
 
 
 

‘Vrouwenorganisaties voeren post-it war 
tegen geweld op vrouwen’ 

 
 

VIVA-SVV en zij-kant nemen deel aan de 
internationale wittelintencampagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

Vrouwenorganisaties voeren post-it war tegen geweld op vrouwen 

 

Naar aanleiding van de internationale wittelintencampagne maken 
vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV op vrijdag 23 november 2012 een groot 
wit lint met post-its aan het Centraal station in Brussel. Zo uiten ze hun 
ongenoegen over geweld op vrouwen, dat in België 1 op de 5 vrouwen treft. 
Daarna trekken ze naar het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom 
om hun beleidsaanbevelingen rond seksueel partnergeweld te overhandigen. 
 
Wit lint 
 
Een wit lint is het internationale symbool om geen geweld te plegen op vrouwen en 
gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren. De 
wereldwijde wittelintencampagne vindt jaarlijks plaats van 25 november tot 6 december. 
Op vrijdag 23 november 2012 geven zij-kant en VIVA-SVV het startschot van de post-it 

war tegen geweld op vrouwen.  
 
Aan de hand van dit sjabloon roepen ze iedereen op om 
met post-its een groot wit lint te maken op ramen van 
gebouwen. Ook vrijwilligers van VIVA-SVV maken in hun 
gemeente een groot wit lint met post-its op verschillende 
gebouwen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praktisch 

 

 Datum: vrijdag 23 november 2012 

 Tijdstip:   

8-9.30 uur: op een groot ‘mobiel’ raam maken VIVA-SVV en zij-kant een  
groot wit lint met post-its en delen ze witte linten uit aan de pendelaars en 
voorbijgangers. 
13 uur: in aanwezigheid van Karin Jiroflée, voorzitter van VIVA-SVV en Inga 
Verhaert, voorzitter van zij-kant, overhandigen zij-kant en VIVA-SVV hun 
beleidsaanbevelingen aan minister van Justitie Annemie Turtelboom. 

 Plaats:  

8-9.30 uur: Europakruispunt 4, ingang station Brussel-Centraal 

13 uur: Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Justitie, Waterloolaan 

115, 1000 Brussel  

 



 

Beleidsaanbevelingen 

 

 

Sinds 1989 is verkrachting binnen de relatie officieel erkend en dus strafbaar. 

Toch is het nog altijd niet evident dat seksueel partnergeweld gerechtelijk wordt 

vervolgd. Daarom formuleren zij-kant en VIVA-SVV enkele beleidsvoorstellen om 

seksueel partnergeweld aan te pakken.  

 

1. De hele bevolking moet ervan overtuigd worden dat je in een relatie het recht hebt om 

‘nee’ te zeggen. 

2. Het gerechtelijk apparaat moet seksueel partnergeweld au sérieux nemen. 

3. Outreachende, aanklampende hulpverlening. 

4. Vormingen over partnergeweld voor medisch, politioneel en gerechtelijk personeel. 

5. Expertiseverhoging in het verzamelen van bewijzen. 

6. Verbetering van de gerechtelijke procedure. 

7. Verzwaring en diversifiëring van de straffen.  

8. Behoud van seksueel (partner)geweld als een prioriteit in het Nationaal 

Veiligheidsplan. 

9. Verbeteringen in het Strafwetboek. 

 

 

1. De hele bevolking moet ervan overtuigd worden dat je in een relatie het recht 

hebt om ‘nee’ te zeggen. 

 

Het blijft een hardnekkige fabel dat aanranding of verkrachting binnen de relatie niet 

voorkomt. Alsof je in een relatie steeds beschikbaar moet zijn en zelf niet meer mag 

beslissen wat je wilt doen. Seksueel partnergeweld blijft daarom taboe, een probleem 

dat niet wordt besproken en vaak met de beruchte ‘mantel der liefde’ wordt bedekt. Om 

dit taboe te doorprikken zijn doorgedreven sensibiliseringscampagnes nodig die mensen 

ervan overtuigen dat zij het recht hebben om ‘nee’ te zeggen en dat hun partner dit moet 

respecteren. VIVA-SVV en zij-kant organiseren daarom de campagne ‘Je hebt geen 

hoofdpijn nodig om nee te zeggen’. 

