
  

 

 

Tilburg University

Tot hier en niet verder

Balogh, L.; Haaf, J.; Römkens, R.

Publication date:
2008

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Balogh, L., Haaf, J., & Römkens, R. (2008). Tot hier en niet verder: De effectiviteit van AWARE in vergelijking
met de 112+ aanpak van belaging. Universiteit van Tilburg - IVA Beleidsonderzoek en Advies.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/d43a48e0-d377-4e94-a817-aa7b8de83347


 

TOT HIER EN NIET VERDER 

De effectiviteit van AWARE in vergelijking met een  
112+ aanpak van belaging  

 

 

Lenke Balogh 
Jolijn van Haaf 
Renée Römkens/INTERVICT - Universiteit van Tilburg 

 

 

IVA beleidsonderzoek en advies 



ii 

 

Uitgever: IVA 
Warandelaan 2 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 
Telefoonnummer: 013-4668466 
Telefax: 013-4668477 

IVA is gelieerd aan de UvT 

© IVA September 2008 
 
Omslagfoto: Dolph Cantrijn© ISBN: 978-90-6835-443-0 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. 
Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, 
boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 



IVA beleidsonderzoek en advies  iii

Inhoudsopgave 

Voorwoord .................................................................................................................. 7 

1 Belaging door ex-partner als vorm van huiselijk geweld.................................. 9 

1.1 Inleiding........................................................................................................... 9 
1.2 De problematiek van belaging....................................................................... 10 

1.2.1 Definitie .............................................................................................. 10 
1.2.2 Omvang ............................................................................................. 10 
1.2.3 Aard en ernst belaging door ex-partner.............................................. 12 
1.2.4 Behoeften van slachtoffers aan hulp of steun van politie ................... 14 
1.2.5 Noodzaak tot multidisciplinaire interventie ......................................... 15 

1.3 Juridische grondslag voor interventie bij belaging......................................... 16 
1.4 Standaardinterventies voor slachtoffers van belaging: knelpunten in 

effectiviteit ..................................................................................................... 17 
1.5 Specifieke interventies ter verbetering van de bescherming van slachtoffers 

van belaging.................................................................................................. 19 
1.5.1 AWARE-aanpak in Rotterdam-Rijnmond ........................................... 19 
1.5.2 Aanpak van huiselijk geweld en belaging in Haaglanden: de 112+ 

aanpak ............................................................................................... 22 
1.5.3 Overeenkomsten en verschillen interventies...................................... 23 

1.6 Centrale vraag- en doelstelling van dit onderzoek......................................... 25 
1.7 Leeswijzer ..................................................................................................... 26 

2 Opzet en uitvoering van het onderzoek......................................................... 27 

2.1 Hoofd- en deelvraagstellingen....................................................................... 27 
2.2 Methode van onderzoek: deelonderzoeken, dataverzameling en –analyse .. 28 

2.2.1 Deelonderzoeken............................................................................... 28 
2.2.2 Verantwoording van de keuze van onderzoekslocaties en 

dossierselectie ................................................................................... 29 
2.2.3 Methoden van dataverzameling ......................................................... 32 
2.2.4 Kanttekeningen bij de kwaliteit van de data ....................................... 34 

3 Aard van de belaging en de politiecontacten................................................. 39 

3.1 Aard en kenmerken van slachtoffers, plegers en het belagend gedrag......... 39 
3.1.1 Kenmerken van slachtoffers en daders en hun relatie ....................... 39 
3.1.2 Kenmerken van de bij de politie gerapporteerde belaging ................. 39 



iv 

3.1.3 Duur en frequentie van belaging ........................................................ 42 
3.1.4 Verleden van partnergeweld .............................................................. 43 
3.1.5 Overige problemen ............................................................................ 44 
3.1.6 Relatiebreuk....................................................................................... 45 
3.1.7 Gezamenlijke kinderen....................................................................... 45 
3.1.8 Omgeving van slachtoffer en dader ................................................... 46 

3.2 Aard van contacten en interventies van politie bij belagingszaken................ 46 
3.2.1 Aangiften............................................................................................ 46 
3.2.2 Dossiers zonder aangifte ................................................................... 50 
3.2.3 Justitieel vervolg ................................................................................ 51 
3.2.4 Aantal en type politiecontacten .......................................................... 52 

3.3 AWARE en werkdruk voor de politie ............................................................. 57 
3.3.1 Alarmeringsgedrag van slachtoffers na aansluiting op AWARE......... 58 
3.3.2 Het voorkomen van loze meldingen................................................... 59 
3.3.3 Zorgwerkzaamheden buiten alarmeringen......................................... 59 

4 Effectiviteit van de interventies vanuit de politie bezien................................. 63 

4.1 Snelheid van de politie-interventies............................................................... 63 
4.1.1 Snelheid waarmee de politie na alarmering ter plaatse is .................. 63 
4.1.2 Effect van de melding door het slachtoffer op de snelheid van de  

politie.................................................................................................. 65 
4.1.3 Prioriteitsclassificatie door de meldkamer .......................................... 66 
4.1.4 Samenhang classificatie en mutatie................................................... 68 

4.2 Impact van de snelheid van interventie ......................................................... 69 
4.2.1 Preventieve werking van de snelheid van interveniëren .................... 69 
4.2.2 Effect van snelheid van interveniëren op aanhoudingen.................... 71 

5 Effectiviteit van politie-interventies beoordeeld door slachtoffers .................. 75 

5.1 Resultaat van de politie-interventie ............................................................... 75 
5.2 Beleving van veiligheid.................................................................................. 80 
5.3 Behoeften aan hulp of steun van de politie ................................................... 84 

6 Effectiviteit van de samenwerking volgens de ketenpartners ........................ 87 

6.1 De ketensamenwerking in Rotterdam-Rijnmond ........................................... 87 
6.2 De ketensamenwerking in Haaglanden......................................................... 89 
6.3 Knelpunten en wensen voor verbetering ....................................................... 91 

 



IVA beleidsonderzoek en advies  v 

7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen ................................................ 95 

7.1 Samenvattende conclusies over aard van belaging en de impact voor 
politiewerk ..................................................................................................... 95 
7.1.1 Aard ................................................................................................... 95 
7.1.2 Politiecontacten.................................................................................. 96 
7.1.3 AWARE en werkdruk ......................................................................... 98 

7.2 Samenvattende conclusies met betrekking tot de effectiviteit ....................... 98 
7.2.1 Effectiviteit vanuit politie bezien ......................................................... 98 
7.2.2 Effectiviteit vanuit slachtoffers bezien .............................................. 101 
7.2.3 Effectiviteit van de samenwerking volgens de ketenpartners........... 103 

7.3 Algemene conclusies .................................................................................. 105 
7.4 Aanbevelingen............................................................................................. 107 

Bijlagen................................................................................................................... 111 

Bijlage 1 Protocollen ....................................................................................... 111 

Bijlage 2 Technische werking AWARE ........................................................... 119 

Bijlage 3 Dossieronderzoek: Gebruik van de code voor belaging................... 121 

Bijlage 4 Analyseschema voor dossieronderzoek........................................... 123 

Bijlage 5 Profielschets van geïnterviewde vrouwen ........................................ 125 

Bijlage 6 Signalementenformulier ................................................................... 127 

Bijlage 7 Afkortingenlijst.................................................................................. 129 

 



vi 

 



IVA beleidsonderzoek en advies 7 

 Voorwoord 

‘Wat werkt om belaagde en mishandelde vrouwen beter te beschermen?’ Door de 
groeiende aandacht voor huiselijk geweld rijst deze vraag steeds vaker. De in de 
media veelbesproken gezinsdrama’s blijken bij nader inzien vaak de dodelijke afloop 
te zijn van een slepende geschiedenis van belaging en huiselijk geweld door de ex-
partner.  

In dit rapport wordt de aanpak van belaging met het vernieuwde, GPS-gestuurde 
AWARE-systeem zoals in het najaar van 2005 geïntroduceerd in het politiekorps 
Rotterdam-Rijnmond, vergeleken met de aanpak via een specifiek protocol voor 
huiselijk geweld en belaging zoals dat is ontwikkeld in het politiekorps Haaglanden.  

Verkennend onderzoek uit 19991 wees erop dat een voorloper van het huidige 
AWARE-systeem positief effect leek te hebben op de veiligheidsbeleving van 
slachtoffers van belaging. De praktijkervaringen van politie en hulpverleners in 
Rotterdam-Rijnmond in de daarop volgende jaren bevestigden dit. Betrouwbaar 
wetenschappelijk onderzoek, waarin een vergelijking wordt gemaakt met andere 
interventies, ontbrak echter. Het voorliggende onderzoek is het resultaat van een 
aanhoudende nieuwsgierigheid om die systematische vergelijking te maken. Het 
onderzoek is uitgevoerd in de periode april 2007 tot augustus 2008. Het verschaft 
voor het eerst de veelgevraagde evidence base in antwoord op de vraag naar de 
mogelijke meerwaarde van AWARE. De resultaten laten zien dat een tijdige en 
daadkrachtige politie-interventie mogelijk is èn op termijn helpt ter preventie van 
belaging en mogelijk dodelijk geweld. Het onderzoek biedt praktische 
aanknopingspunten voor verbetering van hulp aan slachtoffers van belaging door 
politie in samenwerking met hulpverleners.  

De uitvoering van dit onderzoek is mogelijk geworden dankzij de financiële steun van 
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Fonds Slachtofferhulp, de GGD 
Rotterdam, en de Directie Veilig van de Gemeente Rotterdam. Een deelsubsidie van 
het Programma Politie & Wetenschap heeft de uitvoering van het 
politiedossieronderzoek mede mogelijk gemaakt. Ten behoeve van Politie en 
Wetenschap is een afzonderlijk rapport geschreven, specifiek over de meerwaarde 
van AWARE voor de politie, dat wordt uitgebracht in de reeks Politiekunde van het 
programma2. De daarin opgenomen resultaten zijn ook vervat in het voorliggende 
integrale rapport. Wij danken alle financiers voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Voor hun ondersteunend commentaar en zorgvuldig meedenken danken wij de leden 
van de begeleidingscommissie: Carlo Contino (Fonds Slachtofferhulp), Thérèse 
                                                           

1  Römkens, R & S.Mastenbroek (1999), Dan hoor je de vissen ademen. Over belaging en bedreiging van 
vrouwen door hun ex-partners en de beveiliging door het AWARE -systeem. Universiteit Utrecht. 

2  Haaf, J. van, Bruinsma, M. Y., Balogh, L. D., & Römkens, R. (2008). Onderzoek naar de mogelijke 
meerwaarde van AWARE voor de politie: Ervaringen met een nieuwe aanpak van belaging door ex-partners. 
Tilburg/Apeldoorn: IVA/Politie en Wetenschap. 
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Evers (Politieacademie Zutphen), Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut), 
Anita Nanhoe (GGD Rotterdam) en Rein Peters (Stichting Achmea Slachtoffer en 
Samenleving). Dank ook aan collega Thijs Koopmans (Departement Strafrecht, 
Universiteit van Tilburg) voor het meedenken over juridische aspecten rondom 
vervolging van daders en bejegening van slachtoffers bij belaging. 

In de dagelijkse uitvoering hebben tal van mensen ons met raad en daad terzijde 
gestaan. We willen hier enkelen met name bedanken. Lia Knoet-Vrehen (politie 
Haaglanden) en Sjoerd Top (politie Rotterdam-Rijnmond) danken wij voor hun initiële 
steun waardoor de deuren van de betrokken korpsen voor ons open gingen. Aan Els 
van Saltbommel (politie Haaglanden), Rien Buiter (politie Rotterdam-Rijnmond) en 
Mascha Kramer (vrouwenopvang Arosa Rotterdam/AWARE-coördinator) zijn we veel 
dank verschuldigd voor hun bereidwillige medewerking bij het verschaffen van 
gegevens en in het telkens weer bemiddelen van toegang tot te interviewen 
politieprofessionals, hulpverleners of slachtoffers. Kristiaan Schuppers (politie 
Haaglanden) en Leen Snoek (politie Rotterdam-Rijnmond) danken wij voor hun hulp 
bij het toegankelijk maken van de dossiers en het zorgvuldig uitzoeken van de 
interventietijden.  

Alle professionals bij politie en hulpverleningsinstellingen die ons te woord stonden of 
deelnamen aan een groepsinterview, danken wij voor de informatie over hun 
ervaringen met de interventie en hulpverlening ten behoeve van belaagde vrouwen. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar de geïnterviewde vrouwen die hun evaringen met 
belaging met ons wilden delen. Wij hebben gezien hoeveel moeite hen dat kostte. 
Aan hen dragen we dit onderzoek op. Wij wensen hen voor alles een veiliger 
toekomst toe. 

Lenke Balogh 
Jolijn van Haaf 
Renée Römkens 

September 2008 
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1 Belaging door ex-partner als vorm van huiselijk 
geweld 

1.1 Inleiding 

Belaging is aanvankelijk via de media in beeld gekomen als probleem dat 
beroemdheden treft. Feit is echter dat het merendeel van de belagingsslachtoffers 
vrouwen zijn die na de scheiding door de ex-partner ernstig worden bedreigd en 
lastig gevallen. Belaging blijkt nauw samen te hangen met een geschiedenis van 
huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld en ook van belaging, worden 
steeds meer gestimuleerd een beroep te doen op de politie. In de kabinetsnota Privé 
geweld publieke zaak (2002) en de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het College van 
Procureurs-generaal is het voornemen vastgelegd om het aantal eerste 
politiemeldingen over huiselijk geweld omhoog te brengen en het aantal 
vervolgmeldingen omlaag. De politie-interventies die bij belaging plaatsvinden, 
bevinden zich vaak op het snijvlak van hulpverlening en justitieel ingrijpen. De politie 
krijgt in toenemende mate een toeleidingsfunctie richting hulpverlening. 

Dit heeft invloed op de werkzaamheden van de politie. Omdat de aanpak van 
huiselijk geweld ook als kerntaak van de politie geldt3, is professionalisering van het 
politieoptreden op dit terrein noodzakelijk. Tegelijkertijd is de politie op zoek naar een 
afbakening van haar zorgtaken4. In dit complexe krachtenveld van afwegingen en 
belangen is er bij de politie grote behoefte aan interventies die de politie op dit 
snijvlak van wetshandhaving en hulpverlening concreet handvatten bieden voor een 
efficiënte en effectieve uitoefening en afbakening van die taken.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar twee types interventies 
die in Nederland worden gebruikt om slachtoffers van belaging beter te beschermen. 
Enerzijds de AWARE-aanpak, zoals toegepast in het politiekorps Rotterdam-
Rijnmond in samenwerking met Arosa (Vrouwenopvang Rotterdam). Daarin krijgen 
vrouwen een mobiel GPS-ondersteund alarmeringssysteem dat hen snel met de 
politie in verbinding brengt. Anderzijds een specifiek op huiselijk geweld toegesneden 
geprotocolleerde 112- aanpak, zoals ontwikkeld in het politiekorps Haaglanden, hier 
aangeduid als de 112+ aanpak. 

In dit hoofdstuk presenteren we achtergrondinformatie over omvang, aard en ernst 
van belaging die als startpunten hebben gediend bij de opzet en uitvoering van het 
onderzoek (1.2). Na een korte beschrijving van de juridische grondslag voor een 
interventie (1.3), schetsen we in 1.4 de beperkingen van de standaard interventies 
                                                           

3  Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie. Informatie voor politieprofessionals. Utrecht: Transact: 2006 
4  Kerntaken, een notitie (2005). Bijlage Brief aan de tweede Kamer over Kabinetstandpunt evaluatie 

politieorganisatie, 15 oktober 2005. 
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van de politie bij belaging. Vervolgens gaan we in 1.5 in op de twee types specifieke 
interventies die in dit onderzoek onder de loep zijn gelegd. We eindigen met de 
centrale vraagstelling (1.6) en een korte leeswijzer voor het gehele rapport (1.7). 

1.2 De problematiek van belaging  

1.2.1 Definitie 
De definitie van belaging is complex omdat belaging kan bestaan uit zeer 
uiteenlopende gedragingen die vaak op zichzelf staand niet strafbaar of anderszins 
onaanvaardbaar zijn, maar in hun combinatie wel. In de onderzoeksliteratuur lopen 
definities dan ook uiteen. Kijkend naar de overeenkomsten, zijn drie elementen 
bepalend om van belaging te spreken: a. het seriële karakter (handelingen worden 
herhaald in de loop der tijd), b. het gebruik maken van reguliere 
communicatiemiddelen op een wijze die toezicht en/of controle door de belager 
beoogt, en c. angst en onbehagen die als gevolg van de handelingen bij het 
slachtoffer effectief zijn opgeroepen5. Sinds oktober 2000 is belaging in Nederland 
strafbaar gesteld in Art 285b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Dat luidt 
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders 
persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te 
doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, 
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de 
vierde categorie; 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het 
misdrijf is begaan. 

In dit onderzoek volgen we de wettelijke omschrijving. Kort samengevat spreken we 
van belaging als het slachtoffer opzettelijk en herhaaldelijk wordt geconfronteerd met 
gedragingen die een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer6. Het kan daarbij 
gaan om herhaling van dezelfde activiteit, maar ook om een variëteit aan 
gedragingen, zoals het op straat achtervolgen, verbaal of schriftelijk bedreigingen 
uiten, tientallen sms-berichten per dag sturen, telefonisch of schriftelijk ongewenst 
benaderen, bij de woning of werkplek posten, het ongewenst bestellen van goederen 
en diensten op naam en op rekening van het slachtoffer, het laten bezorgen van 
grafkransen, het plaatsen van overlijdensadvertenties, het ongevraagd geven van 
opdrachten op naam van het slachtoffer et cetera.  

1.2.2 Omvang 
Betrouwbare Nederlandse omvanggegevens over belaging ontbreken vooralsnog. 
De omvangschattingen van belaging die op grond van eerder literatuuronderzoek zijn 
gedaan lopen in Nederland te zeer uiteen om een betrouwbare indicatie te bieden 

                                                           

5  De Fazio, L. & G. M. Galeazzi (2005), Stalking: Phenomenon and research. In: Modena Group on Stalking 
(2005), Female victims of stalking. Recognition and intervention models: a European study. Milano: 
FrancoAngeli., 15-36. Zie ook: Blaauw, E., F. W. Winkel, E. Arensman, L. Sheridan, A. Freeve (2002), The 
Toll of Stalking. The Relationship Between Features of Stalking and Psychopathology of Victims. Journal of 
Interpersonal Violence,. 17, 1, 50-63. 

6  Cleiren, C., & J. Nijboer (Red.), Strafrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer, 2006. 
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(tussen 20.000 en 200.000)7. Sinds de strafbaarstelling neemt het aantal bij het OM 
geregistreerde zaken wel toe8. Internationaal onderzoek lijkt aan te geven dat 
belaging (stalking) een probleem is dat steeds meer voorkomt9. Bij gebrek aan een 
nulmeting is echter moeilijk te concluderen of van een daadwerkelijke stijging sprake 
is. Dat is overigens niet uit te sluiten gelet op technische ontwikkelingen in 
telecommunicatie (e-mail, sms, mobiele telefonie) die het ook relatief eenvoudig 
maken om anderen op afstand lastig te vallen. Anderzijds is ook steeds meer bekend 
dat belaging strafbaar gesteld gedrag is, en groeit ook de aangiftebereidheid.  

Er zijn enkele grootschalige internationale slachtofferstudies die enig inzicht bieden 
in de omvang van belaging. Met de kanttekening dat de definities en leeftijdsgrenzen 
enigszins uiteenlopen, variëren de gevonden percentages vrouwen die ooit in hun 
leven belaging hebben meegemaakt van 16% (Australië, 1996), tot 19% 
(Engeland/Wales, 2001), en 20% (Verenigde Staten, 1996, waarvan 8% als ernstig is 
gekwalificeerd). Vergelijkbare prevalentie gegevens over mannen bedragen 12% 
(Engeland/Wales), 6% (Verenigde Staten, waarvan 2% ernstig). Gemeten over de 
afgelopen vijf jaar rapporteert 11% van de vrouwen en 7% van de mannen in Canada 
te zijn belaagd10.  

Gemiddeld melden tot nog toe anderhalf tot twee keer zoveel vrouwen dan mannen 
dat zij slachtoffer zijn (geweest) van belaging. Mannen vormen de meerderheid van 
de belagers (ook als het slachtoffer een man is). De belagers van vrouwen zijn in de 
helft tot twee derde deel van alle gevallen de ex-partners. De belaging die vrouwen 
rapporteren is gemiddeld genomen ernstiger (gedefinieerd als meer angstaan-
jagend11 of meer gewelddadig12) en bestaat uit meerdere vormen van belaging13 
(achtervolgd worden plus telefonisch belaagd worden).  

In recente politie-registratiegegevens over huiselijk geweld in Nederland vormden 
belaging en bedreiging in totaal 13% van alle geregistreerde huiselijk geweld–
incidenten. Onderzoekers onderstrepen dat deze incidenten slechts het topje van de 

                                                           

7  Verkaik,R., Pemberton (2001), Belaging in Nederland. Aard, omvang, achtergronden en mogelijkheden voor 
een aanpak. Leiden: Research voor Beleid. 

8 Baas, N.J. (2003) Stalking. Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC. 
9  Zie: Tjaden P, Thoennes N, Allison CJ. (2000), Comparing stalking victimization from legal and victim 

perspectives. Violence and Victims. 15(1):7-22. Ook: Blaauw E., Sheridan L., Winkel, F.W. (2002), Designing 
Anti-stalking Legislation on the Basis of Victims' Experiences and Psychopathology. Psychiatry, Psychology 
and Law, 9 (2), 136-145. Gegeven de oververtegenwoordiging van vrouwen onder slachtoffers van belaging 
gebruiken we in dit rapport in principe de vrouwelijke aanspreekvorm. Waar ‘zij’ staat kan echter ook ‘hij’ 
worden gelezen. 

10  Tjaden, P, N. Thoennes, (2000), Full report of the prevalence, incidence and consequences of violence 
against women. Research report Washington DC: US Department of Justice. Canadian Centre for Justice 
Statistics (2005). Walby, S., Allen, J. (2004), Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the 
British Crime Survey. London: Home Office. Family Violence in Canada: A statistical profile. Ontario: Statistics 
Canada. Australian Bureau of Statistics (1996). Women's Safety in Australia.  

11  Tjaden & Thoennes, 2000, a.w.  
12  Walby & Allen, 2004, a.w. 
13  Statistics Canada, 2005, a.w.  
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ijsberg zijn omdat in veel gevallen geen melding of aangifte wordt gedaan14. In de 
British Crime Survey meldde een minderheid van 30-31% van alle slachtoffers van 
belaging hiervan melding te hebben gemaakt bij de politie15. Morris et al. (2002) 
geven aan dat bijna de helft van de ondervraagde vrouwen niet tevreden was met 
het politieoptreden16. Van de belagers die in Nederland tot 2003 met justitie in 
aanraking waren gekomen is driekwart een veelpleger met justitiële antecedenten17. 
Dit is onmiskenbaar een indicatie voor een verhoogd risico van (ernstige) 
victimisering bij belaging na een geschiedenis van relatiegeweld.  

1.2.3 Aard en ernst belaging door ex-partner 
Doorgaans worden in de onderzoeksliteratuur wat betreft de relatie tussen dader en 
slachtoffer drie categorieën belaging onderscheiden: belaging door een partner of ex-
partner, belaging door een bekende en belaging door een onbekende. Met het oog 
op de heterogeniteit van slachtoffers van belaging wordt ook gepleit voor het 
onderscheiden van subgroepen die specifiek onderzoek verdienen18.  

De eerste categorie - belaging door partner of ex-partner - vormt echter de 
meerderheid19. Het heeft een eigen dynamiek qua victimisering en vrouwen vormen 
het merendeel van de slachtoffers20. Bij de groep slachtoffers die op de politie een 
beroep doet is in de meeste gevallen al sprake van een geschiedenis van geweld 
tijdens de relatie 21. Eerder Nederlands slachtofferonderzoek wees al op het verband 
tussen mishandeling door de partner en belaging: van alle vrouwen die mishandeling 
rapporteerden ging bij een op de zes (17%) het geweld en de bedreigingen na de 
scheiding van de partner nog geruime tijd door22.  

Het belagingsgedrag neemt vrijwel altijd uiteenlopende vormen aan die in combinatie 
met elkaar worden gepleegd. In volgorde van frequentie worden genoemd: 
telefonisch lastig vallen, bedreiging van het slachtoffer, haar familie of vrienden, 
valse informatie en geruchten verspreiden, posten bij het werk, de woning of school 
van de kinderen, achtervolgen, ongevraagd op bezoek komen, bedreiging met 
geweld, post sturen tegen de wil van het slachtoffer, vernielingen aanrichten, valse 
aangifte doen, mishandeling, cyberstaking (e-mail), aankopen doen via rekening van 

                                                           

14 Ferwerda, H. (2004), De voordeur op een kier. Onderzoeksgroep Beke. 
15  Walby & Allen, 2004, a.w. 
16  Morris, S., Anderson, S. & Murray, L.,(2002), Stalking and harassment in Scotland. Edinburgh: Scottish 

Executive Social Research. 
17 Baas (2003), a.w., 3. 
18 Sheridan, L.P., E. Blaauw, G.M. Davies (2003), Stalking: knowns and unknowns.Trauma Violence Abuse. 

4(2):148-62. 
19  Tjaden & Thoenes (2000), a.w. Ook: Blaauw et al. (2002). A.w.; Campbell, J. (1992). ‘If I can’t have you, no 

one can.’ In: J. Radford & D. Russell (Eds.), Femicide: The politics of woman killing. New York: Twayne 
Publishers, 99-113. Coleman, F. (1997). Stalking Behavior and the Cycle of Domestic Violence. Journal of 
Interpersonal Violence, 3, 420-432.  

20 Zie Verkaik en Pemberton (2001), a.w. en Baas en Sheridan et al., 2003, a.w. 
21  Zie Sheridan et al., 2003, a.w. 
22 Römkens, R (1992). Gewoon Geweld? Aard, omvang, achtergronden en gevolgen van geweld tegen vrouwen 

in heteroseksuele relaties. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 
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slachtoffer23. De belaging is zonder uitzondering van lange duur en kan variëren van 
enkele maanden tot jaren. De frequentie en duur van belaging varieert sterk24. Het 
kan gaan om dagelijks tientallen telefoontjes tot periodes van stilte die dan gevolgd 
worden door belaging met kortere of langere tussenperiodes. De onvoorspelbaarheid 
van belaging draagt bij aan het gevoel van controleverlies van het slachtoffer.  

Tijdens de scheidingsfase in een gewelddadige relatie neemt de kans op ernstig 
geweld toe. Uit eerder onderzoek naar politie-interventies na huiselijk geweld werden 
vier typen relatiebreuken onderscheiden; een snelle scheiding, waarbij na de eerste 
mishandeling een scheiding wordt nagestreefd. Bij de tweede vorm geeft het 
slachtoffer de dader een nieuwe kans en toont zij zich bereid de relatie voort te 
zetten nadat de gemoederen gekalmeerd zijn. Het derde type is een voortschrijdende 
scheiding waarbij het slachtoffer na herhaalde mishandelingen besluit de relatie 
daadwerkelijk te verbreken. Tot slot is er de ambivalente binding waarbij sprake is 
van telkens korte relatiebreuken om daarna weer bij elkaar te komen25. Bij alle types 
relatiebreuk kan zich geweld en belaging na de scheiding voordoen. De kans op 
zowel belaging als op partnerdoding van vrouwen is tijdens de scheidingsfase en 
daarna het hoogst26. Hoewel we in Nederland nog niet beschikken over specifieke 
gegevens over moord- en doodslag in relatie tot echtscheiding, blijkt uit de wel 
beschikbare CBS-gegevens dat ruim twee derde van de vrouwen die in Nederland 
het slachtoffer worden van moord of doodslag, door de partner of ex-partner in huis 
zijn gedood na ‘ruzie’27. Omgekeerd worden mannen in minder dan 20% het 
slachtoffer van de (ex-)partner.  

De impact van belaging is op korte en lange termijn ingrijpend. Het belagende 
gedrag zelf vormt een onmiddellijke bedreiging voor de veiligheid van het slachtoffer. 
Op termijn blijkt het voor veel slachtoffers van vérgaande invloed te hebben op hun 
psychosomatische gezondheid. Dat manifesteert zich vooral in de ontwikkeling van 
posttraumatische symptomen28. Bij gebrek aan representatief onderzoek of studies 
met controlegroepen is het moeilijk de resultaten te generaliseren naar de algemene 
populatie belagingsslachtoffers. Er blijkt ook sprake van individuele variatie in ernst 
van de symptomen van slachtoffers. Dit lijkt deels verband te houden met 
persoonlijkheidskenmerken. Dit wijst op de complicerende invloed van mogelijk 

                                                           

23  Kamphuis, J.H., Emmelkamp, P. (2005), The psychology of stalking: an introduction to the field and its 
problems. In: Modena Group on Stalking (2005), Female victims of stalking. Recognition and intervention 
models: a European study. Milano: FrancoAngeli., 37-52. Ook: Blaauw et al. 2002, a.w. 

24  Hall, D.M. (1998). The victims of stalking. In: J.R.Meloy (Ed.), The psychology of stalking. Clinical and 
forensic perspectives. San Diego/London: Academic Press:113-137. Blaauw et al, 2002, a.w. 

25  Helferrich, C., B. Kavemann et al. (2004), Forschungsprojekt Wissenschaftliche Untersuchung zur Situation 
von Frauen und zum Beratungsangebot nach einem Platzverweis bei häuslicher Gewalt, pp. 41-42. Zie: 
http://www.efh-freiburg.de/Dokumente/Helfferich%20dok/abschlussbericht2004end.doc 

26 Zie voor een overzicht van recente onderzoeksgegevens: Römkens, R (2006), Protecting prosecution. 
Violence against women. An international and interdisciplinary journal. 2006 (2), 160-187. 

27 Berg van den W., J. Hoogenboezem (2003) Moord en doodslag 1997–2001. CBS. Bevolkingstrends, 3e 
kwartaal 2003, 33-35. 

28   Pathé, M., Mullen, P.E., (1997). The impact of stalkers on their victims. British Journal of Psychiatry, 170, 12-
17. Römkens & Mastenbroek, 1997, zie noot 1, Kamphuis & Emmelkamp, 2005, a.w. 
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eerdere reeds aanwezige kwetsbaarheden bij sommige slachtoffers, onder andere in 
de vorm van psychopathologie29. Dit neemt niet weg dat de belaging zelf een 
eigenstandige rol speelt in de ontwikkeling van klachten. 

De ernst van de impact van belaging is ook af te leiden uit de groeiende hulpvraag. 
Uit Nederlandse CBS-gegevens over de groei in slachtofferhulp die is geboden aan 
slachtoffers van gewelddelicten blijkt dat de stijging tussen 2001 en 2004 bij vrouwen 
ruim twee-en-een half keer zo hoog is dan onder mannelijke slachtoffers (resp. 47 en 
19%)30. Het merendeel van die stijging kan worden toegeschreven aan de toename 
van slachtofferhulp aan vrouwen tussen 30 en 40 jaar. Ook bij Slachtofferhulp 
Nederland zijn zowel huiselijk geweld als belaging hoofdthema’s in haar hulpaanbod 
waar in gestaag toenemende mate een beroep op wordt gedaan. In 2004 had 
inmiddels bijna één op de zeven hulpvragen aan Slachtofferhulp Nederland hierop 
betrekking (resp. 7,7% huiselijk geweld en 5,6% belaging)31. Deze cijfers zijn een 
belangrijke aanwijzing voor de groeiende behoefte aan adequate interventie- en 
hulpverleningsvoorzieningen voor slachtoffers van belaging en huiselijk geweld.  

Uit het bovenstaande kunnen we voorlopig concluderen dat we met een ernstig en 
mogelijk toenemend belagingsprobleem te maken hebben in de relationele sfeer dat 
vooral vrouwen treft. In elk geval neemt de hulpvraag toe bij zowel politie als bij 
psycho-sociaalgeoriënteerde hulpverlening.  

