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Sluitingsuur voor fuiven
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Partnergeweld neemt af
Voor het eerst in zeven jaar telt de
federale politie minder aangiftes van
partnergeweld dan het jaar voordien.
‘Het beleid werpt zijn vruchten af.’
VAN ONZE MEDEWERKSTER

LI’S VERHEYDEN
BRUSSEL | In 2012

werden
20.263 aangiftes gedaan van fysie
ke mishandeling tussen partners.
Dat waren er acht procent minder
dan in het voorgaande jaar. Ook
van psychisch geweld waren er

acht procent minder meldin
gen(19.530). Het aantal aangiftes
van seksueel en economisch part
nergeweld nam ook af met respec
tievelijk acht en zelfs twintig pro
cent, maar daarvan zijn er veel
minder meldingen. De voorgaan
de jaren was, voor alle soorten

partnergeweld, het aantal aangif
tes voortdurend gestegen.
De daling van het aantal aangiftes
weerspiegelt volgens Marijke
Weewauters van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen (IGVM) ook een daling
van het aantal gevallen van part
nergeweld. Dat is te danken aan
de bijsturing van het beleid de
voorbije jaren, die haar vruchten
begint af te werpen, zegt ze.
‘Geweld stopt niet vanzelf. Er zijn
de voorbije jaren regelmatig sensi
biliseringscampagnes
gevoerd
rond partnergeweld. Maar er is
vooral ook werk gemaakt van een

betere opvolging. De Centra voor
Algemeen Welzijnswerk en ande
re hulpverleners ondersteunen nu
koppels die in aanraking kwamen
met partnergeweld. Bovendien
worden klachten binnen eenzelf
de gezin gebundeld in één dossier,
waardoor ze beter opgevolgd wor
den.’
Sinds 2006 zijn er nieuwe richtlij
nen over hoe politie en magistra
tuur partnergeweld moeten aan
pakken. Wanneer iemand aangif
te doet van partnergeweld of wan
neer de politie tussenbeide komt,
wordt het slachtoffer onmiddel
lijk hulp aangeboden van gespeci

‘Het geweld stopt
niet vanzelf. Daar
voor is een goede
opvolging nodig’
aliseerde diensten.
De dader
wordt gevraagd of hij (of zij) een
speciaal begeleidingsprogramma
wil volgen. Een speciale magis
traat treedt op als contactpersoon
tussen de politie, de hulpdiensten
en het gerecht.
BLZ. 9 berichtgeving.

KLOPJACHT
IN HEBRON
Palestijnse meisjes haasten
zich weg terwijl Israëlische mi
litairen dekking zoeken voor
stenen gooiende Palestijnen
nabij een controlepost in de
stad Hebron, op de Westelijke
Jordaanoever. Het kwam daar
gisteren tot rellen toen het Is
raëlische leger jacht maakte op
een Palestijnse militant die
verdacht werd van betrokken
heid bij een bomaanslag op
een bus in Tel Aviv, in novem
ber vorig jaar. Uiteindelijk
werd de man, Mohammed Assi
(28), doodgeschoten bij een
vuurgevecht in de buurt van
Bilin. © Hazem Bader/afp
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Tekort gemeenten dubbel zo groot
BRUSSEL | Het tekort in de be
groting van de lokale overheden –
gemeenten en provincies – is bijna
dubbel zo groot als tot nog toe ge
dacht. Dat blijkt uit berekeningen
van de Nationale Bank en het
Planbureau. Allemaal samen ste
venen de lokale overheden dit jaar
af op een begrotingstekort van 548
miljoen euro. Tot nog toe werd
maar rekening gehouden met 260

miljoen euro. En ook voor 2014
ogen de prognoses niet goed: er
zou dan een tekort van 332 mil
joen zijn, in plaats van het over
schot van ruim 100 miljoen waar
op eerder werd gehoopt.
Die cijfers zijn slecht nieuws voor
de deelstaten, die beloofd hebben
om de tekorten van de lokale be
sturen (mee) op te vangen. (cv)
BLZ. 6 berichtgeving.
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