 

2. Het gerechtelijk apparaat moet seksueel partnergeweld au sérieux nemen. 

 

Geen enkel geval van seksueel partnergeweld is onbelangrijk. Toch gaan heel wat 

daders vrijuit. Sommige rechters en parketmagistraten hebben immers de neiging om 

een zaak te seponeren of een strafvermindering toe te kennen wanneer ze zien dat 

dader en slachtoffer zich hebben verzoend. Een schrijnend voorbeeld hiervan is de zaak 

van Ronald Janssen die in 2005 zijn vrouw verdoofde, zeer brutaal verkrachtte en bijna 

wurgde, maar die niet werd veroordeeld, ondanks het overvloedige bewijsmateriaal. Dat 

hij – en talloze andere daders in andere situaties – werd vrijgesproken, is niet alleen 

onaanvaardbaar, maar geeft ook een fout signaal aan de samenleving. 

 

3. Outreachende, aanklampende hulpverlening 

 

De huidige hulpverleningscultuur is er een van vraaggerichtheid: de hulpverlening treedt 

pas in actie nadat er een hulpvraag wordt geformuleerd. Deze aanpak is vaak 

ongeschikt om situaties van partnergeweld het hoofd te bieden, omdat partnergeweld in 



 

cycli verloopt. Na een periode van geweld is alles even koek en ei, maar daarna slaat 

het geweld weer in alle hevigheid toe. Op het moment dat alles goed gaat, verbreekt het 

slachtoffer vaak alle contacten met de hulpverlening.  

 

Er is daarom nood aan een andere aanpak, die in België nog in zijn kinderschoenen 

staat: een outreachende, proactieve hulpverlening die mensen actief opspoort en hen 

zonder voorafgaande hulpvraag en onvoorwaardelijk hulp biedt. Deze vorm van 

hulpverlening doorbreekt de spiraal van partnergeweld door een vertrouwensband met 

het slachtoffer te behouden en de nodige rust te creëren waarin zij/hij belangrijke 

beslissingen kan nemen, zoals op de vraag of zij/hij bij de partner blijft, wat er met de 

kinderen moet gebeuren, enz. De energie die de hulpverlening investeert in de persoon, 

gaat niet telkens opnieuw verloren. 

 

4. Vormingen over partnergeweld voor medisch, politioneel en gerechtelijk 

personeel 

 

Partnergeweld is geen privézaak die tussen vier muren moet blijven. Medisch personeel, 

waaronder huisartsen, moet bijgeschoold worden over partnergeweld zodat zij sneller de 

signalen van een gewelddadige relatie herkennen en een gesprek hierover durven 

aangaan. Voor politioneel en gerechtelijk personeel is bijscholing over partnergeweld 

belangrijk om een situatie of misdrijf juist te beoordelen en een zaak niet te snel te 

seponeren.  

 

5. Expertiseverhoging in het verzamelen van bewijzen 

 

90%1 van de zaken van seksueel geweld waarbij de dader bekend is, wordt 

geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het gerecht moet daarom werken aan 

expertiseverhoging in het verzamelen van bewijzen. Dit betekent:  

 Werken aan betere en doorgedreven verhoortechnieken. 

 Het gebruik van audiovisueel verhoor vergemakkelijken en vaker hanteren. 

Audiovisueel verhoor kent verscheidene voordelen: het beeldmateriaal is 

overtuigender dan een papieren proces-verbaal; bovendien moet het slachtoffer 

slechts één keer haar/zijn verhaal doen.  

 Een professioneler en grondiger medisch onderzoek van het slachtoffer na een 

acute situatie van seksueel partnergeweld.  

 

6. Verbetering van de gerechtelijke procedure 

 

Gerechtelijke procedures zijn vaak een lijdensweg. Ze kunnen jaren duren en zijn 

potentieel gevaarlijk voor het slachtoffer, want elk sleutelmoment in een procedure 

bezorgt de betrokkenen minstens bijkomende stress en in sommige gevallen zijn het ook 

letterlijk gevaarlijke momenten omwille van de reactie van de (ex-)partner. Een 

verbetering van de gerechtelijke procedure moet daarom ten minste 2 doelstellingen 

beogen:  

                                                 
1
 Dat blijkt uit een studie van Lovett, J., & Kelly, L. (2009). Different systems, similar outcomes? Tracking 

attrition in reported rape cases across Europe. Psychologe Danièle Zucker onderwierp  100 dossiers van 
verkrachting van een meerderjarige aan een diepgaand onderzoek. Bij de helft ervan zijn de verdachten 
bekend, maar is er in het merendeel (45 van de 49 dossiers, ofwel 90%) onvoldoende bewijs.  