1.2.4 Behoeften van slachtoffers aan hulp of steun van politie 
Gezien de aard en de ernst van belaging is de politie de enige instantie waar het 
slachtoffer terecht kan om bescherming te vragen. Waar hebben slachtoffers van 
belaging behoefte aan als zij zich tot de politie wenden? Die vraag blijkt moeilijk 
betrouwbaar te beantwoorden. Er is om te beginnen nauwelijks onderzoek dat 
slachtoffers zelf ondervaagt hierover. We beschikken overwegend over onderzoek 
onder niet-representatieve steekproeven slachtoffers van huiselijk geweld (niet 
specifiek belaging)32. Omdat ze niet generaliseerbaar zijn is dus enige 
terughoudendheid geboden. Uit eerder verkennend onderzoek naar AWARE in 
Rotterdam bleek dat behoeften van vrouwen aan bescherming en erkenning naast 
elkaar stonden33. Uit een recente meta-analyse van onderzoeksresultaten over de 
belangrijkste naar behoeften van slachtoffers34 blijkt dat de resultaten van onderzoek 
over behoeften sterk variëren. Verschillen in onderzoeksmethodiek dragen ook 
daaraan bij. Dit alles in aanmerking nemend, wijzen de uitkomsten in grote lijnen er 
wel overtuigend op dat behoeften aan emotionele ondersteuning vooral bij 
slachtoffers van gewelddelicten relatief het vaakst worden genoemd: geloofd willen 

                                                           

29  Blaauw et al, 2003, a.w. 
30 Zie: www.statline.cbs.nl onder ‘slachtofferhulp’. 
31 Jaarverslag Slachtofferhulp 2004, 3. 
32  Zie Apsler, R., M. Cummins, S. Carl (2003), Perceptions of the police by female victims of domestic partner 

violence. Violence Against Women.9, 1318-1334.  
33  Römkens & Mastenbroek, 1997, zie noot 1. 
34  Boom, A. ten, K. Kuijpers, M. Moene (2008), Behoeften van slachtoffers van delicten. Een systematische 

literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit. Den Haag: WODC. 
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worden, erkenning krijgen van de ernst van het gebeurde en aandacht voor de 
persoon van het slachtoffer. Slachtoffers van huiselijk geweld noemen ook de 
behoefte aan bescherming en veiligheid, waarbij wordt aangetekend dat dat niet altijd 
een arrestatie betekent. Slachtoffers geven ook aan hulp te willen voor de dader die 
bijdraagt aan het herstel van de relatie. Dat laatste zal bij belagingsproblematiek 
tussen ex-partners minder snel het geval zijn. Voorlopig kunnen we concluderen dat 
vanuit slachtoffers bezien zowel bescherming gericht op herstel van veiligheid, als 
emotionele ondersteuning, en erkenning krijgen van de aard en ernst van het 
probleem in het oog springende behoeften zijn. Op basis hiervan mogen we 
verwachten dat effectiviteit van een politie-interventie voor slachtoffers niet alleen en 
misschien wel niet primair wordt bepaald door een aanhouding, hoewel dat voor hun 
bescherming niet onbelangrijk is. 

1.2.5 Noodzaak tot multidisciplinaire interventie 
De doelstelling van alle betrokken instellingen en organisaties bij 
belagingsinterventies is het beschermen en ondersteunen van het slachtoffer. Het 
begrenzen en sanctioneren van de belager is cruciaal om dat doel te bereiken. In de 
vervulling van die tweeledige taakstelling zijn politie en hulpverlening dus op elkaar 
aangewezen. Immers: zonder begrenzing van de belager zou hulpverlening 
neerkomen op ‘dweilen met de kraan open’. 

De politie en de hulpverlenende instanties hebben uiteraard verschillende werkwijzen 
die verband houden met verschillende institutionele werkdoelen en belangen. De 
politie heeft als hoofddoelstelling wetshandhaving en daartoe de taak om verdachten 
van strafbare feiten i.c. van de belager, op te sporen en aan te houden. Daarnaast 
heeft de politie krachtens de Politiewet (artikel 2) ook een hulpverlenende taak. In 
haar taak als wetshandhaver kan de politie globaal gesteld, al naar gelang de 
inschatting van de ernst van de wetsovertreding, een normstellende en 
communicatieve aanpak kiezen of een repressieve aanpak. Bij belaging zien we die 
twee vormen terugkeren. Enerzijds is dat een ferm gesprek waarin de belager op de 
ontoelaatbaarheid van dat gedrag wordt gewezen, de aanzegging krijgt zich te 
onthouden van verdere belaging, daar mogelijk hulp bij kan krijgen, met de 
waarschuwing dat bij herhaling een strengere aanpak mogelijk is. De repressieve 
aanpak is onmiddellijk gericht op aanhouding en vervolging. Voor de ondersteuning 
van het slachtoffer verwijst de politie in de praktijk meestal door naar de 
hulpverlening. De hulpverlenende instanties hebben primair een taak richting het 
slachtoffer (soms ook naar de dader, zoals de reclassering) en willen daarmee 
uiteindelijk bereiken dat het slachtoffer weer op eigen kracht verder kan en/of dat de 
belager diens gedrag staakt.  

Bij de ernstiger belagingszaken is zowel vanuit wetshandhavings- als 
hulpverleningsoogpunt aanhouding van een verdachte belager wenselijk. In de 
praktijk, en ook juridisch gezien, is dit niet altijd mogelijk. Ongeacht of een 
aanhouding mogelijk is en/of plaatsvindt, is een onderling op elkaar afgestemde 
aanpak die rekening houdt met verschillende mogelijkheden en competenties van 
betrokken instellingen essentieel als men de gestelde doelen richting zowel het 
slachtoffer als de verdachte wil bereiken.  



 Tot hier en niet verder 16

Op het terrein van huiselijk geweld wordt in onderzoek en praktijk al langer de 
noodzaak tot ketensamenwerking bepleit. De complexiteit van de problematiek zelf, 
die zich wat betreft de interventies bij uitstek op het snijvlak bevindt van strafrecht en 
hulpverlening, vereist dan ook een multidisciplinaire aanpak. Die wordt in Nederland 
in toenemende mate ingevoerd door het opzetten van ketensamenwerkingsverban-
den, en daarin spelen onder andere de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld 
een belangrijke rol als coördinator en aanjager. Er is tot op heden echter nog geen 
generaliseerbaar systematisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de 
ketensamenwerking op dit terrein in Nederland. Wel blijkt uit eerder (veelal 
verkennend) onderzoek dat in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, politie en 
justitie vaak een bepalende rol spelen. Een justitiële inzet, die per definitie meer is 
gericht op een repressief traject richting dader, blijkt vaak bepalend voor de aanpak. 
Dit staat op gespannen voet met het realiseren van een effectieve ketensamenwer-
king waarin ook voldoende ruimte is voor de hulpverlening en meer algemeen voor 
het adequaat ondersteunen van het slachtoffer35. 

1.3 Juridische grondslag voor interventie bij belaging 

Zoals uit de delictsomschrijving van art 285 b WvSr is af te leiden omvat het artikel 
een aantal bestanddelen. Afgezien van meer algemeen juridische vereisten bij 
delicten, zoals opzet (de belager moet weten of behoren te weten dat hij de privacy 
van de belaagde schendt), wederrechtelijkheid (bijvoorbeeld het op de stoep staan 
voor de woning van het slachtoffer – een op zichzelf niet strafbaar gedrag – kan een 
schending zijn van een strafrechtelijk contact- of straatverbod,), en het oogmerk dat 
de verdachte moet hebben (om een ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te 
dulden), is de stelselmatigheid van het belagende gedrag waarmee tegen de wil van 
het slachtoffer een inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer, het 
specifieke onderdeel van dit delict. De belaagde moet herhaaldelijk door de belager 
zijn lastiggevallen. Juist omdat het vaak gaat om gedragingen die op zichzelf en als 
incident niet strafbaar zijn, zoals het sturen van een sms, opbellen, het op straat 
staan om te kijken of iemand thuis is, achter iemand aanlopen et cetera, is de 
stelselmatigheid essentieel. Om die reden wordt door de politie aan slachtoffers 
steeds vaker geadviseerd om feitelijke informatie te noteren over het gedrag van de 
verdachte36.  

Voor de politie is het essentieel dat zij inzicht heeft in de stelselmatigheid van het 
problematische gedrag op het moment dat zij ter plaatse gaat. Dat is strikt juridisch 
van belang als grondslag voor een aanhouding, maar het is ook in psychosociale zin 
van belang om de ernst van de situatie adequaat te kunnen duiden en professioneel 
daarnaar te handelen, zowel naar verdachte als naar het slachtoffer. De informatie 
van het slachtoffer over het gedrag van verdachte, en de mogelijke antecedenten die 
bekend zijn bij politie (in het bijzonder over gewelddadige antecedenten) zijn daarom 
                                                           

35  Zie voor een overzicht van onderzoek: Römkens, 2006. 
36  Zie ook de adviezen en tips voor slachtoffers over wat te doen bij stalking die zijn gepubliceerd op 

www.huiselijkgeweld.nl  
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cruciaal in mutaties. Alleen op basis daarvan wordt het mogelijk voor de agenten die 
bij een volgend incident ter plaatse gaan om over adequate informatie te beschikken 
over de stelselmatigheid en ernst van het gedrag van de verdachte. Bij gebrek aan 
inzicht daarin, en in het bijzonder in de vasthoudendheid waarmee veel verdachten 
terugkeren nadat de politie is vertrokken, is het risico groot dat de verdachte enkel 
vermanend wordt toegesproken en met een goedbedoeld advies wordt weggestuurd. 
De verdachte neemt het politieadvies ogenschijnlijk ter harte en de situatie lijkt 
opgelost. De teleurstelling en aanhoudende angst en/of boosheid van het slachtoffer 
worden in die situatie eerder gezien als een teken van subjectieve vertekening en 
overgevoeligheid (of erger), dan als een adequate indicatie van het recidiverisico van 
de verdachte. 

Belaging is een absoluut klachtdelict (zie lid 2 van art. 285b WvSr). Vervolging kan 
uitsluitend plaatsvinden op grond van een aangifte èn een verzoek tot vervolging 
door het slachtoffer (art. 164 lid 1 WvSv). Als de aangifte wel is gedaan, maar een 
uitdrukkelijk verzoek tot vervolging ontbreekt, dan kan toch van een klacht zoals 
bedoeld in 164 WvSv worden uitgegaan, mits vastgesteld kan worden (ter 
terechtzitting) dat de klager wel de bedoeling had een klacht in te dienen toen 
aangifte is gedaan37. Door de klacht ontstaat voor het OM de mogelijkheid om te 
vervolgen, geen plicht daartoe. Het slachtoffer kan tot acht dagen na indiening van 
de klacht deze intrekken (artikel 67 WvSr). Met de opsporing en vervolging hoeft 
echter niet te worden gewacht tot de termijn van intrekking is verstreken. Wel moeten 
opsporing- en vervolgingsactiviteiten direct na intrekking van een klacht worden 
gestaakt. Tegen deze achtergrond is de aanhouding op heterdaad van een 
verdachte, een begin van een opsporingsactiviteit van de politie als wetshandhaver 
die wordt gestart op basis van een gegronde verdenking van het strafbaar feit 
belaging. De aanhouding is om die reden als initiële opsporingsactiviteit toelaatbaar 
en staat los van de klacht van het slachtoffer en van de beslissing van het OM over 
vervolging38.  

1.4 Standaardinterventies voor slachtoffers van belaging: knelpunten in 
effectiviteit 

In het reguliere politietraject bij een acute crisissituatie (als het slachtoffer van 
belaging wordt bedreigd bijvoorbeeld), alarmeert het slachtoffer via het reguliere 
politienummer of via het 112 alarmnummer. Vanuit de meldkamer wordt dan, als de 
centralist in de meldkamer overtuigd is van de noodzaak en urgentie, een 
surveillanceauto gestuurd naar het betreffende adres ter interventie. In dit traject is 
de interpretatie van de meldkamercentralist een belangrijke schakel in het 
besluitvormingsproces dat voorafgaat aan een interventie en bepalend is voor de 
snelheid waarmee wordt uitgerukt. Nadeel van deze weg is dat, ook als de politie 
meteen naar het betreffende adres toe kan gaan, nog vaak relatief veel tijd verstrijkt 

                                                           

37  Zie Cleiren & Nijboer, 2006, a.w., p. 1136. 
38  Corstens, G (2005), Het Nederlandse strafprocesrecht. Deventer: Kluwer. 
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die de belager voldoende kans geeft te ontsnappen. De reguliere 112-procedure kan 
getypeerd worden als incidentgericht en vaak gefocust op het inzetten van een 
justitieel traject. In toenemende mate wordt door politiekorpsen voor interventies bij 
huiselijk geweld aan dienstdoende agenten gevraagd om een protocol te volgen dat 
aandacht besteedt aan de specifieke aspecten van huiselijk geweld (systematiek van 
geweld, noodzaak tot adequaat muteren, behoeften van slachtoffers, aanspreken 
pleger et cetera). Ook de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden die aan dit 
onderzoek deelnemen, beschikken sinds enige tijd over een dergelijk algemeen 
huiselijk geweldprotocol39. Volgens de landelijke richtlijnen bij 112-meldingen zijn er 
vijf prioriteitscategorieën. Voor de verschillende prioriteiten gelden verschillende 
maximale aanrijdtijden die per korps kunnen variëren, afhankelijk van de 
geografische omstandigheden (In Rotterdam-Rijnmond geldt voor prioriteit 1 een 
aanrijdtijd van bijvoorbeeld maximaal 15 minuten, voor prioriteit 3 mag die maximaal 
30 minuten zijn. Haaglanden volgt niet de landelijke richtlijnen maar heeft eigen 
voorschriften; 3 prioriteiten waarbij voor prioriteit 1 een aanrijdtijd van maximaal 10 
minuten en bij prioriteit 2 een maximum van 20 minuten geldt). Bij een huiselijk 
geweldmelding wordt doorgaans door de centralist de prioriteit en urgentie bepaald 
op basis van de informatie die wordt verstrekt door het slachtoffer.  

In verkennend Nederlands onderzoek uit 2001 werd geconstateerd dat de 
politieaanpak van belaging wisselend is en dat slachtoffers veel moeite moeten doen 
om aandacht en begrip voor de specifieke problematiek van de politie te krijgen40. 
Mede in gang gezet met het debat rondom de strafbaarstelling van belaging in 2001, 
en de groeiende aandacht voor huiselijk geweld en de politietaak, neemt ook bij de 
politie het kennisniveau langzaam toe over de aard en urgentie van de 
belagingsproblematiek. Sinds 2005 wordt via politie en hulpverlening een 
publieksfolder verspreid (“Als u wordt gestalkt”) waarin slachtoffers worden 
opgeroepen in overleg met de politie een stappenplan te ontwikkelen ter 
bescherming41. Desalniettemin is de beschikbare kennis en expertise bij de politie op 
dit terrein beperkt en versnipperd. Bovendien is de pleger door de aard van diens 
gedrag moeilijk aan te houden en te stoppen, en dat belemmert de mogelijkheid om 
het slachtoffer daadwerkelijk te beschermen. Herhaling van victimisering is het 
gevolg. Dit voedt teleurstelling en kritiek van slachtoffers op het politieoptreden bij 
belaging en ondermijnt het vertrouwen in de politie. 

Belagingszaken hebben een zeer laag oplospercentage en een aanhouding lukt de 
politie in slechts 22% van de zaken42. Het percentage aangiften is ook laag 43. Bij 
ongeveer de helft van de belagingsincidenten waar de politie weet van heeft, doen 
slachtoffers aangifte. Onduidelijk is in hoeverre dit een adequate afspiegeling is van 
de aangiftebereidheid van slachtoffers of dat hier ook onduidelijkheid in informatie 

                                                           

39  Zie Bijlage 2. In Rotterdam-Rijnmond is het protocol vervat in beleidsdocument “De Omslag”. Het huiselijk 
geweld protocol in Haaglanden wordt verderop uiteengezet en is in 2000 opgesteld. 

40  Verkaik en Pemberton, 2001, a.w.  
41 Zie: http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/Als_u_wordt_gestalkt2005.pdf 
42 Ferwerda (2004), a.w., 21. 
43 Ferwerda (2004), a.w., 21 



IVA beleidsonderzoek en advies  19

van politie naar slachtoffers een rol in speelt. Beide gegevens maken het moeilijk om 
tot dossiervorming te komen, waardoor het lastig wordt om aan de voorwaarden tot 
het aanklagen en vervolgen van de verdachte te voldoen44.  

De belangrijkste knelpunten in de effectiviteit van het politieoptreden liggen 
samengevat zowel in de repressieve als hulpverlenende sfeer. Met de bestaande 
reguliere 112-interventie komt de politie vaak toch te laat om tot aanhouding te 
komen. Als de politie wel tijdig ter plaatse is blijft aanhouding vaak achterwege bij 
gebrek aan inzicht in de specifieke aard en ernst van de belagingsproblematiek 
waardoor de politie zowel in hun repressieve taak naar de dader als in 
hulpverlenende taak naar het slachtoffer tekort schiet. Gelet op de ernst van de 
problematiek en de complexiteit van zorgbehoeften is intensieve steun voor het 
slachtoffer en een gerichte aanpak van de pleger geboden. Daarvoor is 
samenwerking tussen politie en hulpverlening noodzakelijk.  

1.5 Specifieke interventies ter verbetering van de bescherming van slachtoffers 
van belaging 

In dit onderzoek nemen we twee typen interventies onder de loep die op 
verschillende manieren proberen de hiervoor geschetste problemen voor het 
slachtoffer te ondervangen: AWARE zoals uitgevoerd in Rotterdam-Rijnmond en de 
112+ aanpak zoals ontwikkeld in Haaglanden. Hier presenteren we een beknopte 
weergave van de aanpak op beide locaties. Voor een uitgebreide beschrijving van 
het protocol in beide locaties verwijzen we naar Bijlage 1. In hoofdstuk 2 worden de 
methodologische overwegingen voor de keuze van deze twee korpsen toegelicht. 

1.5.1 AWARE-aanpak in Rotterdam-Rijnmond 
Om de bescherming van slachtoffers van zeer ernstige belaging te verbeteren heeft 
de politie Rotterdam-Rijnmond als eerste korps in Nederland in samenwerking met 
de Vrouwenopvang Rotterdam het AWARE programma geïntroduceerd. Het 
AWARE-alarmsysteem is oorspronkelijk in 1991 in Canada ontwikkeld om 
mishandelde vrouwen (en eventueel hun kinderen) die worden lastiggevallen door 
een ex-partner sneller en beter te beschermen45. In 1997 is de eerste versie van 
AWARE in Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met vrouwenhulpverleningsorgani-
satie Scala (later overgegaan in Arosa) als experiment geïntroduceerd. Met deze 
eerste versie van het AWARE-alarmsysteem kon de vrouw binnen bepaalde afstand 

                                                           

44 VNG (2003). Draaiboek AWARE , Instrument tegen belaging. Den Haag: VNG Uitgeverij.  
45  AWARE wordt momenteel op meer dan 200 plaatsen in de VS en Canada gebruikt en in 10 politieregio’s in 

Nederland, namelijk Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland, Midden-West Brabant, Kennemerland, 
Utrecht, Gelderland-Midden, IJsselland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Limburg Noord. 
Rotterdam-Rijnmond beschikt over een hoog aantal aansluitingen, namelijk 82 terwijl de overige regio’s een 
beperkt aantal aansluitingen heeft, gemiddeld tussen de 10 en 20. Van de overige regio’s is niet bekend of 
gewerkt wordt met de GPS-technologie. 
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(30-50 meter) van een te installeren alarmkastje het alarm activeren46. Een eerste 
pilotstudy naar de ervaringen met AWARE in Rotterdam in 1997 en 1998, wees uit 
dat slachtoffers zich veiliger voelen met het systeem, zij enige bewegingsvrijheid en 
veiligheid terugkrijgen en dat de belaging ook afneemt in frequentie en ernst47. 
Nadeel bleef dat de vrouw alleen verhoogde bescherming kreeg in de woning of in 
de directe omgeving van de woning.  

Sinds 2005 is een tweede, technisch geavanceerde, variant van AWARE 
beschikbaar gekomen, die met een Global Positioning System werkt. Daardoor is het 
alarmeringssysteem mobiel inzetbaar en overal buiten de woning werkzaam. Het 
slachtoffer behoudt maximale mobiliteit èn bescherming. Het GPS-AWARE-systeem 
staat in dit onderzoek centraal. Voor technische details wordt verwezen naar Bijlage 
2. Met het GPS-gestuurde AWARE-alarmsysteem is het slachtoffer verzekerd van 
een geprioriteerde inzet van de politie bij een alarmering. Het AWARE-systeem mag, 
volgens de instructie die aan slachtoffers wordt gegeven, alleen in 
levensbedreigende belagingssituaties worden gebruikt. Voor andere hulpvragen dan 
incidenten die met de belaging van doen hebben, wordt het slachtoffer geïnstrueerd 
112 te blijven bellen. Het (particuliere) beveiligingsbedrijf dat het alarmsysteem 
installeert, verzorgt via haar Particuliere Alarm Centrale (PAC) het doorzenden van 
het alarmsignaal naar de centrale meldkamer van de politie. Op grond van de 
afspraken met de politie wordt, zonder dat nadere uitleg van het slachtoffer is vereist, 
bij een AWARE-melding onmiddellijk en met verhoogde prioriteit een 
surveillanceauto naar de plaats gestuurd waar het slachtoffer zich bevindt.  

AWARE is als integraal interventieprogramma ontwikkeld met het doel belaagde 
vrouwen effectiever te beschermen door versnelde politie-inzet, en anderzijds om de 
persoonlijke weerbaarheid van slachtoffers te versterken. Als integraal verbonden 
met AWARE wordt een hulpverleningstraject in gang gezet (of voortgezet) in 
samenspraak met het AWARE hulpverleningsteam dat in Rotterdam vanuit 
Vrouwenopvang Arosa opereert. Indien mogelijk wordt daarbij ook gezocht naar hulp 
voor de dader (bijvoorbeeld met behulp van reclassering).  

Over de samenwerking tussen politie en hulpverlening in de toeleiding en opstart van 
vrouwen naar een AWARE-aansluiting zijn de volgende afspraken vastgelegd: 1. 
Een vrouw die mogelijk aan de voorwaarden om voor een aansluiting in aanmerking 
te komen voldoet, voert een oriënterend gesprek met een caseworker van Arosa 
(Vrouwenopvang) waarna de politie gevraagd wordt antecedenten op te zoeken. 2. 
De multidisciplinaire indicatiecommissie besluit over al dan niet overgaan tot 
aansluiting. Daarin hebben de beleidsmedewerker huiselijk geweld van de politie en 
medewerkers van Arosa zitting. 3. Arosa voorziet de politiemeldkamer indien 
mogelijk van informatie over de pleger in aanvulling op wat politie al uit mutaties 

                                                           

46  Dit residentieel beveiligingssysteem is gebaseerd op een standaard meldingssysteem dat veelvuldig in de 
zorgsector wordt geboden aan cliënten met mobiliteitsbeperkingen om zorgvragen te kunnen melden of om te 
kunnen alarmeren in geval zich een calamiteit voordoet. 

47  Römkens, R., Mastenbroek, S. (1999), zie noot 1. 
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weet, en die relevant is met het oog op aanhouding (bijvoorbeeld over 
vermommingen, of de pleger doorgaans een agressieve hond bij zich heeft et 
cetera). 4. Bij een testmelding van het AWARE-apparaat zijn zowel de 
beleidsmedewerker huiselijk geweld van de politie als de caseworker van Arosa bij 
het slachtoffer thuis aanwezig ter begeleiding.  

Tijdens de aansluitingsperiode biedt Arosa psychosociale hulp aan de vrouw en is 
aanspreekpunt voor de politie inzake de voortgang van de situatie bij de aangesloten 
vrouw. Zij is ook het aanspreekpunt voor de vrouw. De primaire politietaken zijn: 
ingrijpen bij alarmering in crisissituatie, betrokken zijn bij evaluaties van het verloop 
van de aansluiting en bij het nemen van besluiten over mogelijke verlenging dan wel 
beëindiging van de afsluiting, en aanspreekpunt zijn voor de caseworker of de bij de 
vrouw betrokken hulpverleners en instanties. 

De verwachting is dat de combinatie van snel politie-ingrijpen met een 
hulpverleningstraject dat gelijktijdig met aansluiting op het systeem wordt opgestart 
bij de slachtoffers, zowel het vertrouwen in de politie herstelt als het zelfvertrouwen 
sterkt. Met het oog op het voorkomen van recidive is aandacht voor mogelijkheden 
van daderbehandeling onderdeel van het algemene huiselijk geweld protocol in 
Rotterdam-Rijnmond. Aan daders wordt de vraag voorgelegd of zij gebruik willen 
maken van vrijwillige plegerbehandeling. Indien zij op dit aanbod ingaan, draagt de 
buurtagent zorg voor contacten met de hulpverleningsorganisatie en reclassering. 

Voorwaarden voor AWARE-aansluiting en -afsluiting 

De vrouwen die aangesloten worden op AWARE staan zonder uitzondering bloot aan 
chronische en potentieel levensbedreigende belaging. De belangrijkste voorwaarden 
voor aansluiting op AWARE zijn: a. dat de ex-partner aantoonbaar gevaarlijk is (vaak 
worden antecedenten vereist zoals aangifte, melding of contact- of straatverbod), b. 
dat de vrouw geen vrijwillige omgang meer heeft met de ex-partner, en c. dat zij 
bereid is om na alarmering aangifte te doen. Omdat in Rotterdam (evenals in de 
meeste steden waar met AWARE wordt gewerkt) de vraag groter is dan het 
beschikbare budget aan aanbod toestaat, gaat aan de aansluiting op AWARE een 
selectieproces vooraf. Alleen de meest urgente gevallen, die voldoen aan de 
genoemde voorwaarden, komen in aanmerking. Aanmelding verloopt via een 
indicatiecommissie waar de slachtoffers terechtkomen, doorgaans na een 
doorverwijzing van de politie of rechtstreeks via de hulpverlening ( meestal de 
plaatselijke of regionale vrouwenopvang of het maatschappelijk werk). De kosten van 
de aansluiting worden ofwel door de slachtoffers zelf gedragen of worden indien 
nodig vergoed door de Sociale Dienst van de betreffende gemeente.  

De aansluitduur op AWARE varieert van een half jaar tot onbeperkt, dat wil zeggen 
zolang als het nodig is. De ex-partner wordt in de regel niet door de betrokken 
organisaties op de hoogte gesteld van het alarmsysteem. Dit neemt niet weg dat 
slachtoffers zelf de ex-partner kunnen informeren. Geregeld vermelden slachtoffers 
dat ze hun ex-partner hebben ‘gewaarschuwd’ dat ze aangesloten zijn op een 
beveiligingssysteem waardoor de politie snel ter plaatse kan zijn en de belager dus 
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een verhoogd risico op aanhouding loopt. Afsluiting van AWARE vindt pas plaats als 
er objectief aanwijzingen zijn dat de belager gestopt is met het belagende gedrag, en 
als het slachtoffer zich voldoende weerbaar voelt om op eigen kracht eventuele 
pogingen tot grensoverschrijdend gedrag van de belager effectief te hanteren. De 
beslissing tot afsluiting wordt genomen in nauw overleg tussen slachtoffer en 
caseworker. 

1.5.2 Aanpak van huiselijk geweld en belaging in Haaglanden: de 112+ aanpak 
In het korps Haaglanden is geen specifiek protocol of programma voor belaging naar 
wordt gewerkt met een specifiek 112+ protocol voor huiselijk geweld, de 
zogenoemde “Methodiek huiselijk geweld”, ook wel ‘de Haaglandse aanpak 
‘genoemd48. We duiden het kortheidshalve hier aan als 112+, om het te 
onderscheiden van de standaard 112-interventie. De politie Haaglanden werkt 
welbewust niet met het AWARE-interventieprogramma omdat men niet is overtuigd 
van de meerwaarde ten opzichte van de door hen ontwikkelde methodiek. De 
subjectieve en objectieve veiligheid van slachtoffers wil het korps verbeteren met een 
intensieve aansturing in de aanpak van huiselijk geweld. Deze aanpak legt de nadruk 
op kwaliteitsaspecten die in een aantal specifieke stappen van belang zijn. Niet 
alleen wordt ingegaan op wàt, maar ook op hoè het moet gebeuren. Uitgangspunt in 
de Haaglandse aanpak is dat de politie-interventie bij huiselijk geweld en belaging 
een specifieke prioriteit hebben. Haaglanden heeft bepaald dat huiselijk geweld 
meldingen die via 112 binnenkomen, altijd tenminste prioriteit 2 toe te kennen, of 
prioriteit 1 als er sprake is van ernstig fysiek geweld. Dit is een beleidsmatige keuze 
van het korps, dat haar capaciteit zodanig over haar dekkingsgebied gealloceerd 
heeft dat snellere aanrijdtijden dan landelijk voorgeschreven bij 112-meldingen 
gehaald kunnen worden.  

De Haaglandse aanpak is in principe incidentgericht. Voor het voorkomen van 
recidive wordt echter niet alleen een justitieel traject ingezet maar wordt nadrukkelijk 
een ondersteunings- en preventietaak aan de politie toebedacht. De politie wordt 
geacht zogenoemde hercontacten met het slachtoffer af te spreken en 
dadergesprekken te voeren. Met het slachtoffer dienen specifieke vervolggesprekken 
te worden gevoerd die tot doel hebben het slachtoffer (en dader) te laten weten dat 
de politie de mishandeling serieus neemt, de dader in de gaten houdt, het slachtoffer 
steunt en nagaat of het geweld gestopt is. In een dadergesprek spreekt de politie met 
de belager over de normstelling, de geweldscirkel, vervolgcontacten en de 
mogelijkheid van vrijwillige daderbehandeling (De Waag). De politietaak is volgens 
het Haaglandse protocol pas afgerond als er afspraken zijn gemaakt met het 
slachtoffer voor een vervolggesprek over 4 weken en 3 maanden na het 
geweldsincident en, in het geval er sprake is van herhaling van het geweld, er 
afspraken zijn gemaakt met slachtoffer, dader èn hulpverlening over de 
vervolgstappen. In die hercontacten speelt de wijkagent de centrale rol. 

                                                           

48  In Haaglanden wordt in de cursus "Omgaan met geweld binnenshuis" expliciet aandacht aan belaging 
besteed en aangegeven dat zo veel mogelijk de methodiek geweld binnenshuis moet worden toegepast. De 
cursus wordt door iedere agent gevolgd als onderdeel van de basisopleiding. 



IVA beleidsonderzoek en advies  23

Wat betreft de samenwerking met hulpverlening in de te nemen vervolgstappen bij 
herhaald geweld, werkt de politie Haaglanden sinds januari 2008 bij huiselijk geweld 
nauw samen met het ASHG. De politie meldt een melding van huiselijk geweld, en 
dus belaging aan het ASHG die deze melding doorgeeft aan het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en de WAAG. Deze instanties starten de 
hulpverlening in onderling overleg op voor zowel slachtoffer en dader als kinderen. Er 
vindt een zeswekelijks afstemmingsoverleg plaats waarover het ASHG de regie 
voert. Op deze manier beoogt men de ketensamenwerking tussen politie en 
hulpverleners aan slachtoffers van huiselijk geweld binnen Haaglanden effectiever te 
maken.  

1.5.3 Overeenkomsten en verschillen interventies 
 
AWARE protocol 

Politie-interventie  
• De vrouw alarmeert via het AWARE-systeem. 
• PAC meldkamer ontvangt alarmering, opent de spreek-luisterverbinding met de 

vrouw en zet deze altijd door naar de politiemeldkamer (de PAC noemt hierbij 
de AWARE code).  

• Politiemeldkamer neemt de spreek-luisterverbinding met de vrouw over en heeft 
door het intypen van de code alle gegevens op haar computer beschikbaar 
betreffende de verdachte en het slachtoffer dat is aangesloten op AWARE. 

• Surveillancewagen wordt altijd met prio 1 gestuurd naar de locatie waar de 
vrouw zich bevindt. 

• Meldkamer geeft informatie aan BPZ over antecedenten. 
• Als belager aanwezig is, wordt hij aangehouden en voorgeleid aan de 

Hulpofficier van Justitie. 
• Als de belager niet meer aanwezig is, wordt geprobeerd hem alsnog te traceren 

en aan te houden voor verhoor.  
• De vrouw doet aangifte waarbij ze desgewenst ter ondersteuning een beroep 

kan doen op een AWARE-caseworker.  
 
Zorgtraject 
• Psychosociaal zorgtraject voor slachtoffer start met hulp van caseworker zodra 

de beslissing tot aansluiting op AWARE in Indicatiecommissie is genomen en 
loopt door gedurende de aansluitingsperiode, ongeacht alarmering.  

• Een AWARE-caseworker fungeert zo nodig als contactpersoon voor zowel 
slachtoffer als politie bij vragen of onduidelijkheden. 

• Bij alarmering belt het slachtoffer naar haar AWARE-caseworker waarop een 
gesprek plaatsvindt om de situatie van de alarmering door te nemen en hoe ze 
in de toekomst haar veiligheid kan bewaken. 

