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Acht aangiftes van 
verkrachting per dag 
11/06/2013 | Van onze redactrice, Veerle Beel 
Hoewel het aantal meldingen van partnergeweld met 10 
procent is gedaald, blijft het aantal aangiftes van 

verkrachtingen zorgen baren. 
 
Volgens de gegevensbank van de 
politie werden in 2009 44.635 
klachten ingediend voor echtelijke 
geweld-pleging, waarvan bijna 22.000 
voor fysiek geweld en iets minder voor 
psychisch geweld. Er waren ook 142 
klachten wegens seksueel geweld door 
partners. Vier jaar later is het aantal 
aangiftes voor het eerst gedaald, met 
bijna 10 procent. 

250 maatregelen 
De verhouding van het soort klachten blijft gelijk: ruim 20.000 
klachten betroffen fysiek geweld door een partner, bijna 20.000 
klachten behandelden psychisch geweld. Voorts waren er ook 1.429 
klachten vanwege economisch geweld en 112 klachten wegens 
seksueel geweld binnen een relatie. Samen goed voor nog altijd 
41.344 klachten. 
‘De toestand blijft zeer ernstig’, zegt minister van Justitie Annemie 
Turtelboom (Open VLD). Samen met haar collega van Binnenlandse 
Zaken, Joëlle Milquet (CDH), en andere bevoegde ministers stelde 
ze het ‘aangepast’ Nationaal Actieplan Partnergeweld voor. Dat 
voorziet in een globale, gecoördineerde aanpak die alle 
overheidsniveaus verenigt. Het plan ging in 2010 van start. 
Sindsdien is het al flink uitgebreid, -zodat het nu 250 maatregelen 
bevat, of dubbel zoveel als bij de start. 
 
 



Helft minderjarig 
Op vraag van Milquet wordt er nu ook een werkgroep omtrent 
seksueel geweld geïnstalleerd. Die moet op korte termijn 
maatregelen definiëren en uitvoeren om seksueel geweld te 
voorkomen en te bestrijden. Dat is dringend, zegt Milquet, omdat 
het aantal aangiftes van verkrachtingen (3.045 klachten in 2012) en 
aanrandingen (1.384 met geweld en 1.950 zonder) zorgen blijft 
baren. 
Voor het hele land samen gaat het om acht aangiftes van 
verkrachtingen en negen aangiftes van aanrandingen van de 
eerbaarheid per dag. Bovendien zijn net iets meer dan de helft van 
de slachtoffers minderjarig. 
Te bang om aan te geven 
Het is onduidelijk of die aantallen hoog blijven omdat er meer 
verkrachtingen en aanrandingen plaatsvinden, of omdat de 
aangifte-bereidheid toeneemt, zegt Turtelboom. Ze verwijst naar de 
recentste veiligheidsmonitor, die aan het licht bracht dat meer dan 
90 procent van de seksuele misdrijven niet wordt aangegeven omdat 
slachtoffers niet naar de politie durven te stappen. 
Als dat waar is, zouden de officiële cijfers maar het topje van de 
ijsberg zijn. De recentste monitor dateert ook al weer van enkele 
jaren geleden. 
Brochure 
Om ook anderstaligen en nieuwkomers op hun rechten te wijzen en 
bewust te maken, is er een -brochure ontwikkeld die op 70.000 
exemplaren en in 17 talen wordt verspreid. Daarin staat te lezen 
waar je als slachtoffer hulp kunt vinden. In Vlaanderen is het 
telefonisch meldpunt 1712 opgericht voor alle gevallen van misbruik, 
kindermishandeling en geweld. 
Een relatief nieuwe focus in het nationale actieplan is de strijd tegen 
gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en eergerelateerd 
geweld. ‘Het is duidelijk geworden dat eergerelateerd geweld een 
specifieke aanpak vraagt’, zegt Turtelboom. Daarom wordt in het 
actieplan het Nederlandse model geïntroduceerd, dat een lijst biedt 
van signalen die op dergelijke misdrijven kunnen wijzen. Bij politie 
en parket komt er een specifieke opleiding rond eergerelateerd 
geweld.	  