 

 Een redelijke duur, met als richtlijn de gemiddelde duur van gelijkaardige 

procedures in andere Europese landen. 

 De veiligheid van het slachtoffer en de betrokkenen. Dit vereist een betere 

coördinatie tussen medische, psychosociale, politionele en gerechtelijke 

instanties. Op die manier zal de politie bijvoorbeeld op haar hoede zijn bij een 

uitspraak of een ander scharniermoment van een proces.  

 

7. Verzwaring en diversifiëring van de straffen  

 

Hoewel er in het Strafwetboek redelijk strenge straffen staan op seksuele misdrijven, 

worden deze in de praktijk niet zo zwaar bestraft. Rechters halen vaak verzachtende 

omstandigheden aan die de strafmaat naar beneden halen. Hiermee geven ze echter 

het signaal dat seksueel (partner)geweld niet zo erg is. Het is hoog tijd voor een 

fundamentele mentaliteitswijziging bij het hele gerechtelijke apparaat: seksueel 

(partner)geweld is onaanvaardbaar en kan niet onbestraft (of te licht bestraft) blijven. 

 

De straffen moeten bovendien gediversifieerd worden. Een dader van seksueel 

partnergeweld enkel straffen, maar niet behandelen, is gevaarlijk voor het slachtoffer en 

potentiële toekomstige slachtoffers. De dader enkel behandelen, maar niet straffen, is 

een ontkenning van de verantwoordelijkheid van de dader en creëert een cultuur van 

straffeloosheid. De combinatie van een sanctionerende met een hulpverlenende aanpak 

daarentegen, stelt mensen in staat zich te herpakken en geeft een duidelijk 

maatschappelijk signaal. De tijd die nodig is om de zaak juridisch af te handelen, kan 

gebruikt worden om een traject van daderhulpverlening op te starten.  

 

8. Behoud van seksueel (partner)geweld als een prioriteit in het Nationaal 

Veiligheidsplan 

 

Seksueel (partner)geweld moet een prioriteit blijven, zowel in het Nationaal Actieplan 

Partnergeweld (NAP) als in het Nationaal Veiligheidsplan. Sinds kort staat geweld tegen 

vrouwen en intrafamiliaal geweld in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Dit 

veiligheidsplan geeft de prioriteiten aan voor de Belgische politie en het gerecht. Voor 

ons is het duidelijk dat seksueel intrafamiliaal geweld een integraal onderdeel moet 

uitmaken van de aandacht voor intrafamiliaal geweld. 

 

9. Verbeteringen in het Strafwetboek 

 

Er zijn enkele verbeteringen mogelijk in het Strafwetboek: 

 Invoering van een strafverzwaring voor seksueel partnergeweld. Een 

dergelijke strafverzwaring, die al bestaat voor fysiek partnergeweld, is van groot 

symbolisch belang. Een strafverzwaring geeft immers het maatschappelijke 

signaal dat partnergeweld niet wordt getolereerd en beïnvloedt het normen- en 

waardenkader bij de brede bevolking, maar ook bij politie, parket en gerecht.  

 Aanpassing van de strafrechtelijke definitie van ‘verkrachting’: ‘een 

seksuele penetratie op of door een persoon die daar niet in toestemt’. In de 

huidige definitie spreekt men van een ‘seksuele penetratie op een persoon die 

daar niet in toestemt’. Een man die verkracht wordt door een vrouw is juridisch 

gezien dus geen verkrachting, want er is geen sprake van een penetratie op het 

slachtoffer, wel door het slachtoffer. Om een dergelijk misdrijf in de toekomst te 



 

kunnen classificeren als een verkrachting, moet de zinsnede ‘of door’ 

toegevoegd worden. 