• Bij aanhouding van de pleger wordt door een screeningsteam (Centrum voor 
Dienstverlening of het DOK) een gesprek aangegaan met de dader over 
(vrijwillige) daderhulpverlening.  
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Protocol Haaglanden: 112+  

Politie-interventie  
• De vrouw alarmeert door 112 te bellen. 
• De politiemeldkamer ontvangt alarmering en opent spreek-luisterverbinding met 

de vrouw. 
• De centralist van de politiemeldkamer beslist op basis van de informatie welke 

prioriteit de melding krijgt. Huiselijk geweld krijgt standaard prioriteit 2. In 
spoedeisende gevallen prioriteit 149. 

• Surveillancewagen wordt naar het adres gestuurd. 
• Bij een eerste melding wordt een aandachtsvestiging aangemaakt om in de 

toekomst duidelijk te markeren dat het gaat om huiselijk geweld. 
• Meldkamer geeft informatie aan BPZ over antecedenten. 
• Als belager aanwezig is, wordt hij aangehouden en voorgeleid aan de 

Hulpofficier van Justitie. 
• Elk verhoor wordt gevolgd door dadergesprek en doorverwijzing (vrijwillige) 

daderhulpverlening.  
• Als belager niet aanwezig is, wordt geprobeerd hem alsnog te traceren en aan 

te houden voor verhoor.  
• Ook zonder aangifte en/of verhoor wordt de dader door de politie uitgenodigd 

voor een dadergesprek en volgt een verwijzing voor (vrijwillige) 
daderbehandeling. Weigering om aan daderhulpverlening deel te nemen wordt 
gemuteerd in politiedossier. 

 
Zorgtraject 
• Door de wijkagent wordt een afspraak gemaakt voor twee hercontacten met het 

slachtoffer (vier weken en drie maanden na het voorval). 
• Het slachtoffer wordt voor psychosociale hulp en/of advies verwezen naar 

Maatschappelijk Werk en/of naar ASHG. 
• (sinds januari 2008): casus wordt via de politie ingebracht in zeswekelijks 

multidisciplinair ketensamenwerkingsoverleg en situatie van slachtoffer, 
eventuele kinderen en pleger worden gevolgd  
 

Als het strikt om de politieaanpak gaat is het primaire doel van beide interventies 
identiek: a. een sneller politieoptreden dat b. aanhouding van de belager mogelijk 
maakt en c. mede daardoor een betere bescherming van het slachtoffer biedt. Het 
essentiële verschil schuilt in het AWARE-alarmeringssysteem waar standaard de 
hoogste prioritering van politieoptreden aan is gekoppeld. Door die standaardisering 
kan een beslissingsschakel worden weggenomen. Het gaat enkel om de uitvoering 
van een standaardbesluit (prio 1). In de Haaglandse aanpak geldt weliswaar een 
specifiek huiselijk geweld protocol, maar na een reguliere alarmering. Binnen het 

                                                           

49  De wijkagent kan er niet voor zorgen dat een slachtoffer standaard prio 1 krijgt toegewezen. Wel kan zij/ hij 
een afspraak op locatie maken waardoor het adres bij de meldkamer als bekend adres van huiselijk geweld 
geregistreerd wordt. Dit kan ertoe bijdragen dat bij toekomstige alarmeringen eerder prioriteit 1 wordt 
toegekend op grond van de geweldantecedenten. 
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protocol moet nog steeds de beslissing over de prioritering van de interventie (1 of 2) 
worden genomen door de centralist van de meldkamer.  

Voor beide korpsen geldt dat de huiselijk geweldprotocollen een incidentgerichte 
insteek hebben. Dat hangt ook noodzakelijkerwijs samen met de aard van het 
politiewerk waarbij per incident moet worden optreden en beslissingen moeten 
worden genomen op basis van de feiten die zich op dat moment voordoen. 
Tegelijkertijd gaat het bij belaging, ook in de context van huiselijk geweld, per 
definitie om een problematiek met een systematisch recidiverend karakter waar de 
dienstdoende agenten informatie over moeten hebben wil een professioneel 
adequate aanpak mogelijk zijn. Als alleen op het incident wordt afgegaan kan het 
gedrag als zodanig vaak niet als onderdeel van een patroon van belaging worden 
onderkend. In het AWARE-protocol in Rotterdam-Rijnmond is dit traject van de 
informatievoorziening naar de agenten die ter plaatse gaan vooraf duidelijk 
vastgelegd en meteen beschikbaar (via een op intranet voor de politie toegankelijke 
informatiepagina over het slachtoffer en verdachte). In het Haaglandse protocol 
dienen daarvoor de reguliere HKS-bestanden als informatiebron te worden 
nagelopen. 

Waar het de ondersteuning en zorg voor slachtoffers betreft wordt in AWARE met 
een specifiek ondersteuningsteam van hulpverleners gewerkt die intensief 
ondersteuning bieden aan het slachtoffer en waar nodig ook de brug slaan tussen 
slachtoffer en politie. Het Haaglandse protocol legt de regie voor de nazorg in 
handen van de politie zelf, sinds kort ook in samenwerking met het ASHG, en het 
traject is minder intensief dan in het Rotterdamse AWARE-programma. Ook in het 
nieuw opgezette ketensamenwerkingsoverleg (sinds januari 2008) is de zorg en 
ondersteuning voor het slachtoffer van belaging aanwezig, maar meer op afstand 
van het slachtoffer georganiseerd dan in Rotterdam-Rijnmond. In Haaglanden 
worden voor de verschillende te ontplooien activiteiten geen specifieke 
functionarissen aangewezen, behalve dat het ASHG het nu coördineert. Hoewel hier 
in de praktijk wellicht overeenstemming over bestaat, laten de beleidsstukken in het 
midden welke functionaris(sen) binnen de politie verantwoordelijk is/zijn voor eerste 
opvang, dadergesprek en hercontacten. In Rotterdam-Rijnmond is de nazorg bij het 
AWARE-programma primair in handen van het AWARE-team en opereert de 
Rotterdam-Rijnmondse politie iets meer op de achtergrond, vergeleken met de 
Haaglandse nazorg. Daarnaast wordt echter in Rotterdam-Rijnmond de buurtagent 
expliciet genoemd als spil in het algemene huiselijk geweld protocol om het contact 
met betrokkenen, zowel slachtoffer en dader en mogelijke de andere organisaties in 
de keten waarmee samengewerkt wordt, gaande te houden.  

1.6 Centrale vraag- en doelstelling van dit onderzoek 

Bovenstaande interventies zijn beiden bedoeld om de specifieke problemen bij 
belaging na huiselijk geweld beter te kunnen oplossen. De vraag die in dit onderzoek 
centraal staat is hoe effectief beide interventiemethodieken zijn. Bij het maken van de 
vergelijking staat in het bijzonder de vraag centraal of met de toepassing van 
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AWARE en het gebruik van vernieuwende GPS-technologie, de effectiviteit van het 
politieoptreden beter is dan met een 112+ aanpak, zodanig dat zowel de effectiviteit 
van het politieoptreden als van de hulpverlening aan slachtoffers daarmee worden 
gediend.  

Uit het voorgaande is af te leiden dat onderzoek naar effectiviteit van een interventie 
bij belaging, waarin zowel een repressieve als een op ondersteuning en 
hulpverlening gerichte aanpak wordt gehanteerd, een drie-dimensioneel perspectief 
vereist om de verschillende aspecten van effectiviteit te kunnen belichten. Allereerst 
effectiviteit bezien vanuit de politie, waarin zowel de repressieve op de dader 
gerichte aanpak als de hulpverlenende kant van het politiewerk belicht worden. Ten 
tweede: effectiviteit bezien vanuit de beleving en de behoeften slachtoffers. Ten 
derde de effectiviteit in de samenwerking bij de ondersteuning en zorg, bezien vanuit 
de betrokken professionele organisaties die meewerken. 

1.7 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 worden de centrale vraagstelling, en de methodische opzet en 
uitvoering van het onderzoek verder toegelicht. Daarna volgen de resultaten. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de aard van de onderzochte belagingszaken en contacten van 
slachtoffers hierover met de politie. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4, 5 en 6 
ingegaan op de centrale onderzoeksvraag naar effectiviteit van de politie-interventies 
bezien vanuit respectievelijk de perspectieven van de politie, het slachtoffer en de 
ketenpartners. Tot besluit volgen in hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

In dit hoofdstuk werken we de hoofdvraagstelling verder uit, gevolgd door een 
methodologische verantwoording van de opzet en uitvoering van het onderzoek.  

2.1 Hoofd- en deelvraagstellingen 

De overkoepelende vraagstelling van dit onderzoek luidt:  

Hoe effectief zijn de verschillende politie-interventies ter bescherming van het 
slachtoffer van belaging bij huiselijk geweld?  

Gelet op de drie dimensies van effectiviteit die in dit onderzoek onder de loep worden 
genomen, verstaan we onder effectiviteit:  

- preventie van herhaling van de belaging  
- het verhogen van de veiligheid van het slachtoffer  
- het realiseren van multidisciplinaire ondersteuning en zorg voor het 

slachtoffer, en mogelijk ook voor de dader 

De invalshoek in de hier onderzochte interventies en dus ook in dit onderzoek is 
primair de bescherming van het slachtoffer en haar beleving van veiligheid. Voor 
zover mogelijk gaan we zijdelings in op de aanpak van de dader, temeer daar dat 
een cruciaal onderdeel is van de bescherming van het slachtoffer.  

De volgende deelvraagstellingen zijn onderzocht: 

1. Wat is de aard en impact van de belagingsproblematiek die bij de politie terecht 
komt? (hoofdstuk 3) 
− Demografische kenmerken van slachtoffers en plegers. 
− Wat is de aard en impact van het belagend gedrag voor slachtoffers? 
− Welke impact in termen van werkdruk brengt belaging met zich mee 

voor de politie?  
− Welke impact heeft AWARE op de werkdruk voor politie?  
 

2. Hoe effectief is respectievelijk de AWARE-aanpak en de Haaglandse 112+ aanpak 
(hoofdstukken 4, 5 en 6) 

 
a. Effectiviteit van de interventie vanuit de politie bezien (hoofdstuk 4).  

− Hoe snel is de politie ter plaatse na een alarmering door het 
slachtoffer? 

− Hoe vaak houdt de politie de belager al dan niet op heterdaad aan? 
− Op basis van welke prioritering komen deze aanhoudingen tot stand?  
− Heeft het politieoptreden preventief effect volgens de gegevens in 

politiedossiers?  
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− Hoe vaak doet het slachtoffer aangifte van een belagingsincident? 
− Wat is bekend over het justitiële vervolgtraject?  
 

b. Effectiviteit vanuit het slachtoffer bezien (hoofdstuk 5) 
− Heeft het politieoptreden preventief effect volgens slachtoffers?  
− Voelen slachtoffers zich veiliger door het politieoptreden? 
− Welke behoeften aan steun en bescherming hebben slachtoffers?  
 

c. Effectiviteit van de ketensamenwerking volgens de betrokken organisaties 
(hoofdstuk 6) 
− Hoe werken hulpverlening en politie samen in de ondersteuning van en 

zorg voor slachtoffers?  
− Welke knelpunten en wensen voor verbetering van de effectiviteit 

worden door de ketenpartners genoemd? 

2.2 Methode van onderzoek: deelonderzoeken, dataverzameling en –analyse  

2.2.1 Deelonderzoeken 
Gelet op de drie deelvraagstellingen binnen de vraag naar effectiviteit, bezien vanuit 
de politie, het slachtoffer en de hulpverlening, is de dataverzameling middels drie 
deelonderzoeken gebeurd op beide onderzoekslocaties. Voor het politie-deel zijn 
intensieve dossieranalyses uitgevoerd op totaal 50 dossiers (25 in elke locatie), is 
een analyse van meldkamergegevens gemaakt en zijn vraaggesprekken met 
agenten en leidinggevenden gevoerd. Voor het slachtoffer-deel zijn totaal twintig 
vrouwen geïnterviewd (tien op elke locatie) over hun ervaringen met belaging door 
een ex-partner en met het politieoptreden. Voor het hulpverlening-deel is op beide 
locaties een groepsinterview afgenomen waaraan vertegenwoordigers van betrokken 
organisaties deelnamen, aangevuld met telefonische interviews en/of individuele 
vraaggesprekken met sleutelfiguren bij politie, justitie en hulpverlening in beide 
interventies. 

Voor het slachtoffer-deel was het - naast de interviews - de opzet om bij slachtoffers 
waarbij de belaging nog actueel was zowel aan het begin als aan het eind van de 
onderzoeksperiode een schriftelijke klachtenvragenlijst50 af te nemen teneinde 
mogelijke veranderingen tijdens de interventieperiode te kunnen meten in relatie tot 
de ervaren interventies en mogelijke verschillen te signaleren tussen de modaliteiten. 
Op beide onderzoekslocaties bleek het erg moeilijk om binnen het beschikbare 
tijdsbestek voldoende respondenten te werven, omdat we voor de afname 
aangewezen waren op diverse schakels en hulpverleners zelf met een zware case-
load moeten werken. Omdat aan het geringe aantal ingevulde vragenlijsten geen 
betrouwbare conclusies verbonden konden worden, worden van dit deelonderzoek 
geen resultaten gepresenteerd.   

                                                           

50  De SCL-90 (Arrindel en Ettema), een gevalideerde klachtenlijst die een brede range aan depressieve 
stemmingsklachten en psychosomatische klachten in kaart brengt. 
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2.2.2 Verantwoording van de keuze van onderzoekslocaties en dossierselectie  
Om het effect van verschillende interventiemodaliteiten in kaart te brengen, is 
onderzoek verricht bij de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Naast de 
verschillen in interventies, zoals beschreven in hoofdstuk 1, vertonen deze twee 
korpsen in een drietal cruciale opzichten sterke overeenkomsten zodat de invloeden 
van achterliggende factoren op de verschillen in aanpak redelijk constant kan worden 
gehouden. 1. Het betreft korpsen die in een qua omvang vergelijkbare grote stad 
opereren, met een in sociaal en demografisch opzicht redelijk goed vergelijkbaar 
bevolkingsprofiel. Hierdoor wordt een matching in de steekproefsamenstelling 
aannemelijk. 2. Beide korpsen kennen een vergelijkbare problematiek qua omvang 
en aard op het gebied van huiselijk geweld en belaging. 3. Genoemde korpsen 
hebben beiden al jaren lang een actief beleid op het gebied van huiselijk geweld dat 
wordt ondersteund door de korpsleiding, en dat ook actief wordt ontwikkeld en 
aangestuurd.  

Om de vragen met betrekking tot de effectiviteit en het succes van de interventie 
vanuit politie-optiek te beantwoorden, zijn in elk korps 25 dossiers geselecteerd. In 
Rotterdam-Rijnmond zijn de 25 dossiers geselecteerd uit de ruim 30 AWARE-
aansluitingen die ten tijde van de dataverzameling werkzaam waren (najaar 2007)51. 
In totaal zijn 13 vrouwen die allen langer dan een jaar bleken te zijn aangesloten op 
AWARE geselecteerd voor het dossieronderzoek omdat in die gevallen het langst 
ervaring met de interventie is opgebouwd. Uit de overige 17 AWARE-vrouwen die op 
het moment van onderzoek korter dan een jaar op AWARE bleken te zijn 
aangesloten, zijn er willekeurig 12 geselecteerd. Van alle 25 geselecteerde vrouwen 
zijn de namen ingevoerd in het bedrijfsprocessensysteem X-POL. Voor elk van hen 
is een dossier samengesteld van alle voor de periode 2001 – 2007 gevonden 
mutaties (meldingen, incidenten et cetera) die betrekking hebben op de 
belagingsproblematiek van de betrokkene.  

De selectie van de dossiers in Haaglanden gebeurde handmatig en was daarom zeer 
arbeidsintensief. Alle registraties zijn doorgenomen die in de periode november 2006 
– november 2007 in het bedrijfsprocessensysteem Genesys zijn gemuteerd onder de 
codes “stalking – ex” en “stalking – geweld binnenshuis”. Dit betrof in totaal 81 
mutaties. Op naam van het slachtoffer is in Genesys vervolgens gezocht naar 
overige mutaties. Zoals in Bijlage 3 verder wordt toegelicht, kunnen deze mutaties 
niet beschouwd worden als een totaaloverzicht van alle voor die periode bij de politie 
bekende belagingszaken waarbij de ex-partner de pleger is. Belagingsincidenten 
worden door agenten onder veel andere codes geregistreerd en zijn daardoor niet 
allemaal te traceren. In dit opzicht is er nog geen waterdichte systematiek in de 
registraties door politie.  

Omdat in het onderzoek de vergelijking van het AWARE-systeem met de 
Haaglandse 112+ aanpak centraal staat, zijn met het oog op de steekproef-matching 

                                                           

51  Medio 2008 is in Rotterdam-Rijnmond het maximaal aantal beschikbare AWARE systemen ten gevolge van 
de aanhoudend grote vraag uitgebreid tot ruim 80.  
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ook in Haaglanden gericht belagingszaken geselecteerd met een hoog risico op 
ernstige victimisering. De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd met betrekking tot 
de aard van de problematiek: er diende sprake te zijn van een beëindigde relatie, er 
was herhaald fysiek geweld gemeld tegen de vrouw en/of haar kinderen of herhaalde 
bedreigingen (met geweld) geuit door de ex-partner; en de vrouw heeft tenminste 
één keer het alarmnummer 112 gebeld wegens de belaging. In Tabel 1 is het 
resultaat van de steekproef van dossiers weergegeven. 

Voor een goed begrip van de steekproefsamenstelling en keuzes die daarin zijn 
gemaakt is het van belang de volgende onderzoeksgrootheden te onderscheiden:  

Dossier: verzameling van alle voor de periode 2001 – 2007 gevonden mutaties die 
betrekking hebben op de belagingsproblematiek van één slachtoffer. 

Mutatie: beschrijving van de belagingsproblematiek waar de politie op enigerlei wijze 
bij betrokken is geweest (via slachtoffer, dader en/of overige betrokkenen). Mutatie 
kan betrekking hebben op een melding, een incident, aangifte, en/of telefonisch 
contact. Elke mutatie heeft een uniek nummer in Genesys/X-POL.  

Incident: mutatie die betrekking heeft op een alarmering (via 112 of AWARE) door 
het slachtoffer. 

Match: (belagings-)incident waarvoor ook data over de aanrijdtijd beschikbaar is 
(van surveillanceauto) tussen moment van alarmering en moment van aankomst op 
het adres van het slachtoffer.  

Tabel 1: Kenmerken steekproefsamenstelling dossieronderzoek 

Locatie aantal 
dossiers 

aantal  
mutaties  

aantal  
incidenten 

Aantal 
beschikbare 
aanrijdtijden52 

Rotterdam-
Rijnmond 

25 792 
Range: 3-64 
Gem. 32 per 
dossier 

136 
Gem. 5,4 per 
dossier 

96 

Haaglanden 25 401 
Range: 2-53 
Gem. 8 per 
dossier 

95 
Gem. 3,8 per 
dossier 

73 

Totaal 50 1193 
Gem. 24  
mutaties per 
dossier 

231 
Gem. 4,6 
aangiften per 
dossier 

169 

 

                                                           

52  Deze komen aan de orde in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. 
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Met betrekking tot de steekproefsamenstelling is een tweetal kanttekeningen op zijn 
plaats over respectievelijk de vergelijkbaarheid in ernst van de aangetroffen zaken in 
beide onderzoekslocaties en over ontbrekende gegevens met betrekking tot de 
aanrijdtijden.  

Uit Tabel 1 blijkt dat de belagingsdossiers in Rotterdam-Rijnmond van de op AWARE 
aangesloten vrouwen gemiddeld genomen vier keer zoveel mutaties bevatten dan de 
belagingsdossiers in Haaglanden. Dit zet ook door in een verhoogd aantal incidenten 
in Rotterdam-Rijnmond. Op het eerste gezicht lijkt dit een aanwijzing dat, ondanks 
dat gericht is gezocht naar vergelijkbare ernstige zaken bij het korps Haaglanden, de 
AWARE zaken in Rotterdam-Rijnmond gemiddeld genomen veel ernstiger zijn. Bij 
nadere beschouwing blijkt dit verschil voor een groot deel te worden veroorzaakt 
door een klein aantal (6) dossiers met extreem hoge aantallen mutaties (meer dan 
30) in Rotterdam-Rijnmond, gecombineerd met de langere duur van belaging. In 
Haaglanden zitten slechts twee van dit soort uitschieters erbij (zie ook Tabel 4). De 
vraag is dus in hoeverre dit een aanwijzing is voor een systematisch verschil in ernst 
tussen beide locaties. We komen hierop terug bij de presentatie van de resultaten. 

Van de 50 geselecteerde belagingsdossiers uit Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden 
zijn alle meldingen over alarmeringen via AWARE of 112 in de periode 2001 tot en 
met 2007 opgezocht (zie Tabel 1). In de 25 dossiers in Rotterdam-Rijnmond zijn 136 
mutaties aangetroffen die naar een noodsituatie leken te verwijzen en in de 25 
Haaglandse belagingsdossiers 95 mutaties. Aan de gegevensbeheerders van de 
meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is verzocht om bij de door de 
onderzoekers achterhaalde mutatienummers de bijbehorende incidenten te traceren. 
Omdat het zeer omvangrijke bestanden betreft, was het noodzakelijk om de zoekslag 
in eerste instantie te beperken tot uit de mutaties reeds bekende data en gemeenten 
en een beperkt aantal classificaties. Classificaties waaronder belagingsincidenten 
weggeschreven worden, zijn bijvoorbeeld lastig vallen, mishandeling, burengerucht 
(relatieproblemen), vernieling en inbraak. Met deze eerste grove selectie kon voor 
ruim de helft van de mutaties de bijbehorende aanrijdtijd gevonden worden. Om 
meer matches te krijgen is voor de resterende mutatienummers een zoekslag 
gemaakt op datum, gemeenten en straatnaam zonder classificatiebeperking. 
Handmatig zijn de verkregen overzichten nagelopen op aanvullende aanrijdtijden.  

Dit heeft voor Rotterdam-Rijnmond geresulteerd in 96 matchende aanrijdtijden (71%) 
en voor Haaglanden in 73 matches (77%) (zie laatste kolom Tabel 1). Er zijn 
meerdere verklaringen voor het niet kunnen traceren van bijna een derde van de 
aanrijdtijden bij incidenten. Zo konden in Haaglanden alleen databestanden53 over de 
jaren 2006 en 2007 worden opgevraagd en bleef deze informatie dus uit voor de 11 
mutaties (13% van de totaal 96) die betrekking hadden op incidenten uit de 
voorgaande jaren. In Rotterdam-Rijnmond was het wel mogelijk om gegevens vanaf 

                                                           

53  Het FMS; flexibel meldkamer systeem 
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2001 te verkrijgen. Als we voor die regio kijken naar de incidenten waarbij geen 
aanrijdtijd gevonden kon worden, blijkt dat de politie in 17 gevallen (13% van de 
totaal 136) mogelijk niet via 112 of AWARE is gealarmeerd maar door een telefoontje 
dat via het 0900-poltienummer rechtstreeks is doorgezet naar het wijkbureau. 
Meestal betreft het belagingsincidenten waarbij de dader in de buurt is en het 
slachtoffer bang is (bijvoorbeeld niet uit de auto durft te stappen en haar huis binnen 
te gaan) en de politie belt om bijstand. Van geheel andere orde zijn incidenten 
waarbij de politie niet preventief gebeld wordt maar pas nadat de mishandeling - en 
in één geval verkrachting – heeft plaatsgevonden. Ook van deze incidenten (N=3) 
zijn geen aanrijdtijden bekend en lijkt het erop dat alarmering niet via 112 of AWARE 
heeft plaats gevonden. Bovenstaande illustreert dat de registratie van 
politiegegevens soms nog gebrekkig is en dat brengt onvermijdelijk een beperking 
van het onderzoeksmateriaal mee. Tegelijkertijd illustreert het hoe arbeidsintensief 
dossieronderzoek naar ogenschijnlijk eenvoudige gegevens (i.c. aanrijdtijden) kan 
zijn. Met ruim twee derde van de aanrijdtijden bij de hier achterhaalde incidenten, 
menen we over een robuust databestand te beschikken dat voldoende betrouwbaar 
inzicht kan geven in de tijd die de politie gemiddeld nodig heeft om ter plekke te 
komen na een melding van huiselijk geweld en belaging. 

2.2.3 Methoden van dataverzameling  

Om de uiteenlopende vraagstellingen in de drie deelstudies te beantwoorden zijn 
verschillende methodes van dataverzameling gebruikt. 

- Dossieronderzoek: Van elke mutatie is de relevante informatie systematisch 
gerubriceerd in een speciaal daartoe ontwikkeld analyseschema (zie Bijlage 4). 
Per mutatie is aan de hand van het analyseschema een overzicht gemaakt van 
de essentiële informatie, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Die 
vormde de basis voor de kwantitatieve analyse van de resultaten.  

- Meldkamergegevens aanrijdtijden: In aanvulling op het dossieronderzoek zijn 
per locatie over de onderzochte dossiers, meldkamergegevens over de 
aanrijdtijden en prioriteit waarmee is uitgerukt na alarmering via 112 of 
AWARE, verzameld en geanalyseerd. 

- Interviews politie: Aanvullend op het dossieronderzoek zijn 17 interviews 
afgenomen met politiefunctionarissen die betrokken zijn bij de aanpak van 
belaging. Dit betreft wijkagenten, rechercheurs, agenten die werkzaam zijn in 
de noodhulp, mensen van de meldkamer en van intake en service. Hen is 
gevraagd naar hun ervaringen met en opvattingen over de effectiviteit van de 
interventies, over de tijd die de politie investeert in belagingszaken en hun 
mening over de huidige aanpak van belaging. De resultaten van de hiervoor 
genoemde interviews zijn in interviews met enkele leidinggevenden van de 
korpsen besproken, zodat een beter beeld verkregen is van de korpsattitude 
ten opzichte van de aanpak van belaging. Ook is gesproken met een 
contactpersoon bij het beveiligingsbedrijf dat de AWARE-aansluitingen levert 
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en verzorgt voor het korps Rotterdam-Rijnmond. De interviews zijn 
hoofdzakelijk telefonisch afgenomen. 

- Observatie vergadering indicatiecommissie: Om inzicht te krijgen in het 
besluitvormingsproces over de toeleiding van slachtoffers naar het AWARE-
systeem is een vergadering bijgewoond van de indicatiecommissie die in 
Rotterdam-Rijnmond hierover beslist. Hierin hebben vertegenwoordigers van 
de Vrouwenopvang zitting en een politievertegenwoordiger. Met alle 
betrokkenen is ook een individueel vraaggesprek gevoerd ter verheldering van 
de beslissingen. 

- Groepsgesprek met technische uitvoerders AWARE: Over de technische 
werking van AWARE is een groepsgesprek gevoerd waaraan deelnamen: 
vertegenwoordigers van het beveiligingsbedrijf en de 
vrouwenopvangorganisatie die mede de instructie en begeleiding van 
slachtoffers verzorgt die op AWARE zijn aangesloten. 

- Face-to-face Interviews met slachtoffers: Voor de beantwoording van de 
vraagstelling naar de beleving van effectiviteit van de interventies door de 
slachtoffers zijn in totaal 20 interviews gevoerd (per interventiemodaliteit en 
locatie 10 vrouwen). In Rotterdam-Rijnmond is met 7 vrouwen gesproken die 
ook deel uitmaakten van het dossieronderzoek. Drie vrouwen maakten daar 
geen deel van uit. In Haaglanden geldt dat we van de tien geïnterviewde 
vrouwen reeds acht vrouwen hadden betrokken in het dossieronderzoek. 
Tijdens het interview met één van de slachtoffers uit Haaglanden bleek zij te 
maken te hebben gehad met huiselijk geweld bij drie verschillende ex-partners 
en door één van hen belaagd te zijn. Omdat onvoldoende duidelijk te 
onderscheiden was welke van haar ervaringen en meningen betrekking 
hadden op interventies in het kader van belaging zijn de antwoorden van deze 
respondent niet meegenomen in de analyse. De werving van slachtoffers was 
mogelijk dankzij hulp van lokale hulpverleners of contactpersonen van de 
slachtoffers binnen de politie. Pas nadat zij, als bekende en in zekere zin als 
vertrouwenspersoon voor de betrokken vrouwen, toestemming hadden 
gekregen van de betrokken vrouw is deze door ons telefonisch benaderd voor 
het maken van een afspraak. De semigestructureerde interviews gingen over 
de ervaringen van de respondenten met belaging en het politieoptreden 
daarbij. Interviews zijn altijd face-to-face afgenomen, meestal bij respondenten 
thuis en duurden gemiddeld 5 kwartier. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en 
ook vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Tijdens het interview maakte de 
onderzoekster ad verbatim gespreksaantekeningen op basis waarvan later een 
inhoudelijke uitwerking per interview is gemaakt. Voor inhoudsanalyse van de 
interviews zijn per deelvraagstelling de antwoorden van alle respondenten 
geordend naar thema’s die in de antwoorden naar voren kwamen. Die vormen 
de inhoudelijke kapstokken voor de analyse en uiteindelijke verslaglegging. 
Respondenten kregen als blijk van waardering een cadeaubon van 10 euro. 
Na afloop van het vraaggesprek zijn alle respondenten binnen twee weken 
telefonisch benaderd om te polsen of het vraaggesprek, dat onvermijdelijk zeer 
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pijnlijke herinneringen opriep, reacties teweeg had gebracht die voor de 
geïnterviewde problematisch waren. Bij de meeste vrouwen heeft het interview 
wel nare emoties bovengebracht daags na afname, maar geen van de 
vrouwen zegt spijt te hebben meegedaan aan het onderzoek. Een aantal 
vrouwen zei vooral ook blij te zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen doen en 
dat zij andere vrouwen hierdoor wellicht hebben kunnen helpen. Op basis 
daarvan hebben we geconcludeerd dat de emotionele belasting die het 
vraaggesprek met zich meebracht aanvaardbaar was voor respondenten 

- Groepsinterview met betrokken ketenpartners: Om de werkwijze in de 
ketensamenwerking en de succesfactoren en knelpunten daarin te 
identificeren, is per onderzoekslocatie een groepsinterview georganiseerd met 
de betrokken professionals. In Rotterdam-Rijnmond is gesproken met de bij 
AWARE betrokken partners: Stichting Arosa, de politie en het ASHG. In 
Haaglanden hebben we een afstemmingsoverleg huiselijk geweld bijgewoond 
om vervolgens het groepsgesprek te houden met vertegenwoordigers van het 
ASHG, de politie, de reclassering, Bureau Jeugdzorg, Algemeen 
Maatschappelijk Werk en de WAAG.  

2.2.4  Kanttekeningen bij de kwaliteit van de data 
In de dataverzameling stuitten we zowel bij het politiedossieronderzoek als bij de 
interviews van slachtoffers op factoren die de validiteit van de verkregen 
onderzoeksgegevens beïnvloedt en op verschillende punten een zekere vertekening 
meebracht. We bespreken deze kort hier omdat ze van belang zijn voor een goed 
begrip van de resultaten. In de verslaglegging van de resultaten komen we, waar 
relevant, terug op de implicaties van deze vertekening. 

Gebrekkige systematiek en kwaliteit van de politiemutaties 

Het onderzoek is opgezet als kwalitatieve dieptestudie en beoogt geen representatief 
beeld te geven van alle politie-interventies bij alle belagingszaken in de privésfeer. 
Daarmee kunnen wel een aantal belangrijke kenmerken inzichtelijk worden gemaakt. 
Voor het onderzoek is specifiek geselecteerd op ernstiger belagingszaken waar 
sprake is van een verhoogd risico van (ernstige) victimisering.  

Gelet op de gebrekkige systematiek in de politieregistratie, in combinatie met het 
beperkte aantal bestudeerde dossiers, is niet ondenkbaar dat in Haaglanden een 
aantal meer ernstige belagingszaken door een ex-partner onder andere 
registratiecodes terecht is gekomen en daarmee moeilijk te traceren bij de 
dossierselectie. Dat zou mogelijk een verklaring zijn voor de iets geringere ernst van 
de dossiers in Haaglanden. De zaken uit Rotterdam-Rijnmond vertegenwoordigen in 
elk geval relatief iets ernstiger zaken omdat het AWARE-aansluitingen betreft. Bij de 
dossierselectie waren wij afhankelijk van de gehanteerde registratiecode. Om te 
beginnen blijkt dat de registratiecode voor belagingszaken gemiddeld in twee derde 
van de zaken niet wordt gebruikt (zie Bijlage 3). Daardoor valt een groot deel van de 
belagingszaken buiten beeld, en komt onder een andere noemer naar voren 
(mishandeling, bedreiging, vernieling). Daarenboven loopt de systematiek en precisie 
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waarmee de dienstdoende agenten in het politieregistratiesysteem verslag doen van 
hun interventies sterk uiteen, zowel wat betreft de duidelijkheid in formulering, de 
volledigheid van mutaties en het adequaat en professioneel beschrijven van de ernst 
van het geweld. We lichten dit hierna met enkele voorbeelden toe die tekenend zijn 
voor deze meer algemene tendens. 

