
Partnergeweld is  
een strafbaar feit !!! 

 

 
 
“Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie… 
 
Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen… je wordt belachelijk gemaakt en 
gekleineerd… 
 
Je mag je familie en vrienden niet meer zien, je mag niet uit werken gaan… je 
raakt stilaan geïsoleerd… 
 
Geen inspraak hebben in beslissingen... 
 
Fysiek geweld, seksueel geweld, psychisch geweld… je lichaam en gevoelens 
worden vaak gekwetst… 
 
Angst, spanningen en wanhoop beheersen je leven… je gezondheid lijdt 
eronder…” 
 
 
PARTNERGEWELD  
 
Dit geweld komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.  Eén van de 
partners gebruikt geweld om de andere zijn wil op te dringen.  Vaak blijft 
partnergeweld voor de buitenwereld verborgen. 
 
Vrouwen zwijgen vaak over wat er bij hen in huis gebeurt.  Ze voelen zich 
schuldig voor het geweld waar ze zelf slachtoffer van zijn.  Ze schamen zich, 
worden overrompeld door tegenstrijdige gevoelens voor hun echtgenoot of 
partner.  Ze hopen dat alles uiteindelijk wel goed zal komen, vooral omdat 
rustige periodes en gewelddadige uitbarstingen elkaar opvolgen en omdat de 
partner vaak spijt betuigt. 
 
Geweld tussen partners is onaanvaardbaar.  Bedreigingen, slagen 
en verwondingen, stalking en seksueel geweld zijn strafbare feiten ! 
 



 
 
Wat kan je doen als slachtoffer van partnergeweld ? 
 
Wat je je allereerst dient af te vragen, is of je thuis blijft wonen of gaat vertrekken.  Dit 
is geen gemakkelijke beslissing en belangrijk is om voor jezelf duidelijk de voor-en 
nadelen af te wegen. 
 
 
�  Je besluit te blijven 
 
�� Blijf praten met mensen uit je omgeving en met professionele hulpverleners die je  
      kunnen steunen : Isoleer jezelf niet !!! 
�� Bescherm jezelf en neem een aantal voorzorgsmaatregelen. 

- Leer alle belangrijke telefoonnummers uit je hoofd of hou ze bij de hand :   
      politiedienst, hulpdiensten, vertrouwenspersoon, vluchthuizen,…  Indien je    
      een GSM hebt, tracht deze dan steeds bij je te hebben. 
- Ga na wat de gevaarlijke plekken zijn in je huis (kamer waar slechts één   
      deur is) en langs waar je in een noodsituatie eventueel kan ontsnappen.   
- Laat medische attesten opstellen over de jouw toegebrachte slagen en   
      verwondingen en je psychologische toestand.  Bewaar deze documenten  
      op een veilige plaats !  Zij kunnen later als bewijs dienen wanneer je je  
      partner tijdelijk of definitief verlaat. 
- Leg al je belangrijke documenten op een veilige plaats en leg een  
      noodkoffertje aan, zodat je onmiddellijk kan vertrekken indien dit nodig is. 

 
 
�  Je besluit weg te gaan 
 
�� Indien je niet terecht kan bij familie of vrienden, kan je steeds een beroep doen op 

een vluchthuis of een andere tijdelijke opvangplaats !  Hier kan je tot rust komen, 
nadenken, eventueel belangrijke beslissingen nemen… Professionele mensen 
kunnen je begeleiden in je problemen en advies geven !  Ook je kinderen kunnen 
terecht in deze opvangplaatsen !  
Weet dat je door weg te gaan, je rechten niet verliest,of je nu gehuwd bent of niet.  
Je behoudt je rechten met betrekking tot de kinderen, de woonst, je goederen,… 

�� Ongeacht je financiële middelen kan je steeds beroep doen op een advocaat !  
Heb je geen of weinig inkomsten, dan kan je een beroep doen op het plaatselijke 
OCMW en een pro-deo advocaat aanvragen ! 

�� Je kan je tot de plaatselijke politiedienst wenden om klacht in te dienen tegen de 
dader.  Al naargelang de situatie zullen de politieambtenaren een onderzoek 



instellen en het parket op de hoogte brengen.  De procureur des Konings zal dan 
beslissen over eventuele gerechtelijke stappen ten aanzien van de dader.   

�� … 
 
 
 
Belangrijke adressen in de buurt        
 
Hieronder vindt U adressen die U kunnen verder helpen wanneer U met 
partnergeweld geconfronteerd wordt en hulp wenst :  
 
�  Uw huisarts 

Belangrijk is om uw huisarts in te lichten van de ganse probleemsituatie !  Hij kan 
U begeleiden en kan, indien nodig, medische attesten opmaken. 

 
 
�  De plaatselijke OCMW’s 

- OCMW Westerlo 
Verlorenkost 22 
2260 Westerlo 
Tel. : 014/53.87.87 
 

- OCMW Herselt 
Kerkstraat 1A 
2230 Herselt 
Tel. : 014/54.89.91 
 

- OCMW Hulshout 
Grote Baan 117A 
2235 Hulshout 
Tel.: 015/76.28.97 

                           Tel.:015/76.28.98 
 
�  Gratis juridisch advies  

1. In de bovenstaande OCMW’s is er een gratis jurist werkzaam. Jules Van 
Roey is gespecialiseerd in familierecht.   Gelieve een afspraak met hem te 
maken via uw plaatselijk OCMW. 
 