 Aanpassing van de strafrechtelijke definitie van ‘aanranding van de 

eerbaarheid’: toevoeging van de zinsnede ‘zonder toestemming van het 

slachtoffer’. In de huidige definitie spreekt men pas van ‘aanranding van de 

eerbaarheid’ wanneer iemand ‘de borsten of de geslachtsstreek van een ander 

aanraakt, ontbloot of doet ontbloten met geweld of bedreiging’. De definitie houdt 

geen rekening met het feit of het slachtoffer al dan niet toestemt. Dat is een 

ernstige beperking. Want wat met een aanranding na het gebruik van drugs of na 

het verdoven van het slachtoffer? Wat met het misbruiken van een persoon met 

een mentale handicap waarover iemand macht heeft? Wettelijk gezien is dit geen 

‘aanranding van de eerbaarheid’ en dus ook niet strafbaar, want er is geen 

sprake van geweld of bedreiging. Om een dergelijk misdrijf in de toekomst te 

kunnen classificeren als ‘aanranding van de eerbaarheid’ moet de zinsnede 

‘zonder toestemming van het slachtoffer’ toegevoegd worden. 

 

Deze beleidsvoorstellen kwamen tot stand  in samenwerking met Prof. Dr. Liesbet 

Stevens, seksueel strafrechtspecialiste aan de KU Leuven. 
 

Achtergrond 

 
Campagnes tegen partnergeweld 
De vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV vinden dat geweld op vrouwen niet mag 
worden getolereerd. Daarom voeren zij al acht jaar lang elk najaar een 
sensibiliseringscampagne tegen partnergeweld, met als doel: 

 mensen bewust te maken over het thema; 
 het taboe te doorbreken door partnergeweld bespreekbaar te maken;  
 zowel slachtoffers, daders als andere betrokkenen door te verwijzen naar 

hulpadressen. 

In 2012 voeren ze campagne tegen seksueel partnergeweld. Van 20 oktober tot 29 
november benadrukken ze onder het motto ‘Je hebt geen hoofdpijn nodig om nee te 
zeggen’ het belang van respect en communicatie tussen de lakens. 

Partnergeweld is een niet te onderschatten maatschappelijk probleem: 
 Partnergeweld heeft vele gezichten: beledigingen, vernederingen, fysieke 

agressie, gedwongen seksuele aanrakingen, geld aftroggelen, een voortdurend 
stilzwijgen, iemand zomaar achterlaten, dreigementen en intimidatie, emotionele 
verwaarlozing …  

 Partnergeweld is elke vorm van lichamelijk, seksueel, financieel of emotioneel 
geweld binnen een relatie. De ene partner heeft meer controle en macht dan de 
andere. 

 Partnergeweld komt overal voor, ongeacht je leeftijd, opleiding, beroep, geloof, 
seksuele voorkeur of het land waarin je geboren bent.  

 Zowel mannen als vrouwen kunnen dader of slachtoffer zijn van partnergeweld, 
al worden vooral vrouwen getroffen. 

 
 
 
 



 

Wat doe je eraan? 
Reageer op geweld. Altijd.  

 Maak je je zorgen om iemand in je omgeving, praat er dan met haar of hem over 
en benadruk dat je wil helpen.  

 Ben je zelf slachtoffer, dan zijn er altijd opties. Je kan samen met je partner aan 
een gezonde relatie werken met de tips op www.horenzienenpraten.be. Lukt dat 
niet, weet dan dat er altijd mensen zijn bij wie je terecht kan. Praat met iemand 
die je vertrouwt, neem (anoniem) contact op met een luisterlijn zoals Tele-
Onthaal (tel. 106 of ’s avonds via online chat op www.tele-onthaal.be) of het 
Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling (tel. 1712) of ga langs bij je 
plaatselijke Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Meer hulpadressen 
vind je op www.horenzienenpraten.be. 
 
 

Praktische informatie 

 
 
zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging  
Grasmarkt 105, bus 43  
1000 Brussel 
www.zij-kant.be  
 

 
VIVA-SVV vzw, socialistische vrouwenvereniging 
Landelijk secretariaat 

        Sint-Jansstraat 32-38 
1000 Brussel 
www.viva-svv.be   

 
 
 
 

Contactpersonen 
 
Sofie De Neve, stafmedewerker  VIVA-SVV en coördinator project 
Tel: 02 515 04 10 of 0496 73 41 96 
E-mail: sofie.deneve@viva-svv.be of info@horenzienenpraten.be 
 
Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant en coördinator project 
Tel: 02 552 02 64 of 0477 65 54 63 
E-mail: vera.claes@zij-kant.be of info@horenzienenpraten.be  
 

 

Meer informatie vind je op www.horenzienenpraten.be 
 
Expertise over het thema gezinsgeweld vind je bij het Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen op www.igvm.fgov.be 
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