Wat betreft gebrekkige duidelijkheid staat in een mutatie in een dossier uit 
Rotterdam-Rijnmond vermeld dat de dader bij de politie bekend is vanwege 
mishandeling. Onhelder blijft welke persoon door hem is mishandeld. Betreft het 
relationeel geweld of bijvoorbeeld een onbekende waarmee hij ruzie kreeg in een 
café? In Haaglanden staat in een dossier dat de dader, van wie de 
geweldantecedenten bekend zijn, als een “probleemgeval” wordt aangeduid. Niet 
duidelijk wordt wat hier precies mee bedoeld wordt. Eerder in de mutatie staat dat de 
man alcohol en drugs gebruikt en dat er sprake is van wapenbezit. Slaat hier de 
aanduiding “probleemgeval” op of bedoelen ze dat hij al vaker in aanraking is 
gekomen met de politie? Een aspect waarover mutaties ook niet in voldoende detail 
uitwijden, is hoe het slachtoffer contact kreeg met de politie. Uit de mutatie blijkt dat 
het slachtoffer contact heeft gehad met de politie vanwege een bedreigende situatie, 
maar er valt niet uit de tekst op te maken of ze belt naar het wijkbureau, het 
servicenummer 0900-8844 of het alarmnummer 112. De onhelderheid in mutaties 
betreft niet alleen beschrijvingen maar ook hoe en door wie er vervolg aan zaken 
gegeven moet worden en wat door wie aan dader en slachtoffer gecommuniceerd 
moet worden. In een dossier uit Haaglanden valt te lezen dat mevrouw ontevreden is 
over het optreden van de politie. In mutaties in het beginstadium van de problematiek 
staat dat mevrouw aangifte wilde doen maar dat die niet is opgenomen. De reden 
wordt niet genoemd. Bij twee latere mutaties staat: “Mevrouw leeft in de 
veronderstelling dat zij aangifte stalking heeft gedaan". Bij de 31e mutatie in dit 
dossier wordt wederom opgemerkt dat mevrouw wel in deze veronderstelling 
verkeert maar dat er geen aangifte is opgenomen. Volstaan wordt met de suggestie 
“Gaarne contact”.  

In de tweede plaats zijn veel mutaties niet alleen beknopt maar lopen sterk uiteen 
wat betreft hun volledigheid. Zowel in Rotterdam-Rijnmond als in Haaglanden zijn erg 
uitgebreide mutaties voorgekomen waarin de geschiedenis van het probleem kort 
wordt samengevat, de reden van de huidige mutatie duidelijk naar voren komt, 
sms’jes die de vrouw heeft ontvangen letterlijk uitgeschreven staan, het kenteken 
van de auto waarin de dader rondrijdt, vermeld wordt en waarin duidelijk wordt welke 
actie door de politie genomen wordt. Aan de andere kant missen veel mutaties ook 
belangrijke gegevens. Zo is in beide regio’s niet altijd uit de mutatie op te maken of 
de dader nadat de politie ter plaatse is gegaan nog aanwezig was. Ook is in de 
meeste gevallen waarin de dader al weg was, niet duidelijk welke actie door de 
politie wordt genomen.  

Wat betreft het adequaat en professioneel beschrijven van de ernst van de 
problematiek springt in het oog dat met enige regelmaat gebruik wordt gemaakt van 
eufemismen en suggestieve opmerkingen om de ernst van de problematiek te 
bagatelliseren. Zo valt in een dossier van Rotterdam-Rijnmond te lezen dat het 
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huiselijk geweld in de relatie onder andere bestond uit "billenkoek". Bij een voorval in 
een ander dossier “werd de situatie onvriendelijk”. In Haaglanden wordt in een 
dossier vermeld dat de dader “geen lieverdje” is. Uit het vervolg van de mutatie blijkt 
dat de dader het slachtoffer ermee dreigt dat hij mensen in zal huren om haar en 
haar zus te vermoorden. Omdat optreden bij incidenten in een andere zaak in 
Haaglanden klaarblijkelijk als risicovol wordt beschouwd, neemt een 
politiefunctionaris de volgende mededeling aan collega’s in zijn mutatie op: “Voor 't 
blauw: Indien U naar dit adres wordt gestuurd met 2 auto's ter plaatse gaan en een 
beetje oppassen voor X." Tenslotte stopt de ex-partner brieven met "vervelende 
uitingen" in de brievenbusbus van de buren, aldus de muterende agent. Soms 
worden personen, gedragingen en voorvallen dusdanig suggestief beschreven, dat 
het niet alleen het gedrag van de verdachte bagatelliseert maar ook ongeloof 
uitdraagt ten aanzien van het slachtoffer. Zo wordt in een mutatie In Rotterdam-
Rijnmond vermeld: “Mevrouw heeft het voor elkaar gekregen om aansluiting op 
AWARE te krijgen”. In een ander dossier brengt een agent uitdrukkelijk naar voren 
dat het ingrijpen bij belaging niet noodzakelijk een taak van de politie zou zijn. 
Hiervoor neutraliseert zij/hij allereerst het gedrag van de ex-partner als “er staan”, om 
vervolgens het politieoptreden te minimaliseren tot “wegsturen”: “Kort gesprek gehad 
met mevrouw maar deze ontweek het gesprek waardoor ik de indruk kreeg dat ze de 
politie alleen belde om de ex-partner weg te sturen. Haar verteld dat we hier als 
politie niet voor zijn." 

Vertekening bij geïnterviewde slachtoffers 

De slachtoffers zijn geïnterviewd over het resultaat van de politie-interventies, de 
effectiviteit, de beleving van veiligheid, en of de politie-interventie aansluit op hun 
behoeften. Gedurende de interviews viel op dat de verschillende thema’s soms lastig 
uit elkaar te houden bleken voor de betrokkenen. Het antwoord op de vraag of een 
interventie werkt is een samenspel van objectief meetbare factoren en verschillende 
belevingsaspecten. Zo speelt naast de snelheid in reactie van de politie, en of er al 
dan niet wordt aangehouden, ook het gevoel van veiligheid, het vertrouwen in de 
politie en de angst die vrouwen wel of niet meer hebben voor hun ex-partner een 
grote rol. Er was bijvoorbeeld een vrouw die zo blij was met het AWARE-apparaat en 
die daardoor ook het gevoel had dat het hele politieteam achter haar stond. Bij vrijwel 
elke vraag kwam naar voren dat AWARE haar redding was, zonder naar andere 
aspecten van hulpverlening of interventies te kijken of terug te blikken op de situatie 
voor aansluiting. Het blijkt moeilijk voor vrouwen om analytisch naar hun eigen 
ervaringen te kijken temeer omdat de dreiging in vrijwel alle gevallen nog actueel is. 
In dit opzicht bleek de mentale conditie van respondenten soms kwetsbaar. 
Bovendien roept het vraaggesprek geregeld veel emoties op. Zowel in Rotterdam-
Rijnmond als Haaglanden minimaliseren sommige vrouwen het fysieke geweld of 
plaatsen het op afstand. Eén vrouw die meerdere keren door haar man geslagen en 
geschopt is, zegt: "niet dat hij me echt in elkaar sloeg of zo". Een ander zegt: "hij 
sloeg me niet bont en blauw, maar ik ben wel eens geschopt". In een aantal gevallen 
komt er pas na aandringen uit dat er ook sprake was van fysiek geweld. Seksueel 
dwang was nog moeilijker om te bespreken tengevolge van schaamte. 
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Bovenstaande houdt direct verband met de impact van het chronische geweld en de 
belaging. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers heeft last van herbelevings- en 
vermijdingsverschijnselen54 in relatie tot het traumatische geweld en belaging. 
Herbeleving leek zich geregeld voor te doen als vrouwen in zeer specifieke details 
traden bij het doen van hun verhaal, waarbij de daarbij behorende emoties (verdriet, 
boosheid, angst) vaak heftig terugkeerden. Details betroffen dan niet altijd het 
geweld zelf, maar opvallend genoeg details die zich als het ware om het geweld 
heen afspeelden. Regelmatig noemden respondenten precieze data en tijdstippen, 
en regen zo een verhaal van incident naar incident aan elkaar. Pogingen om in de 
vraaggesprekken een grote lijn te schetsen of het naar een algemener niveau te 
tillen, lukten dan niet altijd. Er waren echter ook vrouwen die tijdens de interviews 
vermijdingssymptomen leken te vertonen als ze het geweld zelf nadrukkelijk heel ver 
van zich hielden, het op afstand plaatsten en het soms ook leken te bagatelliseren. 
Zo vertelde een respondente dat ze “nooit” bang was geweest voor haar ex-partner 
en nu ook niet bang is, terwijl hij enkele weken geleden haar deur heeft ingetrapt en 
haar een klap heeft verkocht. Ze sprak heel zakelijk over het geweld alsof het haar 
emotioneel niet veel deed. Haar dochter, die bij het gesprek aanwezig was, wees 
haar moeder er vervolgens op dat ze in het begin van de belaging juist héél bang en 
paniekerig was geweest. De respondente reageerde aarzelend, en kon de 
herinnering nauwelijks meer terughalen. Een andere respondente gaf aan niet meer 
bang te zijn sinds ze een AWARE-aansluiting heeft. Ze geeft echter ook aan nooit 
meer zonder AWARE te willen, en in de toelichting die ze daarop gaf kwam duidelijk 
naar voren dat de gedachte alleen al aan het beëindigen van de AWARE-aansluiting, 
met intense angst was omgeven. Een andere respondente benadrukte meermaals 
dat ze blij was nu weer naar buiten te kunnen kijken, iets dat ze lang niet had gedurfd 
uit angst dat haar ex-partner haar door het raam zou zien. De ramen in haar woning 
waren echter nu bekleed met een vitrage die weliswaar licht doorliet, maar het zicht 
in beide richtingen volledig blokkeerde. Daarop gewezen hield de respondente echter 
stellig vol dat ze blij was dat ze nu weer “naar buiten” kon kijken. De dreiging van de 
ex-partner is voor sommige respondenten nog steeds een onveranderlijk feit. Dan 
wordt het ondenkbaar om de impact te onderkennen van chronische angst die zich 
als een onveranderlijk deel in hun leven lijkt te hebben genesteld. 

Hoewel de problematiek waar de vrouwen mee te maken hebben gehad 
gemeenschappelijke kenmerken heeft, zijn de ervaringen met belaging ook heel 
divers. De duur van de belaging en de aard verschilt ook, en elke vrouw ervaart de 
belaging op haar eigen manier en handelt naar haar eigen inzicht. Het zijn hierdoor 
stuk voor stuk complexe verhalen die zich niet altijd in een generaliseerbaar stuk 
laten gieten. In de verslaglegging zullen naast de overeenkomsten de verschillen 
tussen respondenten aandacht krijgen. 

                                                           

54  Pathé, M., Mullen, P.E., (1997), a.w.; Römkens & Mastenbroek, 1997, zie noot 1; Kamphuis & Emmelkamp, 
2005, a.w. 
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3 Aard van de belaging en de politiecontacten 

In dit hoofdstuk volgen de resultaten met betrekking tot vraagstelling 1: Wat is de 
aard en impact van de belagingsproblematiek die bij de politie terecht komt? De 
resultaten zijn gebaseerd op de dossieranalyse die is gemaakt van vijftig 
geselecteerde belagingszaken in de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond (25) en 
Haaglanden (25) in de periode 2001 tot en met 2007.  

In paragraaf 3.1 komen kenmerken en aard van de problematiek en van de 
betrokken slachtoffers en plegers aan de orde. Daarna presenteren we de gegevens 
over de aard van de contacten en interventies van de politie bij belagingszaken (3.2). 
In 3. 3. staat de impact in termen van werkdruk centraal die de belaging voor de 
politie met zich meebrengt. We presenteren de resultaten per korps en gaan daarbij 
in op de vraag of en in welk opzicht de aard van de problematiek en de werkdruk 
voor de politie in beide interventiemethodieken vergelijkbaar is. 

3.1 Aard en kenmerken van slachtoffers, plegers en het belagend gedrag 

3.1.1 Kenmerken van slachtoffers en daders en hun relatie 
De totale groep slachtoffers in Rotterdam-Rijnmond varieert in leeftijd van 23 tot en 
met 50 jaar met een gemiddelde leeftijd van 36. Op een enkeling na hebben de 
vrouwen tenminste één kind met de ex-partner door wie zij nu belaagd worden. 
Omdat de groep slachtoffers in leeftijd varieert geldt dit ook voor de leeftijd van de 
kinderen (van peuters tot tieners).  

In grote lijnen zien we voor de groep slachtoffers in Haaglanden een vergelijkbaar 
profiel. Zij variëren in leeftijd van 24 tot en met 51 jaar met een gemiddelde leeftijd 
van 38. Hoewel niet allemaal, hebben ook veel van de Haaglandse slachtoffers 
tenminste één kind met de ex-partner door wie zij nu belaagd worden. 

De duur van de relatie voordat deze definitief verbroken werd, varieert in Rotterdam-
Rijnmond van één jaar en drie maanden tot ruim 28 jaar en in Haaglanden duurde de 
kortste relatie 7 maanden en betrof de langste een huwelijk van 33 jaar. Het meest 
voorkomend in beide locaties zijn relaties van een jaar of drie, vier of juist hele lange 
relaties van tussen de 15 en 25 jaar. In alle gevallen is de relatie met de belager 
uiteindelijk beëindigd door de vrouw.  

3.1.2 Kenmerken van de bij de politie gerapporteerde belaging  
Mede op basis van de omschrijving van belaging zoals gebruikt in de Politiemonitor 
2001 is een indeling gemaakt in de volgende gedragingen: volgen, bespieden of 
opwachten; ongewenst opbellen, sturen van ongewenste brieven of andere zaken, 
vernielen van eigendommen; dreigen te doden van dierbaren. Tabel 2 bevat de 
frequentie waarmee elk van de gedragingen voorkwam in de onderzochte dossiers. 



 Tot hier en niet verder 40

Tabel 2: Aantal dossiers waarin belagingsgedragingen genoemd worden 
(percentages tellen niet op tot 100 omdat meerdere vormen van belaging samen 
voorkomen) 

Gedraging Totaal 
in%  

RR55 
N =25 

HL 
N=25 

Volgen, bespieden of opwachten 82% 21 20 

Ongewenst opbellen 68% 17 17 

Bedreigen (kinderen te ontvoeren, 
schelden, schreeuwen, in brand 
steken et cetera) 

30% 7 8 

Dreigen dierbaren te doden  24% 7 5 

Dreigen met suïcide 6% - 3 

Vernielen van eigendommen 24% 5 7 

Sturen van ongewenste brieven of 
goederen 

12% 3 3 

 

De aard van de gedragingen van belagers in Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is 
voor een groot deel vergelijkbaar. Voor beide regio’s geldt dat alle slachtoffers met 
meerdere vormen van belaging te maken hebben (gehad). De meest voorkomende 
vorm van belaging is het volgen, bespieden of opwachten van het slachtoffer. 
Gedragingen die worden gerapporteerd zijn bijvoorbeeld elke dag door de straat 
rijden, op het werk van het slachtoffer langs komen, achter haar aan lopen als zij 
boodschappen aan het doen is, voortdurend langskomen en aanbellen of in de tuin 
staan. Eén dader heeft de buren gevraagd het slachtoffer in de gaten te houden en 
aan hem verslag te doen van haar gedragingen. Een andere dader heeft een sleutel 
van het slachtoffer afgepakt en verschaft zich van tijd tot tijd toegang tot het huis om 
te controleren of het slachtoffer geen andere mannen op bezoek heeft gehad. 
Sommige daders belagen de vrouw ook geregeld bij familie of vrienden van het 
slachtoffer of bedreigen via de kinderen. Ook wordt gemeld dat de nieuwe partner 
van het slachtoffer wordt bedreigd of wordt mishandeld.  

Het ongewenst opbellen of sturen van tekstberichten per sms, wordt ook door ruim 
twee derde van de slachtoffers gerapporteerd. Het gaat soms om 70 tot 100 sms-
berichten per dag. Soms betreft het door het slachtoffer ongewenste 
liefdesverklaringen van de ex-partner, maar meestal gaat het om scheldpartijen en 
bedreigingen. De ernst van de belaging blijkt uit de inhoud van en frequentie 
waarmee bedreigingen met soms levensbedreigend geweld voorkomen. In bijna een 
derde van de dossiers wordt melding gemaakt van bedreigingen om het slachtoffer 
blijvend te verminken, te vermoorden (van het balkon af te gooien bijvoorbeeld), de 
                                                           

55  RR = Rotterdam-Rijnmond, HL = Haaglanden 
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nieuwe partner van het slachtoffer te vermoorden, of om de gemeenschappelijke 
kinderen te ontvoeren of mee te nemen naar het buitenland. Een kwart meldt dat de 
belager dreigt het slachtoffer of andere dierbaren (familie, kinderen) te doden. In drie 
Rotterdamse gevallen en vier keer in Haaglanden wordt ook vuurwapenbezit bij de 
dader gemeld, hetgeen de ernst van de doodsbedreiging naar het slachtoffer 
aanzienlijk vergroot. In een geval heeft de dader de naam van het slachtoffer met 
bloed op haar voordeur geschreven. Opvallend is de dreiging met suïcide (drie keer 
in de regio Haaglanden). In alle drie de gevallen gaat het om mannen die bij een 
hulpverleningsinstelling bekend zijn in verband met psychische problemen. In 
verreweg de meeste gevallen in beide onderzoekslocaties gaat de doodsbedreiging 
echter uitsluitend uit naar het slachtoffer. Het vernielen van eigendommen komt in 
een kwart van de geselecteerde dossiers voor. Vooral ruiten, deuren, tuinhekjes en 
auto’s moeten het ontgelden.  

Het ongewenst toegestuurd krijgen van brieven of andere zaken, komt minder vaak 
voor (bij ruim een op de acht slachtoffers). In een van die gevallen stopt de dader de 
ene dag een brief onder de ruitenwisser van de auto van het slachtoffer met daarin 
alle plaatsnamen waar ze ooit samen geweest zijn. De andere dag stopt hij een krant 
in de brievenbus met een artikel over een vrouw die door haar ex-partner is 
vermoord, waarbij de belager nu de naam van zijn ex-partner - de door hem 
belaagde vrouw - geschreven heeft. 

De ernst van de problematiek wordt ook duidelijk doordat bij de beschrijving van 
daders in de mutatie door de politie veelvuldig de kwalificatie “agressief” wordt 
gebruikt. Bij een aantal daders wordt aanvullende informatie vermeld met het oog op 
een risicoclassificatie (bijv. vuurwapengevaarlijk of problematische 
harddrugsgebruiker).  

Afgezien van de verschillende gedragingen die als belaging zijn geregistreerd, 
rapporteren de slachtoffers ook andere herhaald voorkomende vormen van geweld 
of overlastgevend gedrag die in combinatie met de belaging plaatsvonden. Dat is op 
zichzelf niet verwonderlijk omdat de geselecteerde casussen zonder uitzondering 
slachtoffers betreffen die belaging door een ex-partner meemaken waarbij zij veelal 
eerder geweld hebben ervaren of bedreigd waren (zie par. 3.1.4). Vooral in 
Rotterdam-Rijnmond is dit het geval omdat de vrouwen met een AWARE–aansluiting 
altijd een geschiedenis van ernstig geweld hebben. In 30% van alle zaken is de 
vrouw ook gedurende de belagingsperiode fysiek mishandeld door de dader. In 
Rotterdam-Rijnmond is mishandeling tijdens de belagingsperiode vaker dan in 
Haaglanden gemuteerd. Dat kan een aanwijzing zijn voor een verschil in ernst van 
de aan de belaging voorafgaande geweldgeschiedenis tussen de geselecteerde 
dossiers in beide locaties. 
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Tabel 3: aantal belagingszaken waarin overige vormen van geweld of bedreiging 
worden genoemd 

Gedraging Totaal 
in% 

RR 
N = 25 

HL 
N=25 

Mishandeling (keel dichtknijpen, slaan, 
schoppen)  

30% 10 5 

Huis binnendringen/weigeren woning te 
verlaten  

14% 4 3 

Bonken op ramen, aanbellen 10% - 5 

Pesten (kind aangifte laten doen van 
mishandeling door moeder, klem rijden met 
de auto) 

10% 3 2 

 

Daarnaast blijft volgen, bespieden en opwachten niet altijd op afstand maar komt 
geregeld letterlijk dichtbij als de dader op de ramen bonkt, aan de deur belt, het huis 
probeert binnen te dringen of niet meer wil vertrekken na bijv. een bezoek aan de 
kinderen. 

3.1.3 Duur en frequentie van belaging  
De periode dat de belaging voort blijft duren nadat de politie hiervan voor het eerst 
een mutatie heeft opgemaakt, is gemiddeld 24 maanden. De range in duur is groot: 
het kortst lopende dossier beslaat één maand en het langst lopende ruim 7 jaar (78 
maanden, zie Tabellen 4a en 4b in par. 3.2.1). Hierbij moet worden opgemerkt in de 
meerderheid van de geselecteerde dossiers de belaging nog voortduurt op het 
moment van onderzoek. Alle Rotterdamse dossiers betreffen lopende AWARE-
aansluitingen en ook in Haaglanden was de belaging ten tijde van de 
dataverzameling in de meeste dossiers nog gaande. Daarnaast is het vrijwel zeker 
zo dat de belaging al enige tijd gaande was voordat de politie de eerste keer werd 
gealarmeerd. Als we over ‘duur’ spreken gaat het dus om alleen de duur van de 
periode dat de belaging bij de politie bekend is. 

Als de twee regio’s met elkaar vergeleken worden, valt op dat de gemiddelde 
belagingsduur in Rotterdam-Rijnmond beduidend langer is dan in Haaglanden, 
respectievelijk 32 en 16 maanden56. Dit kan het gevolg zijn van de 
steekproefsamenstelling: omdat in Rotterdam-Rijnmond AWARE-zaken zijn 
geselecteerd zijn de langlopende belagingszaken daarin waarschijnlijk relatief 
oververtegenwoordigd.  

Als één indicatie voor de frequentie waarmee slachtoffers belaagd worden, baseren 
we ons op het aantal mutaties dat hierover door de politie is opgemaakt. Dit criterium 

                                                           

56  In hoeverre dit al dan niet iets te maken heeft met de effectiviteit van de politie-interventie komt in het 
volgende hoofdstuk aan bod. 
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geeft slechts een globale indruk omdat bekend is dat lang niet alle incidenten die zich 
afspelen tussen slachtoffer en dader bij de politie gemeld worden. Bovendien staat 
één mutatie niet altijd gelijk aan één incident. Vaak rapporteert het slachtoffer tijdens 
een contact met de politie over meerdere incidenten die zich hebben voorgedaan. 
Ook komt het voor dat politiefunctionarissen nieuwe ontwikkelingen in een zaak 
onder een bestaand mutatienummer wegschrijven om zo het dossier hierover aan te 
vullen. Met alle kanttekeningen geeft het aantal mutaties toch enigszins een indruk 
van de frequentie van de belaging. 

Omdat de gemiddelde belagingsduur in de geselecteerde dossiers in Rotterdam-
Rijnmond langer is, is ook het gemiddelde aantal mutaties hoger dan in Haaglanden, 
respectievelijk 32 en 9. Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat de 
variatie in het aantal mutaties dat per dossier is opgemaakt op beide locaties sterk 
uiteenloopt (van twee tot 64).  

De frequentie van de belaging wisselt bij de meeste dossiers sterk door de tijd heen. 
Soms zijn er verschillende mutaties in een korte tijd en soms is er sprake van een 
rustperiode van enkele maanden. Deze rustperiode kan ermee te maken hebben dat 
de dader in de cel zit, in het buitenland is of zijn aandacht even ergens anders op 
heeft gericht. Rondom feestdagen en verjaardagen is vaak een piek in belaging te 
zien. In de meeste gevallen is er gemiddeld genomen sprake van één mutatie per 
maand of per twee maanden.  

3.1.4 Verleden van partnergeweld 
Vrijwel zonder uitzondering is er bij de 50 belagingsdossiers in dit onderzoek sprake 
geweest van geweld van de partner voordat de relatie verbroken werd. Van de 
AWARE-zaken was dit te verwachten omdat gewelddadige antecedenten een 
criterium voor aansluiting is. Bij Haaglanden zijn dossiers met een 
geweldgeschiedenis geselecteerd. Gelet op wat bekend is uit de 
onderzoeksliteratuur (zie hoofdstuk 1) bevestigt dit wel het doorsnee beeld van 
belaging door de ex-partner. Het feit dat er sprake is van een geschiedenis van 
geweld is bepalend voor de beleving van de angst die de belaging oproept. Op 
zichzelf genomen hoeven die gedragingen bij belaging immers nog geen geweld te 
zijn of direct fysieke schade te berokkenen. Bij belaging is echter in essentie de 
angst doorslaggevend die door de herhaling en de systematiek van de gedragingen 
wordt opgeroepen. Met de kennis tot welk geweld de belager in staat is, is die angst 
bij belaging door een ex-partner des te ingrijpender.  

Het geweld dat tijdens de relatie plaatsvond betreft voor het grootste deel eenzijdige 
mishandeling van de vrouw door de man. Slechts één maal staat expliciet vermeld 
dat er sprake is geweest van man en vrouw die elkaar wederkerig mishandelen. 
Zowel over fysiek als geestelijk als seksueel geweld (door de man) wordt 
gerapporteerd57. Een aantal vrouwen geeft aan dat zij gedwongen werd seks te 

                                                           

57  Omdat over het verleden van huiselijk geweld in de dossiers niet systematisch informatie is opgenomen, 
kunnen we geen precieze aantallen geven.  
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hebben of “vernederende seksuele handelingen te verrichten”. Ook genoemd worden 
verbale agressie, het vernielen van eigendommen en het in zijn algemeenheid 
“onberekenbaar” zijn van de belagende ex-partner, met name na alcohol- en/of 
drugsgebruik. De ernst van fysiek geweld wordt in de dossiers nogal wisselend 
aangeduid, waarbij bagatellisering in het muteren door de agenten niet is uitgesloten. 
Bijvoorbeeld: “in de relatie was weleens wat onenigheid en is geëindigd met 
klappen”. Anderzijds wordt ook geregeld de ernst duidelijk vermeld als bijvoorbeeld 
sprake was van “dichtknijpen van de keel” en vermeld wordt dat het slachtoffer 
verschillende malen in het ziekenhuis opgenomen is geweest met letsel (zoals een 
gebroken been) tengevolge van het geweld van de partner. 

3.1.5 Overige problemen 
In de dossiers wordt regelmatig de kwalificatie “agressief” aangetroffen met 
betrekking tot de dader (in drie van de 25 dossiers in Rotterdam-Rijnmond en in 
zeven van de 25 dossiers in Haaglanden). Over één van de Haaglandse daders staat 
beschreven dat hij volgens het slachtoffer steeds gewelddadiger wordt, ondanks het 
feit dat hij verplicht een anti-agressiecursus heeft moeten volgen. Ook over een 
Rotterdamse dader staat vermeld dat hij aan een dergelijke cursus heeft 
deelgenomen, hetgeen weinig positief resultaat lijkt op te leveren. Een andere 
kwalificatie die, voornamelijk in Haaglandse dossiers, regelmatig wordt aangetroffen, 
betreft een verwijzing naar de geestestoestand van de dader. Beschrijvingen zoals 
“gestoord persoon”, “psychiatrische patiënt” en “psychisch niet in orde” treffen we in 
zeven van de 25 Haaglandse dossiers aan. Hoewel het niet duidelijk is uit de 
dossiers of dit kwalificaties zijn die op een eerder gestelde klinische diagnose zijn 
gebaseerd of dat het interpretaties zijn van het gedrag van de dader zoals door de 
agenten genoteerd, is van al deze daders bekend dat zij onder behandeling staan 
van de GGZ of Parnassia58. In Rotterdam-Rijnmond wordt in één dossier opgemerkt 
dat zowel dader als slachtoffer enige tijd verblijven in een centrum voor daklozen met 
psychiatrische problemen. Een andere dader heeft psychische problemen en zou 
depressief zijn. Ook over drie Haaglandse daders wordt vermeld dat zij depressief 
zijn en zelfmoordneigingen hebben. Zo heeft één van hen zijn huis vol terpentine 
gezet en gedreigd het huis en zichzelf in brand te steken.  

Van sommige daders is bekend dat zij problematisch drank- en/of drugsgebruik 
vertonen. In Rotterdam-Rijnmond is in twee dossiers sprake van drugsgebruik door 
de dader en één keer is de dader bekend uit de drugs- en prostitutiewereld. 
Verwijzingen naar problematisch alcoholgebruik van slachtoffers zijn zelden 
genoteerd. Van één van de slachtoffers in Rotterdam-Rijnmond wordt gemeld dat zij 
als straatprostituee werkt en alcohol en drugs gebruikt. In Haaglanden is in drie 
dossiers sprake van problematisch alcohol- en drugsgebruik bij de dader, vier keer 
van alcoholgebruik en één keer staat er in het dossier dat de man actief is in de 
drugshandel. Of dit inhoudt dat hij zelf ook drugs gebruikt, is niet duidelijk. 

                                                           

58  Parnassia behandelt en begeleidt (jong)volwassenen met psychotische aandoeningen en ouderen met 
psychische en geheugenproblemen. 
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Met betrekking tot de slachtoffers kan nog worden opgemerkt dat twee van hen met 
meer dan één recente ex-partner geweldproblemen hebben: één slachtoffer heeft 
tijdens een eerdere relatie al eens in een blijf-van-mijn-lijf huis gezeten en een ander 
slachtoffer rapporteert over twee ex-partners dat deze zelf of mensen uit diens 
omgeving, iemand zouden hebben ingehuurd om haar te vermoorden.  

3.1.6 Relatiebreuk 
Alle verschillende typen relatiebreuk die we zagen in eerder onderzoek onder 
belagingsslachtoffers (zie hoofdstuk 1) zien we in Rotterdam-Rijnmond en 
Haaglanden terugkomen. Een snelle scheiding of het opnieuw een kans geven zijn 
uitzonderlijk (allebei slechts één maal). Het meest voorkomend (14 keer in 
Rotterdam-Rijnmond en 10 keer in Haaglanden) is dat het slachtoffer na herhaalde 
mishandelingen de stap zet de relatie daadwerkelijk en definitief te beëindigen. In 
bijna een kwart van de dossiers (zes in Rotterdam-Rijnmond en vijf in Haaglanden) 
betreft de relatiebreuk een ambivalente binding. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
volgende casus: De ex-partner zoekt het slachtoffer steeds op omdat hij behoefte 
heeft aan een slaapplaats of gebruik wil maken van de douche. Het slachtoffer geeft 
aan dat zij denkt dat hij door haar geobsedeerd is en dat alleen zij hem rustig kan 
krijgen en ze hem daarom van tijd tot tijd toch tegemoetkomt en binnenlaat. Bij het 
classificeren van typen relatiebreuken kan opgemerkt worden dat het moment 
waarop je de breuk typeert, bepalend is voor de categorie waarin je hem 
onderbrengt. De volgende casus illustreert dit: het koppel is anderhalf jaar getrouwd 
geweest en de vrouw scheidt van de man omdat hij verbaal agressief is, een ruit 
heeft ingetrapt, veel alcohol en wiet gebruikt en onberekenbaar is. Sindsdien wordt 
ze door hem bedreigd, vaak dreigt hij ook met zelfmoord. Gedurende een jaar na de 
scheiding laat mevrouw de ex-partner nog binnen en hebben ze seks met elkaar (= 
ambivalente binding). Daarna kapt zij het contact definitief af (= voortschrijdende 
scheiding), waarna de bedreigingen van haar ex-partner aan intensiteit toenemen.  

3.1.7 Gezamenlijke kinderen 
Ondanks dat de relatie beëindigd is, blijft door de belaging een binding bestaan 
tussen dader en slachtoffer. Het slachtoffer is evident getraumatiseerd. Meestal zijn 
de slachtoffers erg angstig, aldus de mutaties. Hoewel de slachtoffers geen contact 
meer willen met de dader, laten enkelen de belager soms toch binnen als hij 
plotseling voor de deur staat en aandringt of haar bedreigt. Hoewel ambivalentie en 
hoop van het slachtoffer daar een bijdrage aan kan leveren, blijken gezamenlijke 
kinderen vaak als argument te worden gebruikt. Deze kinderen worden door de 
dader vaak gebruikt om zich te blijven vertonen. Sommige slachtoffers voeren dan 
ook het belang van de kinderen aan als een reden om haar ex-partner weer binnen 
te laten. Het is uit de dossiers niet duidelijk of de omgangsregeling hier ook een rol in 
speelt.  

