daling in van de geregistreerde feiten samen met een nieuwe toename
van het aantal oproepen naar de luisterlijnen en het CPVCF. Deze krijgen opnieuw te maken met
ernstigere noodsituaties, aangezien slachtoffers opnieuw contacten met bepaalde familieleden of
andere sociale of professionele contacten werd ontzegd en door de nieuwe veralgemening van
telewerk, wat ertoe kan leiden dat de echtgenoot 24/24 uur thuis is.
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Hoe sterker de beperkingsmaatregelen voor 
activiteiten, verplaatsingen en sociale contacten zijn, 
hoe meer men op zoek gaat naar een luisterend oor, 
hulp en ondersteuning en hoe minder feiten er bij de 

politie gerapporteerd worden
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De moeilijkheden beschreven in Focus 1 van het Observatorium tijdens
de eerste lockdown blijven van toepassing. Het gaat enerzijds om
isolement van slachtoffers en anderzijds om moeilijkheden voor de
eerstelijnsactoren om afstandswerk te organiseren en de nodige
doorverwijzingen naar diensten die stilgelegd zijn of trager werken. De
situatie van het najaar 2020 is niet te vergelijken met die van april van
hetzelfde jaar. Men kan inderdaad positieve contextuele evoluties
optekenen die deels de moeilijkheden van slachtoffers verzachten door
de druk en het isolement weg te nemen. Deze elementen dienen we in
ons achterhoofd te houden bij toekomstige ontwikkelingen van de
gezondheidscrisis.

N°2 – FEBRUARI 2021 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 15

De opening van de scholen biedt voor slachtoffers een uitwijkmogelijkheid en helpt hen afstand te
nemen van de situatie thuis. Hierdoor kunnen problemen van mishandeling of moeilijkheden voor de
kinderen opgespoord worden. School vormt voor kinderen een veilige haven, weg van het
spanningsveld thuis, of het nu gaat over echt geweld of meer banale conflictsituaties, die weliswaar
moeilijk blijven door het aanhoudend karakter ervan.

Het behoud van een fysieke aanwezigheid voor eerstelijnsdiensten (CLB in school, CPVCF, enz.)
maakt het werk van deze professionals eenvoudiger, omdat ze zo makkelijker aangepaste en
algemene hulp kunnen bieden aan de slachtoffers dan per telefoon; dit was tevens het geval tijdens
de eerste lockdown. Voor mensen die geen toegang tot technologie hebben, is het “fysieke contact”
ook de enige manier om hulp te verkrijgen.

Laagdrempelige systemen zoals chat, alom bekend en gebruikt tijdens de eerste lockdown zijn dat tot
nu toe ook gebleven. Dit getuigt van het belang om dit soort systemen op lange termijn in te voeren
en niet alleen in crisis- en noodsituaties.

Met een betere communicatie over de problematiek en de diensten en tools ter beschikking van de
slachtoffers en daders tijdens de eerste lockdown, merken we een grotere bewustwording en
sensibilisering op omtrent de omvang van het fenomeen van intrafamiliaal geweld - en in het
bijzonder partnergeweld- in de samenleving en bij het grote publiek zoals de niet-gespecialiseerde
professionals.

Positieve contextuele evoluties 
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Points d’attention

 Wat het onderdak aan slachtoffers van partnergeweld betreft: de aanvragen nemen
hiervoor toe en in het bijzonder de dringende aanvragen. De professionals worden in
het praktijk geconfronteerd met grote obstakels: er moeten plaatsen vrijkomen om
noodsituaties op te vangen, maar deze vrijmaking is nog complexer door de
gezondheidscrisis (langere procedure bij het OCMW en moeilijkheden om onderdak
te vinden bijvoorbeeld). De noodzaak om ernstige situaties op te vangen heeft tevens
gevolgen voor een grondig werk op lange termijn rond partnergeweld, zoals dat het
geval was voor de pandemie en in opvangcentra. Partnergeweld is inderdaad een
dynamisch proces van lange termijn. De opvang van slachtoffers op hun tempo
vereist tijd, wat ontbreekt wanneer eerstelijnszorgverleners volledig opgeslorpt
worden door noodgevallen (veilig plaatsen, administratieve en juridische aspecten).
Het komt erop aan om continuïteit in de dienstverlening te brengen, verder dan
noodbeheer dat daar maar een eerste stap in vormt en dat meestal niet volstaat om
een slachtoffer te helpen om zich te bevrijden uit de greep van een gewelddadige
echtgenoot.

 Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan slachtoffers in kwetsbare situaties
(migrantenvrouwen, drugsverslaafden, daklozen,...) voor wie vaak een aanpak van
verschillende problemen tegelijk vereist is. Altijd al kwetsbaar, versterkt de
gezondheidscrisis de fragiele situatie voor mensen van bepaalde doelgroepen nog
meer, meer bepaald op administratief niveau.
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Er blijven weliswaar nog steeds aandachtspunten waar we in de toekomst rekening mee
moeten houden.

De communicatie rond de bestaande diensten werpt de vraag op van de capaciteit van
deze diensten. Deze communicatie -noodzakelijk- moet gepaard gaan met aangepaste
middelen voor de betroffen verenigingen. Een toename van de oproepen vereist een
hogere luistercapaciteit en meer luisterende oren; een toename van het aanbod voor
huisvesting vereist personeel om het te beheren, het werk ten gronde te organiseren,
enz. De invoering van een “apotheek” systeem27 roept dezelfde vraag op rond de
capaciteit van de diensten waarnaar slachtoffers dan kunnen worden doorverwezen.

Hoewel de communicatie over de bestaande diensten versterkt werd en zowel de
slachtoffers als professionals lijkt te hebben bereikt, dient er nog heel wat te gebeuren
rond de (potentiële) daders van geweld. De EVC-lijn is elke dag toegankelijk, met een
medewerker van de VZW Praxis die elke dag aanwezig is. Deze lijn vormt een plaats
waar geluisterd kan worden en recidive vermeden kan worden, maar deze boodschap
sijpelt nog te weinig door naar de media en het grote publiek. Hetzelfde geldt voor 1712
dat eveneens toegankelijk is voor de (potentiële) daders van geweld.

Aandachtspunten

27. Slachtoffers van partnergeweld kunnen dat melden aan apothekers door een “codewoord” te vermelden, vervolgens kunnen ze doorverwezen worden naar een geschikte dienst.
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 Op politioneel vlak, lijken de geregistreerde feiten negatief te correleren met de
andere indicatoren die wijzen op een toename van het gevaar onder slachtoffers
tijdens de lockdown. De denkoefening rond het makkelijker klacht indienen (zie bv.
Police On Web) dient verder gezet te worden met het oog op alle specifieke
kenmerken van intrafamiliaal geweld. De communicatie rond het belang van klacht
neerleggen, blijft ook een belangrijk punt: via de klacht is het niet alleen de bedoeling
om het “dark number” te doen afnemen maar eveneens daders op te vangen met
het oog op het voorkomen van geweld naar de toekomst toe, en ook slachtoffers om
hen zo goed mogelijk te begeleiden

 De gerechtelijke follow-up is tevens een probleem dat werd aangekaart door de
sociale tussenpersonen, in het bijzonder in situaties waar kinderen bij betrokken zijn.
Het burgerlijke luik (scheiding, kinderopvang) wordt vaak opgelost zonder rekening te
houden met het partnergeweld wat dan weer een reeks moeilijkheden voor de
slachtoffers creëert. Wat reeds in normale tijden wordt aangekaart, geldt ook nu: dit
probleem wordt alleen maar erger door de beperkingen gelinkt aan de
gezondheidscrisis.