2. Elke maandag tussen 18.00 uur tot 20.00 uur zetelen er advocaten  in het 
gemeentehuis van Westerlo.  U kan bij hen terecht voor een eerste juridisch 
advies. 

 
 
�  Pro-deo advocaat aanvragen wanneer U geen of weinig inkomsten heeft. 

1. Via uw plaatselijk OCMW 
 
2. U kan deze aanvraag ook schriftelijk indienen op volgend adres : 

Bureau voor Juridische Bijstand 
Kasteelplein 1 
2300 Turnhout 



    Bij uw aanvraag dient gevoegd te worden : 
*    Attest “samenstelling gezin” :  te bekomen op het gemeentehuis 
*    Alle inkomensgegevens van het gezin aan de hand van bewijsstukken 

      
            U kan zich ook persoonlijk aanbieden op dit bureau op bovenstaand adres  
            (kelderverdieping, lokaal G) in bezit van bovenvernoemde documenten. 

*    Elke maandag van 11.30 uur tot 13.00 uur 
*    Elke vrijdag van 11.30 uur tot 13.00 uur   
 

 
�  Plaatselijke Politiediensten 

- Politiepost Herselt 
  Wolfsdonksesteenweg 76  

                       2230 Herselt 
    Tel. : 014/53.82.30 
 
  - Politiepost Westerlo 
    Bistplein 13 
         2260 Westerlo 
    Tel. : 014/54.40.20 
  
  - Politiepost Hulshout 
    Hoogzand 16 
    2235 Hulshout 
    Tel. : 016/47.92.50 
 
Na de kantooruren wordt U automatisch doorgeschakeld met de dispatching te 
Turnhout die indien nodig een mobiele ploeg zal langssturen. 
In dringende situaties kan U het beste het nummer 101 telefoneren waarbij U 
duidelijk naam en adres vernoemt, en in het kort de probleemsituatie schetst ! 
 
In de politiezone Zuiderkempen is er tevens een maatschappelijk werker 
(burgerpersoneel), Griet Schroven, werkzaam.  Zij is elke werkdag tijdens de 
kantooruren te bereiken op het politiekantoor van Hulshout op tel. 015/22.15.15.  U 
kan haar steeds contacteren voor een vertrouwelijk informatief gesprek inzake de 
problematiek van partnergeweld.  De hulpverlening is gratis.   
 
 
�  Centra voor Levens- en Gezinsvragen 
 
Indien jullie samen willen werken aan jullie familiale problemen kunnen jullie steeds 
terecht bij een Centrum voor Levens-en Gezinsvragen in de buurt.  Een gesprek kost 
12 euro, doch er wordt rekening gehouden met het inkomen van betrokkenen. 
 
 *  Centrum voor Levens-en Gezinsvragen 
     Stationsstraat 2 
              2200 Herentals 

   Tel . : 014/21.08.08 
 
 *  Centrum voor Levens- en Gezinsvragen 



              Stationstraat 93 
        2440 Geel 
              Tel. : 014/56.04.26 
 
�  Vluchthuizen  
 
Deze opvangcentra vangen vrouwen met/zonder kinderen op die zich in een 
moeilijke en onveilige gezinssituatie bevinden.  Ze bevinden zich op een geheim 
adres om de veiligheid van haar bewoners optimaal te kunnen garanderen ! 
 
 *  Vluchthuis De Veder   *  Vluchthuis Diest    
    Nederrij 20        Postbus 55 
              2200 Herentals       3290 Diest 
              Tel. : 014/42.02.44      Tel. : 013/33.68.12 
 

*  Vluchthuis Leuven   *  Vluchthuis Mechelen 
              Lepelstraat 9       Postbus 109       3000 Leuven       2800 Mechelen 
              Tel. : 016/20.12.73      Tel. : 015/33.08.41 
 
 
�  Andere opvangcentra in de buurt 
 
Hier kan men ook tijdelijk terecht met / zonder kinderen, doch deze centra werken 
niet met een geheim adres. 
 
 *  CIC Turnhout          *  KOC Leuven 
              Zandstraat 209       Regastraat 11 
              2300 Turnhout       3000 Leuven 
              Tel. : 014/42.84.18      Tel. : 016/20.11.13 
 
 *  CIC Mechelen    *  CAW De Kempen - Tussenhuis 
    Wollemarkt 26       Lebonstraat 100 
             2800 Mechelen       2440 Geel 
   Tel. : 015/42.03.33      Tel. : 014/58.40.02 
 
 * CIG De Merode 
   Lichtaartsebaan 102 
             2460 Kasterlee 
             Tel. : 014/85.25.36  
             Tel. : 014/85.25.39 
 
 
�  Telefonische hulpverlening 
 
Voor een anoniem telefonisch gesprek en advies kan U steeds terecht (24 uur op 24 
uur) bij Tele-onthaal op tel. : 106. 
 



Tevens is er een anonieme hulplijn Familiaal Geweld / Partnergeweld.  Deze is te 
bereiken op tel. : 03/860.90.13 op volgende tijdstippen : elke maandag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.00 uur tot 21.00 uur. 
 
 
 
 