Geregeld wordt gerapporteerd dat de dader het slachtoffer via de kinderen bedreigt. 
Hij belt dan bijvoorbeeld één van de kinderen om door te geven wat hij het slachtoffer 
zal gaan aandoen. De complicerende factor van gezamenlijke kinderen wordt in 
belagingszaken in twee derde van alle dossiers genoemd (18 in Rotterdam-Rijnmond 
en 17 in Haaglanden).  
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3.1.8 Omgeving van slachtoffer en dader 
De belaging gaat vaak verder dan het contact dat de dader zoekt met het slachtoffer. 
Ook de omgeving van het slachtoffer wordt geregeld lastig gevallen door de dader. 
Deze zoekt familie of vrienden van het slachtoffer op als zij daar op bezoek is. Ook 
komt het voor dat de dader de nieuwe vriend van het slachtoffer bedreigt. In één 
casus blijft het niet alleen bij bedreigen, maar wordt de nieuwe vriend van het 
slachtoffer ook daadwerkelijk door de dader mishandeld. De nieuwe relatie wordt 
verbroken als gevolg van deze mishandeling en bedreiging. Ook komt het voor dat 
de dader familie of vrienden inschakelt om het slachtoffer te bedreigen of te 
mishandelen. In een dossier waar zowel het slachtoffer, de dader met zijn moeder en 
de zussen van de dader in dezelfde straat wonen brengt dit evident complicaties met 
zich mee bij een contactverbod.  

3.2 Aard van contacten en interventies van politie bij belagingszaken 

3.2.1 Aangiften 
Het doen van aangiften markeert voor de meeste slachtoffers een belangrijk 
omslagpunt. Dat is het moment waarop het slachtoffer aangeeft dat zij het gedrag 
van haar ex-partner niet alleen als ongewenst ervaart maar wil dat hij met harde 
hand hierin gestopt wordt met hulp van de politie. Een aangifte is ook voor de politie 
belangrijk, deze biedt haar namelijk de mogelijkheid om een kerntaak op te pakken. 
Immers, één van de doelen van de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het College 
Procureurs Generaal is het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers. Dit 
is een belangrijke voorwaarde voor politie en justitie om bij te kunnen dragen aan het 
stoppen van geweld.  

In de tabellen 4a en 4b is voor elk dossier uiteengezet hoe lang de belaging al bij de 
politie bekend is, hoe vaak de politie op enigerlei wijze betrokken was en daarvan 
een mutatie heeft gemaakt en aantal en type aangiften dat er gedaan is door het 
slachtoffer. Dit totaaloverzicht biedt inzicht in hoeveel contactmomenten van welke 
aard er zijn tussen politie en slachtoffers van belaging door een ex-partner en in 
hoeveel zaken dit ook tot een aangifte leidt. In totaal heeft van de 50 vrouwen 90% 
ooit een of meerdere keren aangifte gedaan (gemiddeld ruim 4 aangiften per dossier, 
in totaal 201 aangiften). De overgrote meerderheid doet meer dan één keer aangifte 
(80% in Haaglanden en 88% in Rotterdam-Rijnmond). Op het totaal aantal aangiften 
heeft die bij 43 procent op belaging betrekking (artikel 285b Wetboek van Strafrecht). 
Meer dan de helft van de aangiften in belagingszaken betreft dus andere strafbare 
feiten, vooral mishandeling, bedreiging en vernieling. Omdat belaging in de AWARE 
zaken gemiddeld al langer duurde dan in de zaken uit Haaglanden, zijn in de eerste 
regio ook meer aangiften gedaan dan in de tweede: in totaal respectievelijk 132 en 
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6959. Naarmate slachtoffers frequenter contact met de politie hebben over hun 
belagingszaak, neemt het aantal aangiften toe60. 

Tabel 4a: Aantal en aard aangiften, duur en frequentie van contactmomenten tussen 
slachtoffers van belaging en politie (Rotterdam-Rijnmond) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59  Er blijkt een lage maar significante positieve correlatie (.35, P<.05) te bestaan tussen het aantal maanden dat 
de belaging duurt en het aantal aangiften dat door het slachtoffer wordt ingediend. 

60  De correlatie tussen de frequentie waarmee slachtoffers belaagd worden en het aantal aangiften dat zij 
indienen blijkt hoog (.68, significant op 0.01). 

61  In maanden, gebaseerd op tijdsverloop tussen eerste en laatste mutatie 
62  Aantal op belaging betrekking hebbende mutaties in politieregistratie over periode 2001 - 2007 

nr duur61 freq 
mutaties
62 

aangifte
belaging

aangifte 
bedreiging 

aangifte 
mishan-
deling 

aangifte 
vernieling

aangifte overig 

Rotterdam-Rijnmond 
1 63 64 4  3 1  
2 42 15 6     
3 3 4 1     
4 3 3   1   
5 6 8 2     
6 38 27 1 1   1 seksueel misbruik 

van de vrouw 
7 8 19 8     
8 21 34 2 5 6 1 1 diefstal 

1 vrijheidsberoving 
9 70 49 16     

10 51 23  2 1   
11 17 10  1 1  1 overtreden 

contactverbod 
1 gijzeling 

12 15 12 1 6  1  
13 27 33 5     
14 65 25   5 1 1 diefstal 

1 verkrachting 
15 36 9 2 1 1   
16 66 23 2 7    
17 78 31  1  2 2 ov. misdr tegen 

pers vrijheid 
18 15 21  1 1  1 ov. misdr tegen 

pers vrijheid 
19 31 15  1 3   
20 14 7 1     
21 6 19 1 1  2  
22 5 15   1 1 1 poging 

moord/doodsl 
23 30 4  1   1 wederrecht. 

vrijheidsben. 
1 huisvredebreuk 

24 30 5  1    
25 52 58 2 1    
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Tabel 4b: Aantal en aard aangiften, duur en frequentie van contactmomenten tussen 
slachtoffers van belaging en politie (Haaglanden) 

                                                           

63  In maanden, gebaseerd op tijdsverloop tussen eerste en laatste mutatie 
64  Aantal op belaging betrekking hebbende mutaties in politieregistratie over periode 2001 - 2007 

Haaglanden 

nr Duur 
63 

freq 
muta-
ties64

aangifte
belaging 

aangifte 
bedreiging 

aangifte 
mishande-
ling 

aangifte 
vernieling 

aangifte overig 

26 18 21 2 1 2 1 1 
huisvredebreuk 

27 26 53 4 4 2 2 1 diefstal 

28 4 18 4   1  

29 5 2 1     

30 3 11  1  1  

31 5 6 1 1  1  

32 1 5 2    1 laster 
1 smaad 

33 8 5 1 1    

34 4 9 2 3    

35 5 5 1 1    

36 27 11 2 1    

37 1 3      

38 28 5      

39 34 4     1 ontvoering 

40 20 4 1 2    

41 5 7 1     

42 3 10 2 3   1 diefstal 

43 21 8 5 1    

44 51 9 1 1    

45 4 4      

46 24 10      

47 22 4      

48 11 3 1     

49 19 3 1     

50 52 7 1     
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Om de aard en ernst van de problematiek beter in beeld te brengen is in Tabel 5 per 
zaak (dossier) samengevat over welke delicten de vrouw één of meer keren aangifte 
heeft gedaan. Twee derde van de vrouwen doet aangifte van belaging. Daarnaast 
wordt relatief vaak door het slachtoffer aangifte gedaan van bedreiging (25%), 
mishandeling (13%) en vernieling (7%).  

Tabel 5: Type aangiften in belagingsdossiers 

Type aangifte RR=25 HL=25 Totaal 
N=50 

Belaging 15 18 33 

Bedreiging 14 12 26 

Mishandeling 10 2 12 

Vernieling 7 5 12 

Overig 10 5 15 

Geen aangifte - 5 5 
 

Van de 50 belagingsdossiers is er in twee derde van de dossiers (33) in elk geval 
één keer aangifte van belaging gedaan. In Rotterdam-Rijnmond, waar de vrouwen 
zijn aangesloten op AWARE en zich hiermee bereid hebben verklaard om na 
alarmering aangifte te doen, is in alle dossiers aangifte gedaan. In iets meer dan de 
helft van de zaken (15 van de 25 dossiers) betreft het een aangifte van belaging. In 
de overige 10 dossiers zijn aangiften terug te vinden over hieraan gerelateerde 
strafbare feiten zoals mishandeling en bedreiging maar ook bijvoorbeeld 
huisvredebreuk, overtreden straat- of contactverbod, gijzeling, diefstal, ontvoering, 
poging moord/doodslag of verkrachting. In Haaglanden is in 18 van de 25 dossiers 
een aangifte van belaging opgenomen. In twee overige dossiers zijn aangiften 
gedaan van bedreiging en vernieling, respectievelijk ontvoering van de kinderen. Er 
zijn in Haaglanden 5 dossiers van vrouwen die belaagd worden maar waar in de 
periode 2001 – 2007 geen enkele keer aangifte gedaan is. Dit betreft vrijwel zonder 
uitzondering vrouwen waarmee de politie weinig contact heeft. Er blijkt een hoge 
positieve correlatie (.75, significant op 0.01) te bestaan tussen het totaal aantal 
contacten van het slachtoffer met de politie65 en het aantal aangiften dat het 
slachtoffer doet.  

Het aantal aangiften mishandeling in Rotterdam-Rijnmond is beduidend hoger. Dit 
hangt samen met de selectie van AWARE-zaken die gemiddeld genomen al langer 
liepen voordat ze een aansluiting kregen.  

                                                           

65  Dit betreft dus niet alleen het aantal keer dat het slachtoffer naar het bureau belt of de politie contact met het 
slachtoffer op neemt maar ook alarmeringen via 112/AWARE. 
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3.2.2 Dossiers zonder aangifte 
Opvallend is dat in vijf dossiers in Haaglanden geen enkele keer aangifte van een 
strafbaar feit is gedaan (Tabel 6).  

Tabel 6: Dossiers zonder aangifte 

Duur 
in 
mnd 

Freq 
mutaties 

Beschrijving 

1 3 Ddr vernielt fiets, komt vaak aan de deur en probeert 
binnen te komen als so hem niet binnen laat. Dreigt haar in 
brand te steken als ze niet luistert. Ddr belt en smst veel 
dreigende berichten maar soms ook dat hij haar terug wil. 
So is erg bang. 

28 5 So heeft een half jaar in een blijf-van-mijn-lijf huis gezeten 
inmiddels nieuwe woning. So is gebeld door nieuwe ex van 
ddr dat hij een vuurwapen heeft en zei dat hij naar so zou 
gaan om zijn kind mee te nemen en haar en haar nieuwe 
vriend te vermoorden. Ddr heeft al paar keer voor de deur 
gestaan om “zijn belofte waar te maken”.  

4 4 Na verbreken problematische relatie spreekt so met de 
wijkagent af dat ze ddr niet meer binnen zal laten. Ddr wil 
toch binnen komen (soms rustig, soms bonken en 
schreeuwen). So en dochter voelen zich hierdoor onveilig 
omdat ddr "gestoord persoon is: alcoholist en 
geweldpleger". 

24 10 Ddr zit voor de flat te wachten en wil met so praten. Klopt 
op raam, bedreigt haar “ik zal je vermoorden”. Ddr slaat het 
so en knijpt haar keel dicht. Hij komt enige tijd vast te zitten 
(niet nav aangifte door so) en volgt verplichte anti-
agressiecursus. Na vrijlating geeft so aan dat belaging niet 
is opgehouden. 

22 4 Ddr heeft een nieuwe bruid en dreigt kind dat hij met so 
heeft mee te nemen naar het buitenland. Hij valt so 
voortdurend lastig met dreigementen door bellen en 
sms’en.  

 

In essentie kunnen er twee redenen zijn waarom er geen aangifte is gedaan: het 
slachtoffer weigert of durft geen aangifte te doen of de politie is afhoudend om 
aangifte op te nemen en stimuleert het slachtoffer evenmin daartoe. De motieven om 
geen aangifte te doen kunnen doorgaans echter niet uit de dossiers worden afgeleid. 
In een geval lijkt de reden bij het slachtoffer te liggen, omdat de ex-partners besloten 
hebben hun relatie een nieuwe kans te geven. In de overige dossiers is het feit dat 
het ontbreken van elke aangifte niet volgens het protocol in Haaglanden is waarbij 
het stimuleren van aangifte juist wordt nagestreefd 

Dat in bovenstaande dossiers geen aangifte is gedaan kan niet verklaard worden 
door de geringere aard of ernst van de belaging vergeleken met overige dossiers. In 
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één geval is de duur van de belaging weliswaar relatief kort (één maand) maar 
indringend. In drie gevallen is de problematiek al zo’n twee jaar gaande. Opvallend is 
wel dat het aantal mutaties in de dossiers relatief laag is. Het gemiddelde aantal 
mutaties voor Haaglanden bij belagingszaken is 9 terwijl de vijf dossiers waarin geen 
aangiften zijn teruggevonden op één na beduidend minder mutaties bevatten. Ook 
valt op dat het contact tussen slachtoffer en politie minder intensief is dan in andere 
dossiers. Het beperkt zich voornamelijk tot de momenten dat het slachtoffer zelf 112 
belt (respectievelijk twee, drie, drie en twee keer). Eén keer komt het slachtoffer op 
het bureau langs of belt er naar op. 

3.2.3 Justitieel vervolg 
Als we naar het justitiële vervolg op de 19 AWARE-meldingen kijken, dan blijkt dat er 
4 aangiften zijn gedaan, 3 aanhoudingen en 2 voorgeleidingen (voor de Hulpofficier 
van Justitie) zijn verricht. In de helft van de mutaties die betrekking hebben op 
AWARE-meldingen wordt niets over het justitiële vervolg vermeld. Dat maakt het dus 
moeilijk om harde conclusies te trekken over het vervolg in justitiële zin. Het aantal 
van 3 aanhoudingen en 2 voorgeleidingen in Rotterdam-Rijnmond mag echter, 
gezien het AWARE-protocol als gering betiteld worden. Hierin staat immers vermeld 
dat de belager altijd dient te worden aangehouden en voorgeleid. Dat de uitvoering 
van dat beleid niet altijd lukt, hoeft niet alleen iets te zeggen over het optreden van 
de politie. Het kan natuurlijk zijn veroorzaakt door het onvoorspelbare gedrag van de 
dader waar ook de politie moeilijk greep op heeft. Desalniettemin bevatten enkele 
dossiers aanwijzingen voor terughoudendheid en aarzeling bij de politie waarover 
slachtoffers hun frustratie uiten. In één geval wijst het slachtoffer de ter plaatse 
gekomen politiefunctionarissen bij twee separate incidenten op het 
aanhoudingsbeleid bij AWARE maar zij voldoen beide keren niet aan haar oproep 
om tot aanhouding over te gaan en volstaan met het aanspreken van de dader en 
verzoeken hem zich te verwijderen. Diverse politierespondenten geven (daarnaar 
gevraagd in de interviews in het kader van dit onderzoek) te kennen, dat zij het 
moeilijk vinden om tot aanhouding over te gaan bij twijfel over de stelselmatigheid, 
die als basis voor een strafrechtelijke vervolging van belaging duidelijk dient te zijn. 
Om een zaak te kunnen opbouwen dienen de slachtoffers goed te zijn voorgelicht 
over de zaken die zij moeten bijhouden en overleggen en over hoe zij zich dienen te 
gedragen ten opzichte van de ex-partner. Veel politierespondenten geven echter aan 
dat het uiteindelijke doel bij belagingszaken voor hen primair is dat de belaging stopt. 
Hoe dat maakt niet uit maar in de praktijk bestaat de voorkeur voor “de softe manier”, 
namelijk door praten en overreding. Hier zien politiefunctionarissen een belangrijke 
rol voor zichzelf weggelegd. “Wat we zien, is dat zaken heel zelden voorgeleid 
worden. Regelmatig moeten we verdachten na verhoor de straat weer op laten gaan. 
Ze worden ook bijna niet opgeroepen, ontvangen over het algemeen een 
schikkingsvoorstel of voorwaardelijke straf. Maar heel weinig zaken komen voor de 
rechter. Dus we moeten op de een of andere manier de verdachte wijsmaken dat hij 
er maar beter mee op kan houden.”  

De vraag of AWARE een aanhouding vergemakkelijkt vergeleken met de 112+ 
aanpak in Haaglanden blijkt lastig te beantwoorden op basis van de kwantitatieve 
data uit het dossieronderzoek. Of bij een individueel incident binnen een 
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belagingsdossier al dan niet tot aanhouding overgegaan wordt, is niet goed uit de 
mutaties op te maken omdat hierover niet systematisch gerapporteerd wordt. 
Hetzelfde geldt voor de stand van zaken in het justitiële traject. Net als in Rotterdam-
Rijnmond komt uit de interviews en dossiers in Haaglanden echter een beeld naar 
voren van een voorkeur voor de “softe manier” van praten en overreding. Aangezien 
hier bij belagingszaken in tegenstelling tot AWARE-zaken de ernst en 
stelselmatigheid vaker nog niet duidelijk vaststaat, kan dit in eerste instantie een 
logische “eerste” aanpak zijn, terwijl deze fase in AWARE-zaken een gepasseerd 
station zou moeten zijn.  

Volgens sommige politierespondenten wordt door de slachtoffers niet altijd aangifte 
gedaan na alarmering. Sommige slachtoffers vinden het al voldoende dat de dader 
na de melding weer vertrokken is, vinden het ‘zielig’ voor de dader om aangifte te 
doen of zijn van mening dat aangifte toch geen zin heeft omdat “het toch niet tot een 
vervolging komt”. Een van de geïnterviewde politiemedewerkers hierover: “Dan ligt er 
dus geen basis om strafrechtelijk zo’n ex-partner aan te gaan pakken. We zijn te 
allen tijde afhankelijk van die aangifte. Het komt regelmatig voor dat een verdachte 
ter plekke wordt aangehouden en we de volgende dag naar de vrouw bellen om een 
aangifte te vragen maar dan vindt zij het te zielig en komt er geen aangifte. We 
sturen een PV dan wel in naar justitie zodat het binnen de justitiecomputer een plekje 
krijgt. In gevallen waarin we geen verdachte aantreffen en vrouwen geen aangifte 
willen doen dan heb je geen zaak. Dan sturen we vaak het PV niet in voor 
ambtshalve vervolging. Aangifte is de basis voor een strafzaak.” 

3.2.4  Aantal en type politiecontacten  
Uit de gepresenteerde informatie blijkt dat de politie veel informatie krijgt aangereikt 
over belagingszaken door slachtoffers, daders en mensen hun sociale omgeving. 
Met andere woorden: de aard van de belagingsproblematiek brengt voor de politie 
een relatief hoge intensiteit van contactmomenten en in het verlengde daarvan dus 
ook werkzaamheden met zich mee. Achtereenvolgens gaan we in op contacten die 
zijn geïnitieerd door betrokkenen zelf en contacten geïnitieerd door de politie. 
 
Contacten geïnitieerd door betrokkenen 
In de Tabellen 7 en 8 zijn de contacten tussen politie, slachtoffers, dader en hun 
omgeving bijeengebracht. Per dossier zijn er gemiddeld 17 contactmomenten tussen 
de politie en bij de belagingszaak betrokkenen. De range in frequentie van contacten 
met de politie is groot en loopt per dossier uiteen van twee tot 82. Voor het grootste 
deel (76%) betreft het contacten tussen de politie en het slachtoffer (gemiddeld 13 
per dossier, met een range van één tot 60). Het totaal aantal politiecontacten is in 
Rotterdam-Rijnmond beduidend hoger dan in Haaglanden. Ook op dossierniveau is 
het verschil groot: respectievelijk gemiddeld 20 en 15 per dossier. Enige 
terughoudendheid moet echter worden betracht bij het hanteren van gemiddelden bij 
kleine steekproeven waar bovendien de range groot is. Het kan anderzijds ook 
wijzen op grote heterogeniteit in belagingsproblematiek.  
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Tabel 7: Frequentie en aard van contact slachtoffers, dader en omgeving met politie 
over belaging (2001-2007) 

 alarm bellen naar bureau komen naar bureau 

 112 AWARE  so so+ ddr ddr+ so so+ ddr ddr+ 

RR66 
N=25 

10067 27 43 5 4 1 210 15 24 6 

HL 
N=25 

7868 - 40 9 19 0 88 21 27 1 

 

De primaire reden waarom slachtoffers contact met de politie zoeken, is het verzoek 
om in te grijpen. Uit een aantal dossiers, zowel in Rotterdam-Rijnmond als in 
Haaglanden, blijkt dat slachtoffers en personen uit hun omgeving in dat opzicht 
geregeld in de politie teleurgesteld zijn. Dat blijkt uit vragen aan de politie van 
slachtoffer en mensen uit haar omgeving waarom de politie zich in de ogen van het 
slachtoffer passief opstelt en niet intervenieert. Dit punt komt in hoofdstuk 5 in meer 
detail aan de orde als slachtoffers over hun ervaringen aan het woord komen. 
Meestal spreekt het slachtoffer de wijkagent aan of komt langs op het bureau om 
hiernaar te vragen. In een uitzonderingsgeval neemt het slachtoffer meer drastische 
maatregelen om een politie-ingrijpen te forceren, zoals de vrouw die 112 belt met de 
mededeling dat zij het helemaal niet meer ziet zitten en zichzelf iets aan gaat doen.  

Niet alleen wordt telefonisch veelvuldig gealarmeerd, maar vaker nog komen 
slachtoffers (en personen uit hun omgeving) zelf naar het politiebureau (in 
Rotterdam-Rijnmond zijn de vrouwen bijna vijf keer naar het bureau geweest als ze 
één keer bellen, in Haaglanden is die verhouding ongeveer twee op één). Ook hier is 
dit verschil waarschijnlijk het gevolg van de duur van de belaging (gemiddeld langer 
in Rotterdam-Rijnmond tengevolge selectie van langlopende AWARE-zaken) en is 
waarschijnlijk geen sprake van een systematisch verschil in dit opzicht tussen beide 
korpsen 

Slachtoffers komen langs om te verzoeken om interventie door de politie nádat het 
incident heeft plaatsgehad. De hoge frequentie van het aantal bureaubezoeken door 
slachtoffers geeft dit al aan, maar ook uit de mutaties van de bezoeken door 
slachtoffers valt wanhoop te bespeuren over het voortduren van de belaging en 
mogelijk ook de hoop dat een bezoek aan de politie en een persoonlijk verzoek van 
het slachtoffer meer effect zal sorteren dan een telefoontje. Meldingen die 
slachtoffers of personen uit hun omgeving komen doen, betreffen vaak het 
voortduren van belagingsactiviteiten van de dader. Het slachtoffer komt verslag 
uitbrengen van voorvallen die zich de afgelopen periode hebben afgespeeld. Dit type 
meldingen lijkt voor slachtoffers vaak zowel een expressieve als instrumentele 
                                                           

66  RR = Rotterdam-Rijnmond, HL = Haaglanden, so = slachtoffer, so+ = persoon uit de omgeving van het 
slachtoffer, ddr = dader, ddr+ = persoon uit de omgeving van de dader 

67  In 13 van de gevallen heeft iemand uit de sociale omgeving van het slachtoffer gealarmeerd. 
68  In 2 gevallen heeft iemand uit de sociale omgeving van het slachtoffer gealarmeerd. 
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functie te vervullen: zij kunnen hiermee uiting aan hun frustraties geven en 
tegelijkertijd de verwachting ten opzichte van de politie – het bieden van 
bescherming of doeltreffender interventie - onderstrepen. Voor de politie zijn deze 
meldingen nodig voor dossiervorming met het oog op het documenteren van het 
gedrag van de belager bij een mogelijke vervolging.  

Een ander type meldingen gebeurt voorafgaand aan het potentiële incident en is 
gericht op preventie. Het slachtoffer of haar advocaat meldt aan de politie dat er iets 
te gebeuren staat (vrijlating dader, verjaardag kind) waardoor zij een verhoogd risico 
op incidenten voorzien. De politiereactie blijkt sterk af te hangen van de 
dienstdoende agent. Afhankelijk van de politiefunctionaris die de melding verwerkt, 
wordt deze informatie slechts overgenomen in het systeem of wordt er een 
aanvullende opmerking aan gekoppeld zoals “graag extra aandacht voor dit adres” of 
wordt een afspraak op locatie aangemaakt.  

Als daders naar het bureau komen is dat meestal omdat ze verongelijkt zijn over 
vermeend onrecht dat hen wordt aangedaan door onterechte “verhalen” die de ronde 
doen dat verdachte zijn ex-partner zou lastig vallen. In één dossier komt de man aan 
het bureau om aangifte te doen tegen zijn ex-vrouw die hem geslagen zou hebben. 
De man heeft inderdaad een rode plek op zijn wang. Navraag van de dienstdoende 
politiefunctionaris bij de betreffende vrouw leert dat de vrouw van zich afgeslagen 
heeft toen haar ex-partner haar keel begon dicht te knijpen. Hiermee geconfronteerd 
bevestigt de dader dit verloop van de gebeurtenissen.  

Behalve meldingen gericht op dossiervorming, het vragen om bescherming of om 
beklag te doen en de eigen kant van het verhaal vertellen, komen slachtoffers, 
daders en personen uit hun omgeving met enige regelmaat advies vragen over 
praktische problemen waarvoor men zich geplaatst ziet. Het slachtoffer wil weten hoe 
zij kleren, een paspoort of andere eigendommen van de dader waar hij om vraagt 
aan hem kan overhandigen zonder dat hij haar lastig valt of de indruk krijgt dat ze 
contact met hem wil onderhouden. Als daders zich tot de politie wenden voor advies 
betreft dit vrijwel zonder uitzondering de vraag of de politie kan bemiddelen in het 
leggen van contact met de ex-partner. De dader wil graag zaken “uitpraten” en kijken 
of er nog openingen zijn voor “een nieuwe kans”. De redenen die slachtoffers, daders 
en personen uit hun omgeving hebben om te bellen naar het bureau zijn 
vergelijkbaar met de redenen om langs te komen.  

Contacten geïnitieerd door politie 
Om een volledig beeld van de intensiteit van de problematiek voor het politiewerk te 
schetsen, zijn ook de contacten van belang die door de politie zelf geïnitieerd worden 
(Tabel 8). De twee meest voorkomende redenen in beide korpsen om zelf contact op 
te nemen met het slachtoffer zijn (i) in het kader van haar justitiële taak van het 
politieonderzoek en (ii) in het kader van haar hulpverleningstaak, gericht op het 
verlenen van nazorg aan het slachtoffer en dader. Overigens hangen beide aspecten 
– het bieden van zorg en het in gang zetten en houden van het justitiële traject - ook 
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samen69. Het aantal contacten dat de politie legt met slachtoffers is bij beide korpsen 
vergelijkbaar qua frequentie (gemiddeld bijna twee keer). In Rotterdam-Rijnmond 
wordt het initiatief voor vervolgcontacten bij het slachtoffer gelegd en hoeft de politie 
haar niet zelf op te zoeken. Overigens schrijft het huiselijk geweld protocol ook voor 
dat naar passende hulpverlening doorverwezen moet worden. Bij incidenten in zeven 
dossiers in de regio Rotterdam-Rijnmond blijken slachtoffers niet naar hulpverlening 
doorverwezen terwijl hier afgaande op de mutatietekst wel aanleiding voor lijkt te 
bestaan. Er waren bijvoorbeeld kinderen bij een geweldincident aanwezig of het 
slachtoffer – dat nog geen hulpverlening krijgt - wordt omschreven als “geestelijk op 
het randje gebracht.” De vraag is echter hoe volledig en betrouwbaar de informatie in 
de politiedossiers is met betrekking tot het doorverwijzen naar hulpverlening. We 
weten dat vrouwen als zij op AWARE zijn aangesloten in elk geval altijd via hun 
caseworker in de Vrouwenopvang hulpverlening geboden maar ook hiervan wordt 
vrijwel nooit melding gemaakt in mutaties.  

Het protocol van Haaglanden schrijft twee verplichte hercontacten (vier weken en 
drie maanden na een incident van huiselijk geweld) voor. Op het totaal van 95 
incidenten in de 25 Haaglandse dossiers, zijn acht verwijzingen naar hercontacten 
met slachtoffers teruggevonden. Ook hier geldt dat niet vermeld staan niet per 
definitie betekent dat het niet gebeurt. Het is door de gebrekkige kwaliteit van 
mutaties in elk geval evident moeilijk om de naleving van gemaakte afspraken te 
monitoren.   

Tabel 8: Contacten bij belagingsproblematiek door politie geïnitieerd (2001-2007) 

neemt contact op met: Politie 

So So+ ddr ddr+ 

RR 
N=25 

42 9 15 2 

HL 
N=25 

46 8 29 1 

 

Naast contact opnemen met het slachtoffer, neemt de politie in een aantal gevallen 
ook contact op met haar sociale omgeving. Zo heeft de politie bijvoorbeeld 
informatief en uit voorzorg gesproken met de medewerkers van de school en 
kinderopvang van de kinderen omdat de kinderen maar ook personeelsleden zeer 
angstig zijn voor de dader. Een ander voorbeeld betreft contacten met de 
woningbouwvereniging in het kader van het aanvragen van een urgentiebeschikking. 
De meeste contacten met de omgeving van het slachtoffer betreffen het horen van 
getuigen in het kader van het verzamelen van bewijsmateriaal voor het mogelijk 
doorsturen van de zaak naar de Officier van Justitie.  

                                                           

69  Er blijkt een hoge positieve correlatie (.75, significant op 0.01) tussen het totaal aantal contacten van 
slachtoffer met politie en het aantal aangiften dat het slachtoffer doet.  
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Het contact dat de politie met de dader en zijn omgeving legt, is meestal in het kader 
van een strafrechtelijk traject. Tegelijkertijd zet de politie er ook expliciet op in om te 
proberen het gedrag van de dader bij te sturen uit het oogpunt van zorg voor het 
slachtoffer. De dader wordt op het bureau uitgenodigd en gewezen op de mogelijke 
consequenties van het volharden in zijn ongewenste gedrag. In één dossier zet de 
politiefunctionaris zijn verhaal kracht bij door de dader niet op het bureau maar op 
zijn werkplek aan te spreken. Omdat dit onvoldoende resultaat heeft, neemt de politie 
haar toevlucht tot een minder orthodoxe aanpak: de werkgever wordt door de politie 
betrokken door hem te informeren over de belagende gedragingen van de dader 
omdat deze zich hierbij van bedrijfsmiddelen (taxi) bedient.  

Wat betreft het contact met daders geldt in beide regio’s dat volgens het protocol 
daders door de politie gewezen moeten worden op de mogelijkheid van vrijwillige 
hulpverlening. Als een dader aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet de 
politie dit aan de reclassering melden waarna deze het traject in gang zet. In 
aanvulling op de vrijwillige plegerbehandeling schrijft het protocol van Haaglanden 
een normstellend en hulpverlenend “dadergesprek” voor dat door een 
politiefunctionaris met de dader gevoerd dient te worden. In de onderzochte dossiers 
van Haaglanden is in vijf van de 25 dossiers een verwijzing naar het aangaan van 
een dadergesprek aangetroffen. In drie gevallen heeft er daadwerkelijk een gesprek 
plaats gevonden, in één geval stelde de dader hier geen prijs op en in één geval 
merkt de politiefunctionaris op dat er geen dadergesprek zal zijn “omdat de dader 
woonachtig is in Peijnacker”. Waarom dit een geldige reden zou zijn om geen 
dadergesprek te voeren, is onduidelijk omdat Peijnacker binnen de politieregio 
Haaglanden ligt. Naar de vrijwillige plegerbehandeling wordt in één dossier in 
Rotterdam-Rijnmond en zeven dossiers in Haaglanden een verwijzing aangetroffen. 
Uit de dossiers is niet duidelijk af te leiden of de reclassering systematisch wordt 
betrokken bij het begeleiden van de dader in het kader van vroeghulp. Uit interviews 
met betrokkenen in Rotterdam-Rijnmond is bekend dat de reclassering voorheen 
betrokken was bij een aanhouding van een AWARE-dader, maar sinds de komst van 
het sreeningsteam (Centrum voor Dienstverlening of het DOK), is dit niet meer het 
geval. Of plegerbehandeling via de reclassering door de politie Rotterdam-Rijnmond 
minder vaak aan daders wordt voorgelegd, kan op basis van de data niet worden 
vastgesteld. Het is evident dat de politie Haaglanden er in haar mutaties meer 
aandacht aan besteedt. Uit deze mutaties komt een beeld naar voren waaruit blijkt 
dat het succesvol doorleiden van daders naar de hulpverlening een lastige opgave 
kan zijn. Twee keer meldt de politie Haaglanden de dader voor een 
behandelingstraject bij De Waag aan en controleert ook of hij wel op komt dagen. 
Uiteindelijk besluit de instelling niet met de dader verder te gaan en informeert de 
politie daarover. Eén keer “omdat hij nog een paar andere zaken af gaat handelen” 
(waarbij onduidelijk is wat dit inhoudt), en één keer omdat dader “de bekostiging van 
het traject niet goed geregeld krijgt en niet goed Nederlands praat.”  
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3.3 AWARE en werkdruk voor de politie  

Gegeven de relatief hoge intensiteit van contactmomenten is specifiek onderzocht of 
de AWARE-aanpak mogelijk bijdraagt aan een vermindering van de werkdruk die de 
politie ervaart. Gekeken is naar het aantal alarmeringen enerzijds en het aantal keren 
dat een slachtoffer een beroep doet op de politie voor steun en aandacht anderzijds. 
De verwachte werking van AWARE is dat het door de afschrikwekkende werking op 
de dader en/of het toegenomen gevoel van veiligheid van het slachtoffer, uiteindelijk 
leidt tot minder alarmmeldingen als zij eenmaal in het AWARE-traject zijn 
opgenomen vergeleken met de periode daarvoor70. Ook is het de vraag of 
slachtoffers, omdat ze zich veiliger voelen en omdat er een AWARE-caseworker 
beschikbaar is waar ze terecht kunnen met hulpvragen, de zorgtaak voor de politie 
vermindert als een slachtoffer eenmaal aangesloten is op AWARE. Met betrekking 
tot het aantal alarmmeldingen is tot slot nagegaan of AWARE tengevolge van 
onterecht gebruik of door technische mankementen tot loze meldingen leidt en 
daardoor juist tot een onnodige inzet en dus toename van de werkdruk bij de politie 
zou kunnen leiden.  