 Tot slot blijft het verder analyseren van IFG op lange termijn een noodzaak en dat in
het kader van de meer globale evolutie van de crisis, rekening houdend met studies
en onderzoeken die op internationaal niveau gevoerd worden. Naast partnergeweld
is het tevens belangrijk om de situatie van specifieke categorieën slachtoffers te
onderzoeken zoals kinderen en ouderen. Ook zal de impact van de pandemie op
andere criminaliteitsvormen algemeen onderzocht moeten worden.
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https://www.politie.be/nl/e-loket
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Bijlagen
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Figuur 1 – Ontvangen oproepen en vragen voor onderdak door het CPVCF. Maart-november 2020 – BPV/BOPV. Bron:
CPVCF

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Aantal accomodatieverzoeken (zonder hotel) Aantal accomodatieverzoeken (hotel)

Aantal oproepen (anders/onbekend) Aantal oproepen voor familiaal geweld

Aantal oproepen voor partnergeweld Aandeel accomodatieverzoeken

1312
1480

1338

1069

1674

1300
1215

1073 1044

1375
1274

17171300 1313

1652

3284

2694

1893

1704 1758

1281
1467

1745
1613

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2019 2020

Figuur 2 – Aantal ontvangen oproepen door de luisterlijn Ecoute Violences Conjugales voor de Federatie Wallonië-
Brussel. 2019 en 2020 – BPV/BOPV. Bron: EVC
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Figuur 3 – Aantal meldingen ontvangen door 1712 Brussel-Vlaams-Brabant. Maart-november 2020 – BPV/BOPV.
Bron: Kind en Gezin

Figuur 4 – Aantal gemelde personen aan 1712 per type problematiek. Maart-november 2020 – BPV/BOPV. Bron: Kind
en Gezin
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Figuur 5 – Door de politie geregistreerde Pv’s en feiten in het BHG. Maart-november 2020 – BPV/BOPV. Bron: CSD Brussel, uittr. ISLP okt en nov 2020

Tabel 4 – Pv’s en feiten geregistreerd door de politie. Maart-november 2020 en evolutie in verhouding tot het gemiddelde 2018-2019 – BPV/BOPV. Bron: CSD, uittr. ISLP nov. 2020

MAART APRIL MAI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 -

2020 2020

Var. 18/19 

- 2020

Aantal Pv's IFG 388 +9,9% 294 -23,2% 358 -14,7% 371 -12,8% 392 +6,5% 398 +2,4% 391 +5,2% 374 -5,2% 355 -13,9%

Aantal feiten vermeld in die pv’s 396 +9,5% 302 -22,9% 363 -14,8% 375 -15,1% 397 +5,7% 407 +3,2% 399 +5,4% 384 -3,6% 373 -11,1%

Waarvan 

Slagen en verwondingen toegebracht 

aan de echtgeno(o)t(e) 173 +12,0% 127 -25,9% 158 -17,1% 145 -30,6% 178 -2,2% 190 +1,1% 176 +8,6% 158 -12,5% 177 -5,3%

Familiale moeilijkkheden 40 +70,2% 31 -7,5% 47 +42,4% 34 +23,6% 41 +30,2% 39 +44,4% 46 +46,0% 43 +17,8% 40 +48,1%

Slagen en verwondingen toegebracht 

aan een bloedverwant in opgaande lijn 27 -8,5% 24 -22,6% 35 +9,4% 25 -3,8% 17 -39,3% 18 -35,7% 22 -24,1% 17 -40,4% 27 +25,6%

Aantasting van de persoon van 

minderjarigen (slagen en verwondingen 

en seksueel geweld) 32 -14,7% 19 -34,5% 23 -32,4% 35 -2,8% 25 +16,3% 17 -22,7% 26 +15,6% 24 +11,6% 22 -29,0%
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Tabel 5 – Evolutie infofiches huiselijke moeilijkheden/gezinsconflict in de Brusselse PZ. Maart-november 2020 – BPV/BOPV. Bron: Politiezones