3.3.1 Alarmeringsgedrag van slachtoffers na aansluiting op AWARE  
Als we kijken naar het alarmeringsgedrag van slachtoffers nadat zij op AWARE zijn 
aangesloten, dan hebben van de 25 aangesloten slachtoffers 15 geen enkele keer 
meer over een noodsituatie in het kader van belaging gealarmeerd, noch via het 
AWARE-systeem, noch via 112. Het alarmeringsgedrag van de overige 10 op 
AWARE aangesloten slachtoffers wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 9: Alarmering door op AWARE aangesloten slachtoffers van belaging (N=25) 

SO N meldingen N AWARE N 112 Bijzonderheden 

1 6 5 1 ivm 
apparaat 

stuk 

So was één keer te geschrokken 
om AWARE/112 te activeren 

2 2 2 - 1 loze melding (per ongeluk in tas 
ingedrukt) 

3 2 2 - 1 keer zou melding niet gewerkt 
hebben, 1 keer heeft dader gsm en 
AWARE-apparaat buiten bereik van 
slachtoffer gehouden en later is 
slachtoffer het apparaat kwijt 
geraakt 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Ontevreden over snelheid waarmee 

                                                           

70  Dit deed zich al voor in het gebruik van de eerste variant van AWARE; zie Römkens & Mastenbroek, 1997, 
zie noot 1. 
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SO N meldingen N AWARE N 112 Bijzonderheden 

op AWARE gereageerd wordt dus 
belt ook 112 

5 1 0 1 AWARE nodig maar niet 
meegenomen ivm lege batterij 

6 2 2 ? Door storing in AWARE-apparaat 
wordt aangeraden tijdelijk 112 te 
bellen 

7 1 1 0 Slachtoffer drukt nadat voorval al 
heeft plaats gevonden. Vergeet 
apparaat mee te nemen 

8 1 0 1 Belt 112 want weet niet of situatie 
ernstig genoeg is voor AWARE  

9 2 1 1 Twijfel over wanneer 112 en 
wanneer AWARE + een keer storing 
op apparaat 

10 1 1 0 Politie treft TP niemand aan 

11/25 0 0 0 Geen noodsituaties gemeld 

 

Om te kijken of vrouwen na aansluiting op AWARE minder vaak de politie alarmeren, 
is binnen Rotterdam-Rijnmond het aantal alarmeringen voor en na aansluiting op 
AWARE nagegaan. In totaal hebben de slachtoffers die op AWARE aangesloten zijn 
19 alarmmeldingen gedaan. Er blijkt sprake van een overtuigende afname in 
alarmeringen na aansluiting op AWARE met zeker 73% (van meer dan 70 112-
alarmeringen71 voor aansluiting tot 19 alarmeringen erna). In dat opzicht leidt de 
aansluiting op AWARE tot een verminderd beroep op de politie en tot een 
vermindering van de werkdruk. Uit de dossiers van de AWARE-vrouwen valt tevens 
op te maken dat er in de periode na de aansluiting ook geen noodsituaties meer door 
derden worden gemeld. Voorafgaand aan de aansluitingen is 13 keer door derden 
naar 112 is gebeld in verband met de belagingsproblematiek.  

In de interviews met slachtoffers komt naar voren dat vrouwen die aangesloten zijn 
op AWARE zeer terughoudend zijn om te alarmeren. Zij wegen zorgvuldig af of en 

                                                           

71  Deze aantallen zijn niet helemaal gelijk aan de aantallen die gebruikt worden bij het beantwoorden van de 
vraag naar interventietijd (hoofdstuk 4). Bij de interventietijd wordt ook een AWARE-melding meegenomen 
die een test betrof. Hierbij is geen sprake van een daadwerkelijke noodsituatie maar wordt wel getest of de 
melding correct bij de politie meldkamer binnen komt en er met prioriteit 1 een wagen op de melding af wordt 
gestuurd. Daarentegen zijn meer mutaties aangetroffen die naar 112-meldingen verwijzen dan de 71 waarbij 
ook een match met het meldkamersysteem werd gevonden. 71 kan dus als absolute ondergrens beschouwd 
worden. 
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wanneer zij de politie erbij willen halen en informatie over dreigende situaties 
bespreken met contactpersonen van politie en hulpverlening. Veel vrouwen geven 
daarbij aan dat zij vaak twijfelen of de situatie wel ernstig genoeg is om te drukken. 
De vrouwen worden bij de aansluiting geïnstrueerd de alarmknop alleen te gebruiken 
bij levensbedreigende situaties. In de praktijk blijken zij dit soms lastig zelf in te 
kunnen schatten hetgeen zich vertaalt in terughoudendheid om te alarmeren. Een 
van de slachtoffers hierover: “Hij zag me zitten op het terras. Aan de overkant heeft 
hij twintig minuten naar me zitten kijken. Toen heb ik mijn caseworker van Arosa 
gebeld en heb haar alles uitgelegd. Ze kwam ter plekke, wat ik erg fijn vond, om de 
situatie te bekijken. Als hij het weer doet moet ik drukken of in ieder geval meteen 
daarna melding gaan doen bij de politie, hebben we afgesproken.“ 

3.3.2 Het voorkomen van loze meldingen 
Als er vaak sprake zou zijn van loze meldingen en de politie hierdoor tijd steekt in 
onnodige handelingen, wordt dit als een last ervaren. In de dossierstudie komt één 
loze melding voor; hierbij zegt het slachtoffer het apparaat per ongeluk in haar tas 
geactiveerd te hebben. Daarnaast is tijdens gesprekken met betrokkenen vanuit 
politie en hulpverlening in Rotterdam-Rijnmond gebleken dat op een gegeven 
moment relatief veel valse meldingen binnen bleken te komen. Onderzoek wees uit 
dat dit met name het gevolg was van het technisch niet goed instellen van het 
apparaat. Bijscholing heeft er voor gezorgd dat valse alarmeringen door 
instellingsfouten inmiddels tot het verleden behoren. Het al dan niet goed om kunnen 
gaan met het apparaat (zowel in technische zin als in het afwegen van wanneer het 
wel en niet gepast is om te gebruiken), is één van de aspecten die wordt 
meegenomen bij de afweging of een slachtoffer tot de AWARE-interventie wordt 
toegelaten of niet. Eenmaal toegelaten worden de slachtoffers intensief begeleid 
door een caseworker van de hulpverleningsinstantie. Een goede begeleiding van 
slachtoffers door de hulpverlening draagt bij aan een verlaging van de werkdruk van 
de politie; er wordt veel aandacht besteed aan het realiseren van een praktijk waarbij 
alleen om urgente interventie wordt verzocht als dat noodzakelijk is.  

3.3.3 Zorgwerkzaamheden buiten alarmeringen  
Voorafgaand maar ook parallel aan een AWARE-aansluiting doen 
belagingsslachtoffers ook buiten alarmeringen om een beroep op de politie. Vooral in 
de beginfase ervaren politiemedewerkers hun investeringen in AWARE-zaken als 
intensief. Dit vooral vanwege het opbouwen van een vertrouwensband met het 
slachtoffer. In het voortraject wordt altijd eerst een testmelding gedaan met de 
apparatuur bij de vrouw thuis. Zodra de testmelding gedaan is, gaat men verder met 
het opbouwen van een vertrouwensband en met het maken van praktische 
afspraken, zoals wie de school inlicht over AWARE als er kinderen zijn, de werking 
van het AWARE-apparaat, de aanrijroute van de noodhulpauto et cetera Hiervoor is 
in Rotterdam-Rijnmond een coördinator voor AWARE bij de politie aangewezen, die 
hierin nauw samenwerkt met de coördinator van de hulpverlening, de stichting Arosa.  

Het is daarom opvallend dat in slechts vijf van de vijfentwintig geanalyseerde 
dossiers door de politie melding wordt gemaakt van het feit dat het slachtoffer 
hulpverlening ontvangt vanuit Arosa. Uit de ervaringen van de slachtoffers blijkt 
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echter dat alle aangesloten AWARE-vrouwen intensief contact hebben met de 
hulpverlening die via Arosa wordt opgestart. Naar vrijwillige plegerbehandeling, 
relevant in het kader van de samenwerking op het gebied van hulpverlening met 
justitie/reclassering, wordt verder slechts in één dossier een verwijzing gevonden.  

De samenwerking met hulpverleningsinstanties zorgt voor een verlichting van de 
werkdruk voor de politie, zo geeft de coördinator van Arosa aan: “Arosa en de politie 
runnen het project AWARE samen, maar de coördinatie en regie liggen bij Arosa. 
Wat ook bij Arosa ligt is het beheer van de systemen, het nagaan hoe er op 
meldingen gereageerd wordt door de meldkamer, het monitoren van 
probleemsituaties en het initiëren van samenwerkingsverbanden. De kosten in tijd en 
mankracht zijn voor de politie relatief beperkt, zeker in verhouding tot het effect. 
Belagingszaken zijn moeilijk op te bouwen, slepen lang. Terwijl nu met hulp van de 
caseworkers soms doorbraken worden bereikt. Niet alleen “soft” maar ook “hard” 
doordat de hulpverlener de rechercheur kan helpen om bepaalde patronen aan te 
tonen.”  

Uit de interviews met politierespondenten komt een wisselend beeld naar voren met 
betrekking tot de mate waarin AWARE ertoe leidt dat de politiële zorgtaak afneemt. 
In ieder geval wordt geen melding gemaakt van een protocollering met betrekking tot 
het onderhouden door de politie van het contact met op AWARE aangesloten 
slachtoffers van belaging. In de praktijk lijkt dit vooral aan de AWARE-caseworkers 
bij de vrouwenopvang te worden overgelaten, hoewel wijkagenten daarin een eigen 
verantwoordelijkheid houden volgens het huiselijk geweld protocol. De invullingen 
lopen uiteen. Terwijl de ene wijkagent aangeeft dat zij het fijn zou vinden als niet zij, 
maar iemand anders het luisterend oor kan bieden, geeft een andere wijkagent aan 
dat hij te maken krijgt met slachtoffers die vaak geen vertrouwen meer hebben in de 
politie en dat hij het van belang acht dat de politie zelf extra investeert om dat 
vertrouwen terug te brengen. Hij vindt dat de politie niet alleen een taak heeft in 
noodsituaties maar probeert ook een nagesprek te hebben en los daarvan regelmatig 
langs te gaan om te zien hoe het gaat, een kopje koffie te drinken, even bij te praten. 
“Maar andere collega’s zullen dat wellicht niet doen. Ik zelf vind dat je je op deze 
manier als wijkagent nuttig kunt maken maar het is niet meetbaar.” Meerdere 
respondenten bij de politie geven aan meer tijd aan een zaak te besteden als er 
kinderen bij betrokken zijn.  

In de opzet van AWARE zijn het met name de wijkagenten die vanuit de 
politieorganisatie moeten investeren in het opvangen van vragen van slachtoffers 
aan de politie. Zij zouden in theorie dus veel tijd “kwijt” kunnen zijn aan het 
interveniëren in belagingszaken en de daarmee gepaard gaande problematiek. 
Zonder uitzondering geven de geïnterviewde wijkagenten in Rotterdam-Rijnmond 
evenwel aan dat zij het beroep dat slachtoffers op hen doen eigenlijk wel mee vinden 
vallen. Eén respondent vat het als volgt samen: “Van de politie willen ze “Ben er als 
ik bang ben” en “Luister naar me als ik weer het zoveelste incident heb 
meegemaakt”. De begeleiding is dus met name gekoppeld aan concrete incidenten 
en in die zin niet verschillend van de ondersteuning aan slachtoffers zonder AWARE-
aansluiting.  
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De feitelijke tijdsinvestering van rechercheurs is in de praktijk beperkt volgens 
respondenten. Het opvragen van telefoongegevens kan bijvoorbeeld wel een tijd 
duren maar vraagt van de betrokkene zelf niet zo veel tijd. Het opmaken van een 
proces verbaal vergt volgens de ondervraagden nog de meeste tijd. 
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4 Effectiviteit van de interventies vanuit de politie 
bezien 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten met betrekking tot vraagstelling 2a over 
verschillen in de effectiviteit van interventies van de politie bij belaging. De 
achterliggende gedachte bij AWARE is dat vrouwen (en eventueel kinderen) die 
worden lastig gevallen door een ex-partner, sneller en beter kunnen worden 
beschermd dan bij de reguliere 112-alarmeringen. Haaglanden heeft daarentegen 
het specifiek op huiselijk geweld toegesneden 112+ protocol ontwikkeld dat beoogt 
een snellere interventie te realiseren dan bij een regulier 112 alarm.  

In 4.1 worden resultaten over de snelheid van beide interventies met elkaar 
vergeleken. Daarbinnen is onderzocht of de snelheid van interventie samenhangt 
met de prioriteitsclassificatie die vanuit de politiemeldkamer wordt gegeven aan een 
alarmering via AWARE, via reguliere 112-melding en via de 112+ melding. In 4.2 is 
de impact van de snelheid van interventie nader onderzocht, toegespitst op de mate 
waarin een snelle interventie ook een preventieve werking op de dader heeft en of de 
snelheid van interventie de kans op aanhouding van de dader verhoogt.  

4.1 Snelheid van de politie-interventies  

4.1.1  Snelheid waarmee de politie na alarmering ter plaatse is 
De kracht van het AWARE-systeem wordt gezien in de snelheid van de interventie. 
Dat wordt geïllustreerd in een recent artikel in het Brabants Dagblad. Onder de kop 
“Stalker opgepakt door AWARE-alarmsysteem” vermeldt het artikel ”Binnen vier 
minuten was de politie woensdagavond ter plaatse toen een Goirlese gebruik maakte 
van het AWARE-alarmsysteem”72. De resultaten uit het vergelijkend 
dossieronderzoek laten echter een genuanceerder beeld zien waarin snelheid niet de 
enige succesfactor is. 

Binnen het totaal van 169 incidenten in beide korpsen waarvoor een surveillance 
auto is uitgerukt, is grote variatie in aanrijdtijden. De kortste aanrijdtijd is minder dan 
1 minuut (6 keer) en de langste bedraagt 109 minuten. De extreem korte tijden 
hebben betrekking op gevallen waarbij de politie om uiteenlopende redenen, soms 
omdat men ging posten in afwachting van de dader, al ter plaatse was73. De lange 

                                                           

72  Brabants Dagblad, 29 februari 2008, Stalker opgepakt door AWARE -alarmsysteem. 
73  Twee voorbeelden: Voorbeeld 1: de politie treft de dader in de portiek van de flat van het slachtoffer aan. Ze 

spreken hem aan en hij vertrekt. De politie blijft in de buurt wachten en ziet even later het slachtoffer lopen 
met de dader achter haar aan. De politie spreekt het tweetal aan en het slachtoffer geeft aan dat de 
aanwezigheid van de dader tegen haar zin is. Hij wordt aangehouden in verband met belaging. Voorbeeld 2: 
op de desbetreffende dag heeft de politie al drie keer eerder gereageerd op een melding dat de dader in → 
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aanrijdtijden (2 keer) zijn ook uitzonderingen74. Als we deze uitzonderlijk korte en 
lange interventietijden buiten beschouwing laten om een meer realistisch aanrijdtijd 
te bepalen, komen we voor de verschillende regio’s en alarmeringskanalen tot de 
gemiddelde aanrijdtijden zoals deze in Tabel 10 staan weergegeven.  

Tabel 10: Aanrijdtijden na alarmering via AWARE en via 112 

 gem. 
aanrijdtijd 

min & max 
aanrijdtijd 
in minuten 

prio 1 prio 2 prio 3 Prio 4 

RR niet 
AWARE 
N=76 

14,5 min 1–46 1  
(1%) 

22 
 (29%) 

50  
(67%) 

2 
 (3%) 

RR  
AWARE 
N=20 

8,5 min 3 – 19 19  
(100%) 

- - - 

HL 112+ 
N=73 

8,5 min 1 – 44 4 
 (6%) 

53 
 (79%) 

10  
(15%) 

- 

 

De aanrijdtijd in Rotterdam-Rijnmond is voor slachtoffers op het moment dat zij nog 
niet op AWARE zijn aangesloten en melding doen van een noodsituatie gemiddeld 
14,5 minuten. De Rotterdam-Rijnmondse meldkamer hanteert meestal prioriteit 3 
(met één uitzondering van prioriteit 1). Hierin bestaat een belangrijk verschil met de 
prioritering en daarmee samenhangende aanrijdtijd in Haaglanden. Bijna 80 procent 
van de 112-alarmeringen in belagingszaken krijgt daar volgens het specifieke 
huiselijk geweld protocol een prioriteit 2 toebedeeld. De gemiddelde aanrijdtijd in 
Haaglanden bedraagt dan slechts 8,5 minuten. Deze aanrijdtijd is gelijk aan de 
gemiddelde aanrijdtijd bij AWARE-meldingen in Rotterdam-Rijnmond.  

Omdat de prioritering dus een doorslaggevende rol blijkt te spelen - los van AWARE 
per se - hebben we in Tabel 10 de gemiddelde aanrijdtijden bijeengezet per 
prioriteringscategorie. Als bij Haaglandse 112-meldingen over belaging met prio 1 
een wagen ter plaatse gaat, gaat de gemiddelde aanrijdtijd omlaag tot 5,5 minuten. 
Dit is 35% sneller dan de gemiddelde aanrijdtijd bij de overige meldingen. 

 

                                                                                                                                        

de tuin van het slachtoffer staat. Steeds als zij ter plaatse komen, is hij verdwenen. Na het laatste incident 
besluiten de agenten te posten in het huis en betrappen ze de dader op heterdaad als hij weer terugkeert. 

74  De aanrijdtijd van 109 minuten betreft een incident in Haaglanden waar met prioriteit 3 (in plaats van 1) is 
uitgerukt en onder vermelding van de code “hulpverlening”. In Rotterdam-Rijnmond heeft één incident een 
lange aanrijdtijd van 70 minuten. Het betreft een incident van een op AWARE aangesloten slachtoffer dat de 
dader in de buurt van haar huis heeft zien rijden terwijl er een straatverbod aan hem is opgelegd. Zij weet niet 
of het ernstig genoeg is om het AWARE-systeem te gebruiken en ze besluit 112 te bellen. De melding krijgt 
een prioriteit 3 en de code “lastig persoon”.  
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Tabel 11: Gemiddelde aanrijdtijden in minuten per prioriteringscategorie 

 Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 

RR 
N=96 

8,5 11,5 16,0 11,0 

HL 
N=73 

5,5 8,0 11,0 - 

 

Uit het bovenstaande blijkt evident het doorslaggevend belang van de prioriteit door 
de meldkamer die aan een melding wordt toegekend. Daarmee is niet gezegd dat de 
AWARE-technologie geen meerwaarde heeft. Die kan ook van belang zijn in 
Haaglanden, omdat dan gegarandeerd met prioriteit 1 wordt uitgerukt en dus de 
snelste tijd wordt behaald.  

Dat Rotterdam-Rijnmond in elke prioriteringscategorie systematisch een langere 
gemiddelde aanrijdtijd nodig heeft, hoeft niet te wijzen op een tragere werkwijze van 
de politie aldaar. Het kan (en zal waarschijnlijk) verband houden met het geografisch 
grotere werkgebied dat dit korps onder haar hoede heeft, met veel kleine 
buitengemeentes. Uit de beschikbare gegevens valt dit niet verder te traceren. 

4.1.2 Effect van de melding door het slachtoffer op de snelheid van de politie 
Effectief interveniëren in een noodsituatie begint voor de politie met het al dan niet 
(tijdig) op de hoogte worden gesteld. AWARE kan hier een hulpmiddel voor zijn: het 
slachtoffer heeft een alarmapparaat binnen handbereik waarmee zij te allen tijde en 
vanaf elke gewenste locatie een alarmsignaal af kan geven.  

Uit het dossieronderzoek blijkt echter dat deze mogelijkheid niet altijd benut wordt. Bij 
24 incidenten was het slachtoffer ten tijde van de noodsituatie op AWARE 
aangesloten. In vier van deze situaties (bijna 17% van de gevallen) blijkt het 
slachtoffer toch niet via AWARE maar via 112 alarm te slaan. Als we deze incidenten 
terug zoeken, blijken hier deels technische redenen aan ten grondslag te liggen (in 
een geval is het AWARE-apparaat kapot, de batterijen waren leeg, of de alarmering 
via AWARE lijkt niet te werken. Drie kwartier na het indrukken van de AWARE-knop 
en het uitblijven van de politie besluit het slachtoffer 112 te bellen). In andere 
gevallen is het slachtoffer het apparaat vergeten mee te nemen en in een ander 
geval aarzelt ze als ze de dader in de buurt van haar huis ziet terwijl er een 
straatverbod aan hem is opgelegd. Zij voelt zich bedreigd maar weet niet of het 
ernstig genoeg is om de AWARE-knop te gebruiken en ze besluit 112 te bellen. 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de snelheid waarmee de politie kan 
reageren, is de persoon die een beroep op de politie doet. Is dat het slachtoffer zelf 
of belt iemand uit de omgeving? Van de in totaal 169 noodsituaties worden er 16 
(9%) door iemand anders dan het slachtoffer bij de politie gemeld. Het betreft in 10 
gevallen meldingen van lastig vallen, twist in woning of twist op straat. Ook ernstiger 
feiten zoals mishandeling (2 keer) of gijzeling (1 keer) van het slachtoffer en een 
schietpartij (1 keer) worden niet door het slachtoffer zelf maar door derden aan de 
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politie gemeld. Bij de slachtoffers die op AWARE zijn aangesloten zien we in hun 
dossiers dat er sinds de aansluiting geen noodsituaties door derden meer gemeld 
zijn terwijl er voorafgaand aan de aansluiting 13 meldingen door anderen gemaakt 
werden. AWARE lijkt dus een duidelijke verbetering voor slachtoffers om zelf indien 
nodig hulp te kunnen inroepen 

In een aantal gevallen wordt de politie pas gecontacteerd om hulp te verlenen nadat 
het geweld zich al heeft afgespeeld. Van preventief ingrijpen kan dan geen sprake 
meer zijn, het gaat dan om schadebeperking en wellicht voorkomen van recidive. 
Exacte gegevens hierover zijn op basis van het dossieronderzoek niet te geven 
omdat dit niet altijd wordt gemuteerd door agenten (begintijdstip van de 
gewelddadigheden of bedreigingen). Wat we wel weten is dat de politie in 11 van de 
169 noodsituaties een reeds mishandeld slachtoffer aantreft. Dit betreft in één geval 
een slachtoffer dat op AWARE is aangesloten. Het is echter onduidelijk of het 
slachtoffer zelf nadat de mishandeling begon pas alarmeerde of dat de politie veel 
tijd nodig had om ter plaatse te geraken.  

4.1.3 Prioriteitsclassificatie door de meldkamer 
Omdat de codering en daarmee verband houdende prioritering die door de 
meldkamer aan meldingen toegekend worden zo cruciaal blijken, hebben we een 
nadere analyse gemaakt van dit deel van het meldingstraject. Wat gebeurt er precies 
bij de meldkamer nadat een vrouw alarmeert als haar ex-partner haar belaagt? In 
Tabel 12 zijn de coderingen opgenomen die de meldkamers in beide korpsen 
hebben gebruikt voor de hier onderzochte alarmeringen. 

Tabel 12: Coderingen door meldkamer na alarmering door slachtoffers van belaging  

Rotterdam-Rijnmond (totaal 96 alarmeringen) 

Code N % 

Overlast: lastig vallen 25 26 

Bedreiging: AWARE  20 21 

Burengerucht (relatieproblemen): twist in woning 20 21 

Mishandeling: twist op straat 12 13 

Mishandeling: mishandeling 8 8 

Bedreiging: bedreiging HD 4 4 

Mishandeling: schietpartij 1 1 

Restcategorie: verdachte personen 2 2 

Vernieling/zaaksbeschadiging 2 2 

Opsporingsactiviteiten 1 1 

Bericht voor de deur 1 1 
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Haaglanden (totaal 73 alarmeringen) 

Lastig vallen: lastig persoon 44 60 

Moeilijkheden 13 18 

Melding eigen initiatief 5 7 

Hulpverlening 3 4 

Openlijk geweld: vechtpartij 2 3 

Openlijk geweld: mishandeling 2 3 

Openlijk geweld: bedreiging 1 1 

Parkeerproblemen: foutief parkeren 1 1 

Opsporingsactiviteiten 1 1 

Aantasting openbare orde: overig 1 1 

 

De meest gebruikte code in beide korpsen bij belagingsincidenten is “lastig vallen”. 
De prioriteit die hieraan toegekend wordt, verschilt echter. In Haaglanden wordt aan 
42 van de 44 (95%) incidenten een prioriteit 2 gegeven terwijl in Rotterdam-Rijnmond 
23 van de 25 (92%) een lagere prioriteit 3 krijgen. De twee incidenten die wel een 
prioriteit 2 krijgen, zijn in beide gevallen alarmeringen waar de meldkamer signaleert 
dat politie al eerder te hulp is geroepen. Dat dit slechts in twee gevallen door de 
meldkamer wordt gemeld is opmerkelijk omdat vrijwel alle onderzochte zaken 
recidiverende belagers zijn en dus in het bedrijfsprocessensysteem door de 
meldkamer te zien is dat de politie al eerder hiervoor is uitgerukt. Deze twee 
interventies met prioriteit 2 vormen echter de uitzondering op het met prioriteit 3 ter 
plaatse gaan in geval van ‘lastig vallen’. Ook aan twee andere codes die in 
Rotterdam-Rijnmond veel voorkomen, namelijk twist op straat en twist in woning, 
wordt meestal75 een prioriteit 3 toegekend. Meldkamercodes die in Rotterdam-
Rijnmond met een hogere prioriteit (2) behandeld worden, zijn mishandeling (7 keer), 
bedreiging (4 keer), verdachte personen (2 keer) en vernieling (1 keer). In 
Haaglanden wordt naast lastig vallen ook prioriteit 2 toegekend aan de codes 
moeilijkheden (9 keer) en hulpverlening (1 keer).  

Voor alle meldkamercodes, behalve de delicten die standaard een prio 1 krijgen, 
geldt in de regel dat de centralist een inschatting maakt van de prioriteit waarmee 
een wagen ter plaats moet gaan. Uit de protocollen huiselijk geweld (hoofdstuk 1, en 
bijlage 1) is niet af te leiden in hoeverre de meldkamer via een protocol huiselijk 
geweld wordt aangestuurd bij het classificeren van de binnenkomende meldingen bij 
belaging door een ex-partner. De enige code waarbij de meldkamer Rotterdam-

                                                           

75  In 26 van de 32 gevallen. 
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Rijnmond eenduidig wordt aangestuurd en geen eigen interpretatie van de urgentie 
moet worden gemaakt is als sprake is van “bedreiging: AWARE”. Dan moet volgens 
het protocol automatisch een prioriteit 1 worden toegekend. Analyse van onze 
gegevens leert dat aan alle 20 incidenten met deze code inderdaad prioriteit 1 is 
toegekend76. In dit opzicht is de AWARE-interventie dus zeer succesvol omdat het de 
aansturing in de meldkamer standaardiseert. Andere codes die een prioriteit 1 
hebben meegekregen zijn in Rotterdam-Rijnmond een schietpartij en in Haaglanden 
openlijk geweld: vechtpartij (2 keer) en openlijk geweld: mishandeling (2 keer). 

4.1.4 Samenhang classificatie en mutatie 
Tot nu toe hebben we bij het bestuderen van de classificaties door de meldkamer 
naar twee gegevens over incidenten gekeken, namelijk de code, die de aard en ernst 
van het probleem aangeeft, en prioritering door de meldkamer zelf. Er mag 
verondersteld worden dat deze twee factoren samenhangen. Om hier meer inzicht in 
te krijgen, hebben we bekeken of de inhoud van de mutatie die uiteindelijk gemaakt 
wordt door de politiefunctionaris die ter plaatse is gegaan, min of meer overeenkomt 
met de inschatting die de persoon op de meldkamer maakte. Met name in ernstige 
situaties is dit van groot belang om te beoordelen of de meldkamer een adequate 
prioriteit bepaalt.  

We hebben zwaardere incidenten onder de loep genomen omdat die relatief 
eenduidig zijn in hun ernst: (zware) mishandeling, gijzeling en een schietpartij.  

De schietpartij wordt in de Rotterdamse meldkamer onder de code “mishandeling: 
schietpartij” genoteerd, er wordt met prioriteit 1 een wagen gestuurd en deze is na 6 
minuten ter plaatse. Bij de 14 incidenten die als (zware) mishandeling of gijzeling 
gemuteerd worden, is het beeld onverwacht divers. De twee gijzelingssituaties (in 
Rotterdam-Rijnmond), zijn door de meldkamer gecodeerd als “mishandeling: 
mishandeling” en er is prioriteit 2 aan gegeven. De 12 incidenten die door de agenten 
die ter plaatse gegaan zijn als (zware) mishandeling gemuteerd zijn, waren door de 
meldkamer onder uiteenlopende codes en ook verschillende prioriteiten genoteerd. 

Tabel 13: Mutatiecodering in relatie tot prioritering door meldkamer 

Code Aantal keer Prioriteit Regio 
Mishandeling: mishandeling 4 3x prio 2, 1x prio 3 RR 
Burengerucht: twist in woning 2 1x prio 2, 1x prio 3 RR 
Restcategorie: verdachte 
personen 

1 1 x prio 2 RR 

Bedreiging: AWARE  1 1 x prio 1 RR 
Lastig vallen: lastig persoon 1 1 x prio 2 HL 
Moeilijkheden 1 1 x prio 2 HL 
Openlijk geweld: vechtpartij 1 1 x prio 1 HL 
Openlijk geweld: mishandeling 1 1 x prio 1 HL 

                                                           

76  Zoals reeds in de paragraaf over aanrijdtijden is opgemerkt, is hierbij in één geval de melding in eerste 
instantie telefonisch afgehandeld maar na 70 minuten alsnog een wagen ter plaatse gegaan. 
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De uiteenlopende prioritering die qua ernst relatief vergelijkbare zaken krijgen 
onderstreept niet alleen de variatie in classificatie bij huiselijk geweld incidenten, 
maar ook de sleutelpositie die de persoon op de meldkamer inneemt. In de 12 
situaties waarin het slachtoffer mishandeld werd, had één van hen middels het 
AWARE-systeem zelf de mogelijkheid om de politie met prioriteit 1 ter plaatse te 
krijgen. Voor twee andere slachtoffers, beide in Haaglanden, heeft een 
meldkamermedewerker ingeschat dat hulp hen met de hoogste prioriteit geboden 
moest worden. Aan de hulpvraag van de overige mishandelde slachtoffers is met een 
lagere prioriteit gehoor gegeven: 7 keer prioriteit 2 en 2 keer prioriteit 3.  