Tabel 6 – Evolutie infofiches met slagen/verwondingen in de Brusselse PZ. Maart-november 2020 – BPV/BOPV. Bron: Politiezones

PZ 5339 PZ 5340 PZ 5341 PZ 5342 PZ 5343 PZ 5344

2020 var. 2019 - 2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020 var. 2019 - 2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 –

2020

Maart 366 +5,5% 304 +25,1% 304 +13,4% NC NC 95 +25,0% 220 +7,9%

April 410 +11,7% 335 +16,3% 325 +18,6% NC NC 98 +19,5% 262 +2,3%

Mei 395 +7,0% 302 +1,7% 307 +8,1% 127 +14,4% 127 +27,6% 260 -4,76%

Juni 388 -6,5% 316 +14,5% 286 -8,9% 128 +25,5% 100 -7,8% 300 +5,8%

Juli 336 -19,6% 307 +1,2% 262 -26,1% 146 +10,6% 87 +3,0% 316 +18,4%

Augustus 407 +21,1% 357 +43,1% 329 +37,1% 123 +17,1% 107 +3,9% 307 +18,99%

September 302 -24,7% 274 +14,6% 293 +14,7% 127 +41,1% 89 +4,1% 250 -3,9%

Oktober 365 -11,2% 309 +16,6% 270 +10,2% 106 +7,1% 97 -5,4% 301 +21,1%

November 278 -19,7% 249 -6,2% 288 +7,7% 83 -21,0% 87 -12,1% 231 -13,2%

PZ 5339 PZ 5340 PZ 5341 PZ 5342 PZ 5343 PZ 5344

2020 var. 2019 - 2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 -

2020 2020

var. gem.18-19 -

2020

Maart 218 +9,0% 204 +50,6% 205 +32,7% NC NC 30 -7,7% 146 +12,3%

April 240 +15,9% 200 +62,6% 203 +24,5% NC NC 56 +55,6% 138 +2,99%

Mei 222 -0,4% 194 +9,0% 201 +21,5% 69 +56,8% 66 +36,1% 141 -10,19%

Juni 229 -11,2% 180 +11,5% 182 -1,6% 60 +29,0% 49 -10,1% 153 +0,3%

Juli 198 -14,3% 155 -8,3% 165 -21,2% 75 +7,9% 45 -2,2% 194 +39,6%

Augustus 247 +29,3% 194 +42,6% 209 +39,8% 64 +18,5% 61 +13,0% 165 +18,7%

September 175 -28,0% 147 +24,6% 172 +11,3% 74 +55,8% 50 +6,4% 141 -4,41%

Oktober 199 -16,7% 174 +22,5% 159 +6,7% 60 +25,0% 58 +13,7% 160 +23,6%

November 157 -15,6% 143 -13,9% 168 +1,8% 44 -9,3% 52 +0,0% 125 -10,71%
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Tabel 7 – Aantal personen die zich aanmeldden bij het CPVS Brussel 2020 en variatie in verhouding tot het gemiddelde 2018 en 2019 – BPV/BOPV. Bron: IGVM (ingezamelde gegevens door ICRH)

Figuur 6 – Aantal personen dat zich aanmeldde aan het CPVS van Brussel per maand – BPV/BOPV. Bron: IGVM
(ingezamelde gegevens door ICRH)

Figuur 7 – Aantal personen die zich per maand aanmeldden aan het CPVS van Brussel sinds de oprichting –
BPV/BOPV. Bron: IGVM (ingezamelde gegevens door ICRH)

2020 MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Aantal personen 28 21 23 48 47 53 39 42 42 42

VAR 2020 - gem. 18-19 -34,9% -40,8% -41,8% +10,3% +1,1% +17,8% -17,9% -5,6% -20,0% -3,4%
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