4.2 Impact van de snelheid van interventie  

4.2.1 Preventieve werking van de snelheid van interveniëren  
Een van de veronderstelde werkingen van AWARE is dat snel interveniëren 
preventief werkt omdat het een ontmoedigende werking op de dader heeft als deze 
vrijwel meteen met de politie oog in oog staat. Om deze hypothese te testen, is een 
deelanalyse gemaakt, gebaseerd op een kwart van de snelste aanrijdtijden, zowel bij 
AWARE als bij 112-meldingen. Het betreft 47 alarmeringen met aanrijdtijden van één 
tot en met zes minuten, 15 hiervan zijn AWARE-meldingen en 32 zijn 112-
alameringen in Haaglanden. Ze hebben betrekken op respectievelijk 8 en 13 
verschillende vrouwen (Tabel 14). 

Tabel 14: Preventieve werking snelle politie-interventie (1-6 minuten)  

Gedrag dader  Frequentie 
RR 

Frequentie 
HL 

Belaging stopt: dader wordt door de politie 
aangesproken waarna het slachtoffer geen beroep 
meer op de politie doet 

 1 

Belaging stopt: dader wordt aangehouden waarna 
het slachtoffer geen beroep meer op de politie doet  

1  

Belaging stopt: dader wordt aangehouden, 
voorgeleid en heengezonden onder voorwaarde van 
geen contact met slachtoffer. Een week later 
overtreedt hij deze voorwaarde, wordt 
aangehouden, voorgeleid en vastgezet waarna het 
slachtoffer geen beroep meer op de politie doet 

 1 

Belaging stopt: relatie krijgt nieuwe kans 1  

Belaging blijft voortduren, inclusief melding van 
noodsituaties 

2 10 

Belaging blijft voortduren, geen noodsituaties meer 
gemeld 

4 1 
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Het blijkt dat het slechts één keer voor komt dat een dader enkel en alleen door het 
snelle interveniëren van de politie zodanig wordt afgeschrikt dat de belaging stopt, 
zonder dat een aanhouding nodig is. In de meeste zaken blijft de belaging ondanks 
de snelle politie-interventie voortduren. Dat is illustratief voor de hardnekkigheid van 
de problematiek. De meeste daders laten zich weinig gelegen liggen aan een externe 
grensstelling, ook niet door de politie. Hoewel het aantal dossiers dat ten grondslag 
ligt aan deze tabel gering is (21 van de 50) en voorzichtigheid moet worden betracht 
bij generalisatie valt op dat bij AWARE het aantal noodsituaties iets meer afneemt 
dan bij de 112-alarmeringen.  

Overigens is de snelheid van de respons niet de enige factor die op het stoppen de 
dader van invloed is. Dat hangt ook af van de inhoud van de respons: wat doet de 
politie concreet als ze ter plaatse is? We komen hierop terug in hoofdstuk 5 
(ervaringen van slachtoffers). Voor zover uit de beperkte informatie uit de dossiers is 
af te leiden (mutaties over de inhoud van het optreden naar de dader zijn immers 
vaak uiterst summier) heeft de politie in een aantal gevallen zeer gericht en proactief 
opgetreden. Een voorbeeld hiervan is de “melding eigen initiatief” die in Haaglanden 
vijf keer voorkomt. In deze gevallen besluit de politie te posten en is zij dus eerder 
dan de dader ter plaatse en kan meteen optreden. Als de stelselmatigheid en ernst 
van de belaging al bekend is, is juridisch gezien een repressieve aanpak mogelijk 
gericht op aanhouding. In elk geval is altijd een normstellende interventie mogelijk en 
noodzakelijk, gericht op preventie: het grenzen stellen en waarschuwen van de dader 
dat herhaling in de toekomst wel ernstiger gevolgen (aanhouding) kan hebben. In 
beide gevallen wordt het de dader duidelijk dat de politie de zaak serieus neemt, 
vervolg geeft aan de hulpvraag van het slachtoffer en de belager ook daadwerkelijk 
kan stoppen in zijn gedrag (door hem aan te houden of weg te sturen). Dit 
garandeert echter niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk succes. In drie van de vier 
zaken waar op bovengenoemde manier is opgetreden, gaat de belaging 
(aanvankelijk) door.  

In een aantal andere zaken lijkt het adequaat grenzen stellen aan de dader 
achterwege te zijn gebleven. Dit wordt inzichtelijk in een casus die illustratief is voor 
een patroon van terughoudendheid dat vaker uit de mutaties naar voren komt: de 
politie komt weliswaar ter plaatse maar geeft bij herhaling de dader het voordeel van 
de twijfel en houdt hem niet aan. Bijvoorbeeld in het geval waar het slachtoffer begin 
1999 van de dader is gescheiden. Dan begint de belaging die aanhoudt tot begin 
2007. Verschillende malen heeft de rechter een straatverbod aan de dader opgelegd. 
De dader volgt, belt en sms’t het slachtoffer veelvuldig, bedreigt haar met de dood en 
mishandelt haar. Hij heeft met bloed haar naam op haar voordeur geschreven en 
heeft ook een vriendin en de nieuwe partner van het slachtoffer bedreigd. Het 
slachtoffer heeft sinds 1999 een aansluiting op AWARE maar doet in de praktijk toch 
voornamelijk via 112 een beroep op de politie. Ondanks eerdere mutaties waarin 
deze historie vermeld wordt, gaat de politie na een alarmering ter plaatse zonder tot 
aanhouding van de aanwezige verdachte over te gaan. De agenten vragen de dader 
slechts zich te verwijderen. In het dossier is vermeld dat het slachtoffer boos is en de 
agenten erop wijst dat zij volgens het AWARE-protocol de dader aan moeten 
houden. Naar aanleiding van dit voorval wordt een mutatie opgemaakt waarin staat 
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dat bij elke volgende overtreding van het straat- en contactverbod lijfsdwang van drie 
dagen mag worden opgelegd en dat in overweging wordt gegeven de dader meteen 
aan te houden en in verzekering te stellen. Bij de eerstvolgende alarmering herhaalt 
zich echter de eerdere situatie: ondanks dat het slachtoffer de agenten wijst op de 
afspraken die gemaakt zijn, verzoeken de dienstdoende agenten de dader slechts de 
omgeving te verlaten.  

4.2.2 Effect van snelheid van interveniëren op aanhoudingen  
Een tweede veronderstelling over het effect van een snelle politie-interventie is dat, 
als het niet de dader zelf tot inzicht brengt te stoppen, het de aanhouding voor de 
politie vergemakkelijkt omdat de kans groter is hem op heterdaad te betrappen. 
Hiervoor (Tabel 13) zijn twee zaken geïdentificeerd waarin de belaging is gestopt 
omdat een aanhouding werd verricht. Hierin lijkt de snelle aanwezigheid de politie in 
staat te stellen om, vaker dan bij de gemiddeld genomen minder snelle reguliere 112 
interventie, over te gaan tot aanhouding op heterdaad.  

Over het geheel bezien blijkt echter het verrichten van aanhoudingen moeilijk. Ook 
als de politie snel ter plaatse is, is de dader toch al vaak verdwenen. Van alle 
alarmeringen waar een dader ter plaatse bij betrokkene was77, is dat bij meer dan de 
helft het geval (52%, N=86). In een aantal zaken is de schade dan al aangericht78. 
De gemiddelde aanrijdtijd bij deze alarmeringen is 11 minuten. Als we alleen kijken 
naar de alarmeringen die een prioriteit 1 gekregen hebben (N=20, waarvan vier in 
Haaglanden en 16 in Rotterdam-Rijnmond), is de dader zelfs nog vaker verdwenen 
bij aankomst van de politie (70%, 14 van de 20 zaken), ondanks het feit dat de 
gemiddelde aanrijdtijd bij deze alarmeringen slechts 8 minuten bedraagt en dus 
aanzienlijk korter is dan de algemene gemiddelde aanrijdtijd. Bij de zes prio 1 
alarmeringen waarbij de politie de dader nog wèl aangetroffen heeft, is de 
gemiddelde aanrijdtijd 6 minuten. Dit lijkt erop te wijzen dat verkorting van de 
aanrijdtijd de kans verhoogt om een dader aan te treffen. Echter: de gemiddelde 
aanrijdtijd bij alarmeringen waarbij de dader wèl wordt aangetroffen is 12 minuten 
(variërend van één tot 46 minuten). We moeten dus vaststellen dat het gedrag van 
de belager ook in dit opzicht onvoorspelbaar is waardoor het al dan niet verrichten 
van aanhoudingen een lastig criterium voor succes is.  

In Tabel 15 is nader geanalyseerd in hoeverre de snelheid van de politie samenhangt 
met een aanhouding op heterdaad (48%, N= 79). Omdat het puur over snelheid van 
reageren gaat, zijn hier voor Rotterdam-Rijnmond zowel reacties op 112- als 
AWARE-meldingen meegenomen. Dan blijkt dat slechts in iets minder dan de helft 
van de gevallen (47%, N= 38) waarin de verdachte nog ter plaatse is, de politie 
daadwerkelijk tot een aanhouding overgaat. Dit is opvallend omdat bijna de helft van 
de zaken waarin geen aanhouding is verricht, het wel een recidiverende belager 
betreft waar de politie ook al eerder heeft ingegrepen. De 37 aanhoudingen betreffen 

                                                           

77  In vier gevallen alarmeerde het slachtoffer de politie omdat zij zich bedreigd voelde door een telefoontje of 
brief maar was de dader niet ter plaatse 

78  Het betreft gevallen waarin het slachtoffer mishandeld werd (5 keer), eigendommen vernield werden (4 keer) 
of huisvredebreuk gepleegd werd (2 keer). 
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in totaal 21 plegers (9 in Haaglanden en 12 in Rotterdam-Rijnmond). Kennelijk blijft 
de politie vaak kiezen voor een niet-justitiële respons: het vermanend heenzenden. 
In een dossier blijkt de dader in totaal al twintig keer door de politie uit de woning van 
het slachtoffer te zijn gezet of gemaand zich te verwijderen.  

Tabel 15: Aanhoudingen na alarmering wegens belaging 

casus aanhouding  
op heterdaad 

Aanrijd-
tijd79 

prio regio type
80 

Bijzonderheden 

1 ‘huiselijk 
geweld’ 

- - RR 112  

1 belaging 10 1 RR AW ddr weg maar op station 
opgepakt. Signalering open 
maar ingesloten inzake 
belaging 

2 belaging 5 1 RR AW  

2 huisvredebreuk/
verzet politie 

- - RR 112 voorgeleid 

2 huisvredebreuk/
verzet politie 

12 2 RR 112  

3 bedreiging - - RR 112 zaak escaleert en ddr slaat 
so en haar moeder. Politie 
besluit niet aan te houden 
om verder escalatie te 
voorkomen 
 

4 ‘huiselijk 
geweld’ 

14 2 RR 112 voorzieningenrechter legt 
straat- en contactverbod op 

5 mishandeling - - RR 112 veroordeling 2 mnd 

5 mishandeling 
en belaging 

9 3 RR 112 loopzaak 

6 vernieling en 
mishandeling 
politie 

6 2 RR 112 vervolging ingesteld voor 
beide feiten 

6 bedreiging 8 1 RR AW voorgeleiding 

6 openstaande 
signalering 

3 2 RR 112  

7 bedreiging 18 2 RR AW  

7 overtreding 
straatverbod 

- - RR AW men wil lijfsdwang opleggen 
maar dat kan niet ivm 
gebrek aan celruimte 

8 gijzeling/ - - RR 112  

                                                           

79  is onbekend 
80  112 = alarmering via 112, AW = alarmering via 112 
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casus aanhouding  
op heterdaad 

Aanrijd-
tijd79 

prio regio type
80 

Bijzonderheden 

ontvoering 

9 mishandeling - - RR 112 aangehouden bij tramhalte 
in de buurt inverzekering 
gesteld 

9 verkrachting - - RR AW sepot ivm gebrek aan bewijs 

10 vernieling 6 2 RR 112 wordt loopzaak 

10 mishandeling/ 
poging 
doodslag 

13 3 RR 112  

10 mishandeling - - RR 112  

11 bedreiging, 
wederrechtelijke 
vrijheids-
ontneming, 
huisvredebreuk

12 2 RR 112 dader komt vast te zitten 

12 belaging - - RR AW staande gehouden 
vreemdelingenwet 
 

13 openstaande 
NSIS 
signalering 

12 3 RR 112  

14 belaging 10 3 HL 112 in de buurt aangetroffen in 
auto en meegenomen naar 
bureau voor blaastest ivm 
alcohollucht 

15 bedreiging 7 2 HL 112 geschorst onder voorwaarde 
geen contact 

15 mishandeling 6 1 HL 112 aanhouding ivm schorsing 
voorw. 

15 bedreiging 6 1 HL 112  

16 mishandeling 5 1 HL 112 heenzending onder 
voorwaarde geen 
contact 

16 belaging melding eig. 
initiatief 

HL 112  

16 bedreiging 7 2 HL 112  

16 belaging 1 2 HL 112 komt in elk geval tot 
voorgeleiding vast te zitten 

17 verstoring 
openbare orde 
+ WID 

6 2 HL 112 voorgeleid en krijgt boete 
opgelegd 

17 belaging - - HL 112  
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casus aanhouding  
op heterdaad 

Aanrijd-
tijd79 

prio regio type
80 

Bijzonderheden 

18 bedreiging 5 2 HL 112 heengezonden onder 
voorwaarde geen contact 

19 buren so voelen 
zich bedreigd 

44 2 HL 112  
 

20 vernieling 5 2 HL 112 politie ziet ddr onderweg 
naar adres uit struikjes 
komen. Loopzaak 

21 gesignaleerd 
ivm boete 

5 2 HL 112  

22 belaging melding eig. 
initiatief 

HL 112 gekozen om voor te leiden 
voor aangifte graffiti 
huismeester 

 
Tot slot moeten we onderstrepen dat de effectiviteit van een snelle interventie niet 
alleen wordt bepaald door het al dan niet aanhouden van de verdachte. Het snel ter 
plaatse zijn dient ook een ander strafrechtelijk relevant doel: dossieropbouw. Het 
stelt de politie in staat om overtredingen van straat- en contactverboden te 
constateren en daarmee de dossieropbouw te versterken bij een mogelijke 
vervolging in de toekomst. Daarnaast is een snelle interventie natuurlijk van belang 
om het slachtoffer gerust te stellen en te beschermen.  
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5 Effectiviteit van politie-interventies beoordeeld 
door slachtoffers 

In dit hoofdstuk volgen de resultaten met betrekking tot vraagstelling 2b: wat is de 
effectiviteit van de politie-interventies bij belaging zoals bezien door de slachtoffers? 
De ervaringen van slachtoffers zoals door hen verwoord in de interviews staan hier 
centraal. Het gaat hierbij om ervaringen met AWARE in Rotterdam-Rijnmond en met 
de 112+ interventie zoals die in Haaglanden wordt uitgevoerd, maar ook om de 
ervaringen met reguliere 112-interventies die de vrouwen in Rotterdam-Rijnmond 
hadden voordat ze op AWARE waren aangesloten. Onderstaande resultaten zijn 
gebaseerd op diepte-interviews die zijn afgenomen met in totaal twintig slachtoffers 
van belaging (tien in Rotterdam-Rijnmond met inmiddels op AWARE aangesloten 
vrouwen en tien in Haaglanden over de 112-interventie). De resultaten worden 
vergelijkenderwijs gepresenteerd: eerst de ervaringen van vrouwen in Rotterdam-
Rijnmond gevolgd door ervaringen in Haaglanden. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: het preventieve resultaat van de politie-interventies (5.1), de beleving van 
veiligheid (5.2) en tot slot behoeften van slachtoffers aan hulp of steun van de politie 
(5.3). 

5.1 Resultaat van de politie-interventie 

Aan alle vrouwen is de vraag voorgelegd wat voor hen het concrete resultaat is 
geweest van het politieoptreden. Meer in het bijzonder: heeft het politieoptreden 
bijgedragen aan het stoppen van de belaging? Wat maakt dan dat het politieoptreden 
effectief is?  

Rotterdam-Rijnmond 

Ondanks dat vrouwen zelf niet altijd ervaren dat de belaging is gestopt, omdat de 
angst dat de ex-partner terugkomt en weer opnieuw begint diep aanwezig blijft, is bij 
de helft van de ondervraagde vrouwen in Rotterdam-Rijnmond de belager niet meer 
actief als ze worden geïnterviewd. Bij twee vrouwen is de belaging minder geworden 
maar niet gestopt. Alle ondervraagden zijn aarzelend, of zelfs sceptisch over de rol 
die het politieoptreden als zodanig heeft gehad bij het stoppen van de belaging. Dat 
houdt enerzijds verband met de hardnekkigheid van de belager die zich door niets en 
iemand laat stoppen, ook lange tijd niet door de politie. Anderzijds speelt hierin mee 
dat veel vrouwen voordat ze op AWARE werden aangesloten, ontevreden waren 
over de politie. Dit kleurt bij velen nog steeds hun perceptie. We komen hier in het 
vervolg van dit hoofdstuk op terug.  

Gevraagd naar het resultaat van het politieoptreden sinds de aansluiting op AWARE, 
geven respondenten vaak verschillende redenen voor het stoppen of verminderen 
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van de belaging die indirect wel vaak wijzen op een rol van de politie. Als vrouwen 
bijvoorbeeld zeggen dat ‘niet de politie’ maar ‘een veroordeling’ de man deed 
stoppen, is evident dat actief politieoptreden hieraan heeft bijgedragen. Het komt 
immers niet tot een veroordeling (of reclasseringscontact) zonder dat de politie een 
dossier heeft opgebouwd en de zaak heeft doorgeleid naar het OM. De 
dossieropbouw is vaak ook belangrijk in het krijgen van een straat- en/of 
contactverbod.  

Sommige respondenten geven aan dat de belaging weliswaar nog niet is gestopt, 
maar dat de aard van de belaging wel anders wordt door politieoptreden. Enkelen 
melden dat hun ex-partner op een meer stiekeme manier is gaan belagen en zich 
minder laat zien of minder laat betrappen. Een vrouw denkt dat haar ex-partner nog 
regelmatig bij haar portiek staat, ondanks dat ze hem al een tijd niet meer heeft 
gezien. Een andere vrouw vertelt dat haar ex-partner sinds de aansluiting op 
AWARE haar alleen nog maar indirect, via anderen belaagt en haar achtervolgt 
zonder zich te laten zien. In haar beleving gaat de ex-partner door met haar te 
belagen. “Ik voel dat hij er is.”  

De resultaten van de politie-interventies bij AWARE zitten echter niet alleen in het 
stoppen van de belager. Uit de interviews komt op verschillende manieren naar 
voren wat vrouwen als “resultaat” van het politieoptreden beschouwen. Een vijftal 
vrouwen in Rotterdam-Rijnmond ervaart eenduidig dat de politie sneller aanwezig is 
bij een AWARE-melding dan bij een 112-melding. Eén van hen zegt: ”voor de 
aansluiting op AWARE heb ik wel tien keer 112 gebeld. De laatste keer moest ik drie 
tot vier keer 112 bellen voor ze kwamen en het duurde 20 minuten. Maar met 
AWARE waren ze er binnen 3 minuten”. Een andere respondente is ook enthousiast 
over het snellere optreden: “De politie kwam niet bij 112-meldingen, slechts één keer 
en toen duurde het langer dan een kwartier. Bij AWARE-melding kwamen ze in 5 
minuten”. Naast de feitelijke snelheid waarmee de politie komt, geeft de wetenschap 
dat de politie snel komt de vrouwen een zeker gevoel. Overigens zeggen twee 
AWARE-vrouwen eerder wel goede ervaringen te hebben met een snelle politie-
interventie na een 112-melding. Kennelijk zijn de ervaringen met het tempo van de 
politie bij 112-meldingen wisselend. 

Daarnaast schuilt een belangrijk resultaat voor de meeste vrouwen in de veranderde 
bejegening door de politie sinds hun aansluiting op AWARE. "Ik voel me serieuzer 
genomen" is een veelgehoorde opmerking. Zo zegt één vrouw: “Ik heb ze (politie) zo 
vaak nodig gehad. Iedereen is erbij betrokken, iedereen van de politie kent me. Ik 
heb ruggensteun.” Sommigen benadrukken dat het verschil in bejegening ook voor 
de belager geldt omdat de politie nu actief optreedt, in tegenstelling tot voorheen, 
aldus een respondente. “De politie spreekt hem nu meteen aan.” Voordat zij op 
AWARE was aangesloten was dat anders, aldus de respondente. “Mijn ex kwam 
steeds, de politie kwam ook, maar dan was hij al weg. Verder werd er dan geen 
vervolg aangegeven. Ze hebben nooit gepost. De politie had er lak aan. Ze zeiden 
toen: nu is hij weg, je bent veilig". 
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Hoewel AWARE idealiter leidt tot een snellere politie-interventie omdat de aansturing 
bij de politie duidelijker in delicttermen (belaging) is gesteld en een prio 1 krijgt, 
blijken de ervaringen van de ondervraagde vrouwen toch wisselend. Niet alle 
dienstdoende agenten blijken altijd op de hoogte zijn van het protocol AWARE. Zo 
vertelt een vrouw dat haar AWARE-alarmering werd ontvangen als een gewone 112-
melding en dat de politie later aankwam en de dader niet achterna ging. "We kennen 
AWARE niet, werd gezegd". Ook is voorgekomen dat de politie niet aanging tot 
aanhouding van de nog aanwezige belager. Het psychosociale opvangteam van 
AWARE waar de vrouw zich vervolgens tot wendde, speelde in de genoemde 
voorbeelden met succes een bemiddelende rol om de politie alsnog te bewegen tot 
de in het protocol afgesproken aanhouding van de belager.  

De terughoudendheid in de beantwoording van de vraag naar het resultaat van het 
optreden van de politie bij AWARE houdt deels ook verband met de 
terughoudendheid in het daadwerkelijk alarmeren via AWARE. Dit kwam overigens 
ook in eerder onderzoek al naar voren81. Bij enkele vrouwen is daadwerkelijk sprake 
van een afname in levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld in één geval was de 
belager drie maanden gedetineerd wegens mishandeling en bedreiging van het 
slachtoffer. In deze periode heeft zij een aansluiting gekregen en de man heeft zich 
nooit meer laten zien of horen. Zelf denkt de vrouw dat het komt omdat hij weet dat 
ze een aansluiting heeft, wat op een direct preventieve werking van AWARE zou 
duiden. Bij een andere vrouw is de man haar sinds de AWARE-aansluiting via 
anderen gaan lastig vallen, niet meer persoonlijk. Ze heeft naar eigen zeggen geen 
levensbedreigende situaties meer meegemaakt sinds de aansluiting, hoewel ze 
aangeeft dat de indirecte belaging net zo bedreigend aanvoelt.  

Bij de meeste vrouwen is echter geen sprake van een directe afname van de 
belagingsactiviteiten. Het blijkt dat vrouwen zich rustiger voelen met de bescherming 
die AWARE biedt en daardoor minder snel de noodzaak voelen te alarmeren. De 
wetenschap dat het apparaatje hen toegang geeft tot een snelle beschermingsroute, 
plus het feit dat hen intensieve ondersteuning wordt geboden via het psychosociale 
AWARE ondersteuningsteam, lijkt tot een aanmerkelijke versterking van een gevoel 
van weerbaarheid te leiden en doet de angst afnemen dat de situatie uit de hand kan 
lopen. Veel vrouwen zijn bovendien terughoudend in het gebruik van AWARE, omdat 
ze twijfelen of de situatie wel ernstig genoeg is om te drukken. Een enkeling zegt 112 
te bellen in plaats van het alarmsysteem te gebruiken, omdat ze dit ‘gewend’ zijn. 
Hieruit spreekt echter ook aarzeling of men AWARE wel ‘mag’ gebruiken. Vrouwen 
worden geïnstrueerd alleen te alarmeren bij levensbedreigende situaties. Dit blijken 
zij in de praktijk lastig zelf in te kunnen schatten wat tot het achterwege laten van 
alarmeringen leidt. “Het is wel bedreigend, maar ik loop niet direct gevaar. Ik ben dan 
binnen, hij is buiten.” Of: “Toen hij in de buurt liep en ik dat te horen kreeg van de 

                                                           

81  Römkens & Mastenbroek , zie noot 1; Römkens (2005), Law as a Trojan Horse. Unintended Consequences 
of Rights-Based Interventions to Protect Battered Women. In: D. Rhode & C. Sanger (Eds), Gender and 
Rights. Aldershot: Ashgate Publishers, 383-408. 
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buren, heb ik 112 gebeld en geen AWARE omdat ik hem niet zelf zag. Moet ik nu 
drukken of niet?” 

Gegeven de relatief beperkte ervaring met specifiek politieoptreden bij AWARE is het 
niet verwonderlijk dat vrouwen bij de vraag naar het resultaat van het politieoptreden, 
ook allerlei andere factoren noemen die volgens hen bijdragen aan het stoppen of 
verminderen van de belaging. Twee vrouwen benadrukken dat het straat- en 
contactverbod de dader heeft doen stoppen: “Een straat- en contactverbod werkt bij 
hem. Het contactverbod liep af en toen stond hij meteen weer voor de deur”. Deze 
respondente heeft een nieuw contactverbod gekregen en daar houdt de belager zich 
aan. Niet altijd helpt een civielrechtelijk straat- en/of contactverbod. Immers, alleen bij 
overtreding van een strafrechtelijk contactverbod, dat vaak als voorwaarde bij een 
sepot wordt opgelegd, kan de politie overgaan tot aanhouding. Zo zegt één vrouw 
“mijn ex heeft een straat- en contactverbod, maar de politie kan er niets mee doen. 
Er kan alleen een boete worden opgelegd”. 

Zes vrouwen geven aan dat AWARE - en niet de politie als zodanig - ervoor heeft 
gezorgd dat de belaging afnam (drie vrouwen) of stopte (eveneens drie). 
Verschillende redenen worden dan genoemd. De dader weet dat de vrouw is 
aangesloten op het AWARE-systeem en bij enkelen schrikt dat hem kennelijk af. Ook 
is het gevoel van weerbaarheid verbeterd omdat men weet dat de politie meteen 
komt als ze alarmeren waardoor ze zich zekerder voelen naar de belager, en dat 
weerhoudt ook hem volgens betrokkenen. Er is een aantal , dat voor hun gevoel niet 
serieus is genomen en dat is funest voor de tevredenheid over het functioneren van 
de politie. In andere gevallen wordt de aansluiting op AWARE gekoppeld aan het 
aanvragen van een straat- en contactverbod dat ervoor zorgt dat de belaging stopt. 
Een enkele keer wordt de belager na aanhouding een aantal dagen in verzekering 
gesteld en brengt reclasseringscontact hem op andere gedachten.  

Bij drie vrouwen is de dader veroordeeld, wat in elk geval gedurende de detentie leidt 
tot het stoppen respectievelijk afnemen van de belaging. De ex-partner van één 
vrouw krijgt 180 uur werkstraf, vier maanden voorwaardelijk en 2 jaar 
reclasseringscontact opgelegd voor bedreiging. Zij zegt hierover: “Daardoor kwam hij 
in de tang van justitie en is hij niet meer zo ver gegaan”. Een ander slachtoffer meldt 
echter dat de ex-partner na diens veroordeling onverminderd doorgaat met belagen, 
tot nog toe zonder aangehouden te zijn. Zij is duidelijk zeer teleurgesteld over het 
uitblijvend resultaat van zowel de veroordeling als het politieoptreden.  

Slechts twee vrouwen zeggen expliciet dat politieoptreden direct heeft bijgedragen 
aan het afnemen, respectievelijk stoppen van de belaging. Eén vrouw zegt dat alle 
aangiften die de politie heeft opgenomen tot de veroordeling hebben geleid die voor 
een stop zorgde en de andere vrouw geeft aan dat de belaging afnam in frequentie 
mede doordat de politie haar ex-partner steeds aanhoudt. 

Zoals hiervoor kort aangestipt zijn de meeste ondervraagden in Rotterdam-Rijnmond 
kritisch als hen wordt gevraagd naar het resultaat van politie-interventies vòòrdat ze 
op AWARE waren aangesloten. In retrospectief overheerst bij de meesten een 
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oordeel dat de politie in hun ogen toen ‘niks’ deed. Hiermee bedoelen ze dat in 
juridische zin geen vervolg werd gegeven aan de surveillance: de belager werd niet 
aangehouden of verhoord, maar hooguit vermanend toegesproken waarop hij 
(tijdelijk) wegging. Zo zegt een vrouw: “ik heb vaak niet gebeld (naar de politie) want 
ik had het gevoel niet serieus genomen te worden”. Een andere vrouw zegt: “er is 
veel onbegrip, op een gegeven moment meld je niet meer. Je gaat aan jezelf 
twijfelen. Ik voelde me in de steek gelaten. Je voelt je een zeur”. Zo zegt één vrouw 
dat het voor kwam dat ze bij een mishandeling door haar ex-partner wel drie of vier 
keer naar 112 moest bellen voordat de politie kwam. “De laatste keer duurde het 20 
minuten voordat ze er waren. Bij AWARE zijn ze er binnen drie minuten”. Het lijkt 
erop dat, voordat een vrouw op AWARE is aangesloten, voor veel agenten het 
stelselmatige karakter noch de ernst van het belagende gedrag overtuigend genoeg 
duidelijk was als zij ter plaatse kwamen. Bij een 112-interventie is de 
informatievoorziening van de centrale meldkamer over antecedenten op het adres 
van overlastgevend, bedreigend en/of gewelddadig gedrag cruciaal als aanwijzing 
voor belaging. De onvrede van vrouwen over de gebrekkige kennis van agenten in 
het verleden kan een aanwijzing zijn dat de informatie uit de meldkamer in dit opzicht 
gebrekkig was. Politiewerk bij belaging is geen routinewerk. Omdat het een delict is 
dat in de relationele sfeer ligt, is de kans bovendien aanwezig dat het door agenten 
zelf, en mogelijk ook op de meldkamer, als een ‘privéprobleem’ wordt beschouwd. 
Het is niet uit te sluiten dat agenten met weinig voorkennis noch training in dit soort 
zaken, vaak geen strafbaar feit, maar uitsluitend overlast zien in de aanwezigheid 
van een ex-partner voor de deur van een vrouw. Het niet serieus worden genomen 
blijkt funest voor het gevoel van bescherming en het vertrouwen dat slachtoffers in 
de politie stellen.  

Haaglanden 

In Haaglanden is sprake van een vergelijkbaar beeld in de evaluatie van het 
politieoptreden. Ook daar is het resultaat voor veel respondenten niet meteen 
aanwijsbaar, zowel door de hardnekkige aard van het delict als doordat de impact 
van de chronische victimisering het voor veel slachtoffers moeilijk maakt om in hun 
beleving aan te geven of de belager echt is gestopt. In eerste instantie laten de 
meeste daders zich weinig gelegen liggen aan de politie interventies. Toch blijkt op 
termijn bij zes van de negen ondervraagden het belagend gedrag op te houden en bij 
twee vrouwen is de belaging verminderd.  

Voor de meeste Haaglandse vrouwen blijkt het moeilijk om antwoord te geven op de 
vraag waarom de belaging volgens hen is gestopt of afgenomen en wat de rol van de 
politie daarin was. Drie vrouwen geven aan geen enkel idee te hebben waarom de 
belager is opgehouden. De overige vrouwen noemen redenen voor het stoppen dan 
wel afnemen van de belaging die redelijk overeenkomen met de redenen die in 
Rotterdam-Rijnmond genoemd worden, waar de politie direct of indirect wèl een rol in 
heeft gespeeld. In twee gevallen heeft de wijkagent een cruciale rol gespeeld. Een 
keer omdat deze met de belager sprak en dat heeft er volgens de respondente voor 
gezorgd dat deze inzag dat het belagen geen zin meer had. In een ander geval zegt 
de vrouw dat de wijkagent alles liet registreren en ervoor zorgde dat als zij 
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alarmeerde omdat haar ex-partner voor de deur stond de politie binnen een mum van 
tijd op de stoep stond. Waarschijnlijk heeft de wijkagent voor haar een afspraak op 
locatie aangemaakt.  

Overigen redenen die worden genoemd voor het stoppen van het belagen: een 
straat- en contactverbod, een voorwaardelijke straf, een in verzekering stelling en 
verhoor wat de man tot inkeer bracht. Daarnaast wordt ook de veranderende eigen 
houding genoemd: het duidelijker grenzen stellen en afstand nemen van de ex-
partner. Eén vrouw geeft aan dat haar ex-partner is behandeld en haar daarna niet 
meer heeft belaagd.  

De ondervraagde vrouwen in regio Haaglanden zijn wisselend in hun waardering van 
de snelheid waarmee de politie reageert. Drie vrouwen spreken over tijden van 5 tot 
25 minuten en vinden dat te lang. Eén vrouw zegt: “ze komen snel, maar niet snel 
genoeg. Vijf tot tien minuten wachten is heel lang”. Dit geeft aan dat de politie in de 
beleving van de vrouwen niet snel genoeg kan komen. Elke angstige minuut die ze 
meemaken is er één te veel. Zes vrouwen geven echter aan dat ze vinden dat de 
politie snel komt bij een 112-melding. Ze melden dat de politie er meestal binnen 1 
tot 5 minuten is. Dat wil nog niet altijd zeggen dat de vrouwen ook tevreden zijn over 
het politieoptreden dat dan volgt. Zo zegt één vrouw: “Ze staan er binnen drie 
minuten, maar verder doen ze geen reet”. Twee keer heeft de politie de belager 
aangetroffen, aldus de respondente. “Eén keer is hij weggerend en is de politie hem 
kwijtgeraakt en één keer hebben ze met hem gepraat en kwamen daarna bij mij dat 
het allemaal wel meevalt. Ze trapten in zijn verhaal”. Bij een andere vrouw, wier ex-
partner per auto naar haar toe was gekomen, ging de politie over tot aanhouding. 
Men hield er echter geen rekening mee dat na vrijlating de man zijn auto moest 
ophalen die nog steeds bij de vrouw voor de deur stond. “Dan moet hij langs om hem 
op te halen en begint hij meteen weer te dreigen”. 

5.2 Beleving van veiligheid 

Rotterdam-Rijnmond 

Met uitzondering van één vrouw voelen alle ondervraagde vrouwen in Rotterdam-
Rijnmond zich veiliger door AWARE. Een vrouw durft sinds kort weer alleen door de 
stad te lopen en haar kind zelf naar school te brengen. Een andere vrouw zegt: “ik 
liep eerst als een zielige kip op straat, ik kan nu weer met geheven hoofd lopen”. 
Gevraagd waarom AWARE-vrouwen daadwerkelijk veiliger doet voelen, komen 
zonder uitzondering factoren naar voren die onlosmakelijk zijn verbonden met de 
beleving van effectiviteit van de interventie en het daarmee verbonden 
ondersteuningstraject. Enerzijds de zekerheid dat de politie snel komt, dat men de 
ernst van de situatie kent en begrijpt (en vaak ook de vrouw zelf bekend is) èn er een 
protocol is waardoor men professioneel adequaat optreedt, zowel naar de belager 
(normstellend én gericht op aanhouding) als naar de slachtoffer (erkenning, 
ondersteuning). Dat herstelt het eerder veelal geschonden vertrouwen in de politie. 
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Zo zegt een respondente: “Toen hij meegenomen werd, werd hem eindelijk een 
grens opgelegd. Ik voelde me gesterkt. Het gaf me een stuk trotsheid terug”.  

Wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel is dat veel vrouwen zich vanaf aansluiting op 
AWARE door de politie serieus genomen en gesteund voelen omdat de politie op de 
hoogte is en de vrouw weet dat de politie komt als zij alarmeert. Eén vrouw geeft aan 
dat “alle politieagenten door AWARE haar familie zijn geworden”. Een andere vrouw 
zegt: “ze houden het huis in de gaten, denk ik.” De vrouwen voelen zich letterlijk en 
figuurlijk gezien en weten zich beschermd, en dat is cruciaal voor het doorbreken van 
het gevoel van isolement en machteloosheid. Daardoor durven de meeste vrouwen 
zich ook weer naar buiten te begeven. De lijn naar de politie is sinds aansluiting op 
AWARE duidelijk. 

Anderzijds, en minstens even belangrijk voor slachtoffers, is de zekerheid dat men bij 
het psychosociale team voor ondersteuning terecht kan. Dat heeft een tweeledig 
effect. Door die zekerheid voelt men zich gesterkt naar de politie. Het AWARE-team 
kan indien nodig direct contact opnemen met de politie over AWARE-zaken, en dat 
blijkt ook geregeld nodig als er onduidelijkheden ontstaan, of aanhouding onnodig 
achterwege blijft. Daarnaast is de hulp van het Arosa AWARE-team essentieel voor 
het herstel van hun zelfvertrouwen. Zonder uitzondering benadrukken respondenten 
dat dat laatste nodig is om afstand te kunnen nemen van de belager en de draad van 
een leven op te kunnen pakken dat niet meer wordt gedomineerd door angst. Een 
vrouw geeft aan een nieuwe uitstraling te hebben gekregen door het team, een 
uitstraling van “kom maar op! Vroeger was ik een gedweeë vrouw”. Door de hulp die 
wordt geboden voelen vrouwen zich zelfverzekerder en sterker. Ze leren duidelijk te 
zijn naar hun ex-partner en dat heeft soms ook positief effect op diens gedrag. Een 
vrouw vertelt: “Ik heb veel met X (contactpersoon AWARE) gesproken en ik voelde 
me sterk. Dat zag hij (ex) ook. Het is beter om je angst niet te laten zien, dat heeft 
invloed op hem. Het werd rustiger”.  

De vrouwen spreken stuk voor stuk positief over het team of hun contactpersoon. 
“Die meiden zijn er echt voor je” en “het contact met X was een verademing” zijn veel 
gehoorde uitspraken. Een belangrijke reden waarom ze zo positief zijn over het team 
is het vertrouwen dat ze in hen hebben. De ondervraagde vrouwen voelen dat het 
team of hun contactpersoon achter ze staat en naar hen luistert. “Ik kreeg X aan de 
lijn en zij was geduldig. Ze liet me huilen”. Een ander zegt: "als ik mijn 
contactpersoon bel en ze is er niet, kan ik op haar 06 bellen en als er iets gebeurd is, 
komt ze binnen 1 of 2 weken langs. Als er iets gebeurt, stap ik naar de politie èn naar 
haar".  

Veel vrouwen geven aan dat de angst nooit helemaal weggaat. Dezelfde 
respondente die zegt dat ze zich veilig voelt door AWARE, vertelt ook dat ze weinig 
buitenshuis is vanwege de aanhoudende dreiging van haar ex. Een andere vrouw 
zegt: “ik ben gewend aan AWARE, hoe moet ik zonder? Ik ben onzeker zonder 
AWARE”. Sommige vrouwen geven aan het apparaat altijd bij zich te dragen, “dat 
ding is mijn buddy, mijn bodyguard.”  
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De vrouw die zegt zich niet veiliger te voelen door AWARE, wordt tot op heden 
ernstig belaagd waarbij ook fysiek geweld niet wordt geschuwd. Ze is doodsbang en 
is ervan overtuigd dat “een kogel sneller is dan een alarm”. Wel heeft zij baat bij het 
hulpverleningsteam van AWARE. Haar contactpersoon bij het AWARE -team en haar 
huisarts zijn de enige mensen die ze naar eigen zeggen vertrouwt.  

Ondanks het AWARE-protocol bij belaging treedt inconsistentie op in het 
politieoptreden. Aanhouden gebeurt lang niet altijd, aldus enkele respondenten. De 
ene agent neemt het slachtoffer serieus, de ander ziet de stelselmatigheid van de 
belaging niet als een ex-partner op de stoep staat, bij sommige vrouwen komt de 
noodhulp binnen een paar minuten, bij anderen duurt het langer voordat er 
gereageerd wordt. Deze wisseling in optreden klinkt door in de uiteenlopende 
evaluaties van vrouwen over de politie. Wat opvalt is dat de wijkagent een 
belangrijke rol speelt in de verbetering van hulp en bescherming voor vrouwen. Een 
aantal geeft aan dat de wijkagent de eerste was door wie zij zich serieus genomen 
voelden en die werkelijk iets voor hen heeft betekend. Zo vertelt een vrouw dat haar 
ex-partner een huis in haar buurt zocht. De wijkagent nam contact op met de 
woningbouw en zorgde ervoor dat dit niet doorging.  

Haaglanden 

Zeven van de negen vrouwen in Haaglanden voelen zich veiliger dan in de beginfase 
van de belaging. Ook in Haaglanden worden verschillende redenen aangevoerd voor 
de beleving van veiligheid, soms in combinatie met elkaar. Een drietal vrouwen geeft 
aan zich veiliger te voelen omdat de belaging minder werd of stopte. Zo zegt een 
vrouw: “ik voel me nu wel veiliger, omdat hij me een tijd met rust heeft gelaten”. Ook 
bij de respondenten in Haaglanden speelt de wetenschap dat de politie komt bij 
alarmering en de snelheid waarmee dat gebeurt een belangrijke rol. Zo zegt een 
vrouw: “ik voel me veilig door de politie, omdat toen ik ze nodig had, waren ze er 
meteen”. Een andere respondente meldt: “toen de politie er sneller was, voelde ik me 
veiliger”. De snelle reactie geeft vrouwen een gevoel dat ze op de politie kunnen 
vertrouwen en dat de politie ook daadwerkelijk komt bij levensbedreigende situaties. 
Zo zegt een vrouw: “het idee dat ze komen als je ze nodig hebt, is een veilig idee.” 
En een ander verwoordt het als volgt: “je voelt je gesteund en prettig dat je weet dat 
ze komen”. Een aantal vrouwen geeft aan dat ze bij een 112-melding aan de lijn 
worden gehouden door de meldkamer totdat de politie ook daadwerkelijk arriveert. 
Ook dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel.  

Van de zeven vrouwen die zeggen zich nu veiliger te voelen, komt dat bij één vrouw 
uitsluitend doordat de belaging gestopt is. Gedurende de periode dat de belaging 
gaande was voelde ze zich niet veiliger, ook niet door politieoptreden. Een andere 
vrouw spreekt zichzelf tegen. Ze zegt eerst dat ze zich niet veiliger voelt, omdat de 
politie een aantal weken geleden te laat is geweest en haar ex-partner haar heeft 
mishandeld. Later zegt ze zich wel iets veiliger te voelen, omdat het fijn is te weten 
dat de politie komt. In Haaglanden lijken de vrouwen die zich veiliger voelen in 
vergelijking met vrouwen in Rotterdam-Rijnmond minder uitgesproken te zijn over de 
mate van veiligheid, alsof het voor hen minder concreet aanwijsbaar is, wat ook 
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inherent is aan de problematiek. De vrouwen in Rotterdam-Rijnmond geven 
daarentegen wel eerder voorbeelden van waarom ze zich veiliger voelen en waar 
zich dat in uit en daarin speelt de beschikking over het AWARE-systeem een 
duidelijke rol. 

Net als in Rotterdam-Rijnmond speelt in Haaglanden de inconsistentie van 
politieoptreden een rol in de wisselingen in beleving van veiligheid. Lang niet altijd 
worden de daders aangehouden volgens de vrouwen. Ook is het vaak per agent 
verschillend of de vrouwen zich als slachtoffer van belaging serieus genomen voelen. 
Niet alle agenten zien de ernst en stelselmatigheid van een activiteit van een ex-
partner in,aldus de ondervraagden. Bij één vrouw heeft de politie haar ex-partner een 
keer aangetroffen voor haar deur (meestal was hij al weg voordat ze arriveerden) en 
hebben een half uur met hem staan praten en roken, aldus de respondente. Daarna 
kreeg zij te horen “dat het allemaal wel meeviel”. Tegen dezelfde vrouw werd 
daarentegen door andere agenten een strengere aanpak in het vooruitzicht gesteld: 
“als we hem te pakken hebben, moet hij zitten en hij krijgt een verbod”. Ook is er 
sprake van inconsistentie in de snelheid waarmee de noodhulp arriveert. Deze 
inconsistentie heeft invloed op de beleving van veiligheid. Zo zegt de vrouw die 
hierboven is aangehaald: “ze komen wel snel, maar verder doen ze geen reet. 
Sommigen hadden al tien keer dood kunnen zijn”.  

Ook bij de ondervaagde vrouwen in Haaglanden speelt angst voor de ex-partner bij 
de meesten nog een grote rol in hun leven, ondanks dat ze zich veiliger voelen. Zo 
zegt één vrouw die al een jaar niets meer heeft vernomen van haar ex: “ik weet niet 
wanneer hij er is of niet. De angst blijft dat hij er weer is. Als de deurbel gaat, schrik 
je daar meteen weer van”. De snelheid van een politie-interventie lost dat niet altijd 
op omdat de dader soms sneller weg is dan de politie en weer terugkomt. Of zoals 
één vrouw het zegt, de politie kan altijd een keer te laat zijn: "ik ben bang dat de 
politie een keer niet snel genoeg is". Sommige vrouwen zijn ook bang voor wraak en 
dat politieoptreden averechts kan werken: "Elke keer als ik (de politie) belde werd zijn 
gedrag erger" Of zoals een andere vrouw het verwoordt: "Ik heb gezegd als de politie 
hem oppakt, kom ik er niet levend vanaf".  

De snelheid waarmee de politie komt en de zekerheid dat de politie komt, zijn de 
belangrijkste factoren van invloed op de beleving van veiligheid door slachtoffers. 
Vrouwen die positieve ervaringen hebben, benadrukken dat de ervaring dat de politie 
meestal snel komt, dat zij serieus worden genomen en dat de politie acties richting 
verdachte onderneemt. Dit is doorslaggevend voor een gevoel dat het politieoptreden 
werkt en hen veiliger doet voelen. De Haaglandse vrouwen vinden over het 
algemeen dat de politie snel komt.  

Het contact met de wijkagent kan een grote rol spelen in de beleving van veiligheid. 
Soms bellen slachtoffers de wijkagent en niet 112. Door het persoonlijke contact 
helpt dit voor een gevoel van vertrouwdheid en rust te zorgen. De vrouw voelt zich 
gekend in haar situatie. Juist omdat het gedrag van de belager vaak zo bizar is, is 
het slachtoffer zich meer dan wie ook ervan bewust dat het verhaal dat ze telkens 
moet doen aan de politie, niet zelden op ongeloof stuit. Uit de interviews komt naar 
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voren dat het slachtoffers een veilig gevoel geeft dat ze iemand kunnen bellen die 
hun verhaal kent en weet wat er speelt. Ze wordt serieus genomen en niet als "zaak" 
behandeld. Eén vrouw dankt het stoppen van de belaging volledig aan haar 
wijkagent. “Ik heb de wijkagent gebeld en kreeg zijn 06-nummer. Hij zei: als hij er is, 
moet je mij bellen. Ik laat alles registreren en dan staan ze meteen voor de deur. Dat 
klopte. Binnen een minuut stonden stond de politie voor de deur”. “Na 6 keer zag ex 
dat het geen zin meer had”. Bij een andere vrouw is de wijkagent een paar keer 
langs geweest en zou een oogje in het zeil houden. Haar dochter heeft het nummer 
van de wijkagent.  

Niet altijd is er veel contact met de wijkagent. “Toen ik hier kwam wonen, heb ik de 
wijkagent gebeld. Hij zei: als er iets is, kun je beter 112 bellen, want ik ben op de fiets 
en dat duurt langer”, aldus één vrouw wier vorige wijkagent twee of drie keer bij haar 
ex-partner langs is geweest. Het is erg afhankelijk van de betreffende agent of hij 
een intensief contact met het slachtoffer (en verdachte) onderhoudt.  

In Haaglanden is het zorgtraject minder gestructureerd en intensief als in Rotterdam-
Rijnmond na aansluiting op AWARE. Volgens het protocol draagt de wijkagent zorg 
voor de hercontacten die vier weken en drie maanden na een incident plaatsvinden. 
In de interviews verwijzen de vrouwen echter weinig naar deze gesprekken en ze 
lijken gemiddeld genomen geen grote rol te spelen. 

Daarnaast worden slachtoffers volgens het samenwerkingsprotocol voor 
psychosociale hulp en/of advies verwezen naar ASHG. In de vraaggesprekken wordt 
het ASHG echter niet één keer genoemd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
protocol pas sinds januari 2008 (als pilot) in werking is getreden82. Met uitzondering 
van één vrouw zijn alle vrouwen verwezen naar een hulpverlenende instantie. Zeven 
vrouwen werden verwezen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk, naar het 
Bureau Slachtofferhulp of naar het ASHG. Van deze groep hadden vijf vrouwen geen 
behoefte gehad aan de hulp en één vrouw is in gesprek gegaan, maar heeft daar 
naar eigen zeggen geen steun bij ervaren. Bij een andere vrouw is haar kind 
aangemeld bij Bureau Jeugdzorg, maar daar was de vrouw niet over te spreken.  

5.3 Behoeften aan hulp of steun van de politie 

In hetgeen de vrouwen zeggen over het soort steun van de politie waar ze behoefte 
aan hebben onderscheiden de respondenten in de regio Rotterdam-Rijnmond en 
Haaglanden zich niet.  

Zoals al een paar keer eerder aan de orde is gekomen, hebben alle ondervraagde 
vrouwen primair behoefte aan erkenning en steun. Door de chronische belaging, en 
voor veel de daaraan voorafgaande periode van huiselijk geweld, hebben ze zich 
lange tijd, soms jarenlang, geïsoleerd gevoeld. Dat voedt de hunkering naar 

                                                           

82  Voor meer informatie over het samenwerkingsprotocol verwijzen we naar paragraaf 1.5.3. 
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erkenning - vooral door de politie -, en uiteraard de hoop dat het effect heeft. De 
impact van de langdurige victimisering blijkt groot. Veel vrouwen zeggen zich 
onzeker te voelen. De zorgcomponent van de hulp die de politie kan bieden is van 
belang. Het serieus nemen van slachtoffers is daarbij cruciaal. Erkenning van het feit 
dat niet zijzelf iets verkeerd doen, maar de belager, kan de slachtoffers ondersteunen 
in het grenzen stellen richting ex-partner. Dat is een noodzakelijke stap op weg naar 
herstel van haar weerbaarheid die kan bijdragen aan een afname van de belaging.  

Een belangrijk behoefte van de meeste vrouwen is dat de politie strenger en 
duidelijker is in het aanspreken van de dader op de ontoelaatbaarheid van diens 
gedrag. Dit gebeurt volgens veel respondenten te weinig en volgens sommige 
respondenten soms helemaal niet of slechts in de vorm van een vermaning om weg 
te gaan. In hun beleving leidt dit ertoe dat de dader het gevoel heeft overal mee weg 
te komen. Eén vrouw uit Rotterdam-Rijnmond geeft aan: “Ze (politie) moeten hem 
elke keer aanspreken als hij iets doet. Dat schrikt af. Elke keer dat hij iets doet, moet 
de politie op de stoep staan. Als dat 7 of 8 keer per dag gebeurt, wordt hij het zat”.  

Bijna alle vrouwen vertellen ergens in het gesprek wel dat ze van mening zijn dat de 
politie aangeeft weinig te kunnen doen in belagingszaken. "Er moet eerst iets 
ernstigs gebeuren, voordat de politie iets kan doen," is een veel gehoorde klacht. 
Anderzijds hebben vrouwen ook begrip voor de beperkte mogelijkheden die de politie 
heeft. Zoals één vrouw zegt: "de politie doet wat ze kan, aanhouden, aangiften 
opnemen, alles op schrift zetten, meer kan niet. Het is verder aan justitie". Sommige 
vrouwen die een goed contact hebben ontwikkeld met de politie, vinden dat de politie 
niet meer kan doen dan zij heeft gedaan. Ook zijn er vrouwen bij die uitgeput zijn 
door de hele situatie en die zich er als gevolg daarvan bij neer lijken te leggen. "Eerst 
dacht ik dat de politie niets deed, maar nu weet ik dat ze niet meer kunnen," aldus 
een vrouw bij wie de politie tot 2 keer toe niet overgaat tot aanhouding bij overtreding 
van een straatverbod83. Er zijn ook vrouwen bij die zich overwegend te kort gedaan 
voelen door de politie en vinden dat zij meer had moeten en kunnen doen.  

Waarschijnlijk speelt in deze verschillende de uiteenlopende manier en 
professionaliteit waarmee door agenten gecommuniceerd wordt een grote rol. Zo 
meldt een vrouw dat als ze naar het bureau ging om een nieuw incident te melden de 
reactie van de politie was: "We schrijven het niet weer op. We kunnen er niets mee". 
Dit leidt ertoe dat het vertrouwen van sommige vrouwen in de politie zienderogen 
verdween, en geen meldingenmeer deed, in de stellige overtuiging dat het geen zin 
had.  

Er is grote behoefte aan systematische terugkoppeling van informatie naar het 
slachtoffer. Veel vrouwen weten vaak niet of de politie de dader heeft gesproken (op 
straat, of verhoord op bureau) naar aanleiding van zijn gedrag. De meeste vrouwen 

                                                           

83  De politie kan echter niet altijd overgaan tot aanhouding bij overtreding van een straatverbod. Het verschil 
tussen een straf- en civielrechterlijk verbod en de consequenties met betrekking tot handhaving zijn vaak 
onvoldoende duidelijk voor slachtoffers.  
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zeggen ‘zelden’ te worden geïnformeerd over het vervolg van een aangifte die ze 
volgens hen gedaan hebben. Uit hetgeen vrouwen vertellen over het vervolg van 
aangiften, overheerst bij hen de indruk dat de belager zelden wordt vervolgd. 
Kanttekening daarbij is dat niet altijd duidelijk is of vrouwen daadwerkelijk aangifte 
hebben gedaan of slechts een melding. Niet alle slachtoffers weten dit met zekerheid 
te zeggen. Verschillen in systematiek en kwaliteit van de dossieropbouw door de 
politie zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Niet in alle gevallen wordt dit 
zorgvuldig gedaan, zo bleek ook uit het dossieronderzoek.  

In de enkele belagingszaken die uiteindelijk wel tot een veroordeling kwamen, vinden 
de betrokken slachtoffers de straf te laag. Die onvrede hangt samen met hun 
frustratie over het ervaren leed dat naar hun mening niet in verhouding staat tot de 
toegekende straf. Bovendien is overtuiging dat de een dergelijke straf de dader het 
gevoel geeft “overal mee weg te komen”. 
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6 Effectiviteit van de samenwerking volgens de 
ketenpartners 

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot vraagstelling 2c 
gepresenteerd: wat is de effectiviteit van de ketensamenwerking bezien vanuit de 
betrokken organisaties? Per onderzoekslocatie beschrijven we allereerst hoe 
hulpverlening en politie samenwerken in de ondersteuning van slachtoffers. We 
wijzen erop dat de hulpverlening aan daders in dit onderzoek geen specifiek 
aandachtspunt is geweest. Waar dit wel aan de orde kwam is het vermeld. We 
richten de blik op de manier waarop overeenkomsten en verschillen in werkwijze en 
inzichten daarover in de samenwerking doorspelen. Tot slot gaan we in op 
knelpunten en/of mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit die door de 
ketenpartners worden genoemd. De gegevens zijn gebaseerd op een oriënterende 
verkenning van de ketensamenwerking middels groepsinterviews met betrokkenen. 
Het gaat dus uitdrukkelijk om hun oordeel over de samenwerking. 

6.1 De ketensamenwerking in Rotterdam-Rijnmond 

Werkwijze van de verschillende organisaties bij de samenwerking 
In het AWARE-programma in Rotterdam-Rijnmond werken politie en het AWARE-
team binnen de vrouwenopvang nauw samen. Ook is er veelvuldig contact tussen de 
vrouwenopvang en het ASHG, waarbij de vrouwenopvang de regie voert. Zowel in de 
fase van de indicatiestelling, als in de psychosociale begeleiding en ondersteuning 
van de vrouwen die op AWARE worden aangesloten als er interventies plaatsvinden, 
spelen de AWARE-caseworkers een cruciale rol. In het kader van dit onderzoek 
hebben we schriftelijke documentatie bestudeerd over het AWARE-protocol, een 
bijeenkomst van de indicatiecommissie bijgewoond en een groepsgesprek met de 
ketenpartners gevoerd.  

De indicatiecommissie die besluit tot aansluiting op het AWARE-systeem bestaat uit 
de beleidsmedewerker huiselijk geweld van de politie en medewerkers van het 
AWARE –team bij de vrouwenopvang. Dit is het eerste moment waarop de 
verschillende instellingen met elkaar om de tafel gaan zitten om tot een gezamenlijk 
besluit te komen over de vraag wel of niet aansluiten van een slachtoffer. Uit onze 
observatie van de indicatiecommissie komt naar voren dat vertegenwoordigers van 
beide instellingen in de afweging van de psychosociale (ernst van het geweld 
volgens slachtoffer en of informatie van hulpverlening) en juridische criteria 
(geweldantecedenten, eerdere veroordelingen, meldingen of aangiften bij politie), tot 
een gewogen oordeel komen. Beide typen criteria worden naast elkaar gelegd. 
Desgevraagd geven de vertegenwoordigers van beide instellingen aan in de loop van 
de tijd geleerd te hebben om meer oog en oor te hebben voor de verschillen in 
accenten die politie en hulpverleners dan leggen. De politie kijkt primair of er 
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voldoende antecedenten zijn die wijzen op stelselmatigheid en ernst om een 
aanhouding voor belaging juridisch te kunnen onderbouwen. De hulpverleners 
focussen op de ernst van de problematiek voor het slachtoffer en of deze ook bereid 
en in staat is om geen vrijwillig contact meer met de belager te onderhouden. Eerder 
kwam al naar voren dat de hulpverleners in Rotterdam-Rijnmond van mening zijn dat 
de samenwerking tot een verlichting van zorgtaken bij de politie leidt (zie 3.3.3).  

Tijdens het geobserveerde overleg over indicatiestelling blijkt in meerdere casussen 
dat de informatie die de politie heeft uit de bij haar bekende antecedenten vaak 
onvolledig is. Dan blijkt de meerwaarde van ketensamenwerking, want niet alle 
bedreigingen en geweld worden gemeld aan de politie, maar vaak is dit wel bekend 
is bij hulpverlening. In het bijzonder geldt dat voor bedreigingen naar kinderen, en 
signalen die bijvoorbeeld uit onderwijs zijn gegeven richting hulpverlening. Dit blijkt 
belangrijk om een volledig en adequaat beeld van de ernst te krijgen. De politie staat 
in het proces van de indicatiestelling open voor informatie die uit andere dan justitiële 
bron komt in de beoordeling. Wel wordt hulpverleners gevraagd kritisch te 
beoordelen of informatie betrouwbaar is. Bij positief besluit over de aansluiting wordt 
de aansluiting zo spoedig mogelijk in gang gezet. In samenwerking tussen het 
AWARE-team, het slachtoffer en de politie wordt het alarm getest zodat het 
slachtoffer weet wat te doen en hoe het werkt. Het is ook bedoeld om het slachtoffer 
ervan te overtuigen dat de politie daadwerkelijk binnen zeer korte tijd ter plaatse is na 
een alarmering.  

In het interventieprotocol van AWARE is de aanhouding van de verdachte een van 
de cruciale doelen. In de praktijk gebeurt dit toch minder dan vanuit 
hulpverlenersoogpunt wenselijk wordt gevonden. Dit is het directe gevolg van de 
discretionaire bevoegdheid die de dienstdoende agenten ter plaatse behouden om 
per geval te beslissen of men al dan niet tot aanhouding overgaat. Voor aanhouding 
is een vermoeden van de stelselmatigheid van de gedragingen van belang, en de 
mate van overlast en ernst. Om verschillende redenen aarzelen agenten in de 
praktijk daar geregeld over. Bijvoorbeeld in het geval een vrouw uit preventieve 
overwegingen wordt aangesloten op AWARE (als de dader na een veroordeling 
wegens mishandeling en belaging vrijkomt uit detentie). Het komt dan voor dat een 
verdachte, ondanks het AWARE-protocol, toch niet wordt aangehouden als hij ter 
plaatse wordt aangetroffen omdat hij in de ogen van de dienstdoende agent nog 
onvoldoende heeft misdaan. Daarnaast blijkt, zoals we eerder hebben gezien, dat 
gebrek aan voldoende kennis over aard en ernst van belaging terughoudendheid in 
aanhoudingen bij belagingszaken veroorzaakt. Vaak lijkt te worden geaarzeld of er 
voldoende aanwijzingen zijn voor de stelselmatigheid, ondanks dat die informatie 
over antecedenten standaard bekend zou moeten zijn als agenten ter plaatse gaan.  

Invloed op het verloop van de interventie  
Nadat een aansluiting tot stand is gekomen is de politie bepalend voor het verloop 
van de AWARE-interventie. Zij treedt immers als eerste op zodra een slachtoffer 
alarmeert. De politie gaat ter plaatse en beslist op dat moment welke actie er 
uitgevoerd wordt. In de praktijk heeft het Rotterdamse AWARE-team in de 
vrouwenopvang een belangrijke rol gespeeld in de wijze van informatieoverdracht 
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vanuit de centrale meldkamer. Na een alarmering is het immers van belang dat de 
centralist over zo volledig mogelijke informatie beschikt. Omdat vaker blijkt dat de 
politiemutaties niet altijd volledig kunnen zijn, heeft het AWARE-team een 
zogenoemd signalementenformulier ontwikkeld waarop zij, in samenspraak met de 
politie en in aanvulling op mutaties, alle relevante informatie over het slachtoffer en 
de dader noteert (Zie bijlage 6). Daarin worden persoonsgegevens vermeld over de 
dader en het slachtoffer, het adres, geboortedatum, foto’s, antecedenten, het 
voertuig van de dader, indien bekend het kenteken, maar ook andere gegevens die 
bij een confrontatie of aanhouding relevant kunnen zijn (vuurwapengevaarlijk, 
agressief tegen politie, doet aan vechtsport, is bang voor honden, vermomt zich et 
cetera). Op het moment dat de centralist van de politiemeldkamer de alarmering en 
de code doorkrijgt van het PAC verschijnt het formulier op het computerscherm en 
kan de noodhulp optimaal worden voorbereid met deze informatie. Daarnaast komt 
het soms voor dat de vrouwenopvang ten tijde van een interventie contact heeft met 
de politie (omdat het slachtoffer ook de medewerker van het AWARE–team belde) en 
waar nodig meedenkt in wat er moet gebeuren. Omgekeerd houdt de politie de 
caseworker van het AWARE-team op de hoogte van ontwikkelingen rondom de 
verdachte (duur aanhouding, moment vrijlating of verlenging in verzekering stelling et 
cetera). 

Perceptie van ketenpartners van onderlinge overeenkomsten en verschillen  
Uit het voorgaande moge al duidelijk zijn geworden dat de verschillende instanties in 
Rotterdam-Rijnmond vooral het gezamenlijke doel van AWARE als leidraad in hun 
handelen nemen. De bescherming van het slachtoffer staat voor allen voorop. De 
instanties onderkennen de verschillende posities die zij daarin innemen en de 
onderscheiden belangen die daarmee samenhangen en slagen erin die in hun 
werkwijze over en weer te respecteren. Men is daar open over; politie en 
vrouwenopvang spreken zoals zij het zelf verwoorden “dezelfde taal” hetgeen 
overleg in de samenwerking ten goede komt.  

6.2 De ketensamenwerking in Haaglanden 

Werkwijze van de verschillende organisaties 
Zoals uit het politieprotocol blijkt, meldt de politie een melding van huiselijk geweld, 
en dus ook van belaging bij het ASHG. Hiermee zet zij de eerste stap van het 
samenwerkingsprotocol dat sinds 1 januari 2008 in Haaglanden als pilot in werking is 
getreden. In Haaglanden werken verschillende instanties samen met het ASHG om 
huiselijk geweld in het algemeen beter te bestrijden. Dit wordt de Haaglandse aanpak 
genoemd. De verschillende ketenpartners komen tegenwoordig onder coördinatie 
van het ASHG geregeld samen. In het kader van dit onderzoek hebben wij 
schriftelijke informatie over het samenwerkingsprotocol bestudeerd en een 
afstemmingsoverleg bijgewoond waarin verschillende ketenpartners aanwezig 
waren. 

Belaging heeft geen speciaal interventieprotocol maar valt onder het algemene 
protocol van de Haaglandse aanpak. Na een melding van huiselijk geweld bij de 
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politie meldt deze – mits hier door het slachtoffer toestemming voor gegeven wordt84 
– het slachtoffer/het gezin aan bij het ASHG. Het ASHG faxt de zaken binnen twee 
uur door aan de verschillende relevante hulpverleningsinstellingen: De WAAG 
(daderhulpverlening), Algemeen Maatschappelijk Werk en Bureau Jeugdzorg. Het 
AMW en Bureau Jeugdzorg – uitsluitend als er kinderen in het spel zijn – streven 
naar een eerste contact binnen vijf dagen en een start van de hulpverlening binnen 
veertien dagen. De WAAG krijgt de gegevens ter informatie binnen, maar neemt zelf 
alleen contact op met de dader als de politie deze heeft doorverwezen naar de 
WAAG, zoals in het politieprotocol ook wordt beschreven. Na een eerste gesprek 
vindt een risicotaxatie plaats en na een tweede gesprek wordt het behandeldoel 
afgestemd met betrokken hulpverleners. Dit wordt besproken op het zeswekelijkse 
afstemmingsoverleg dat onder regie van het ASHG plaatsvindt en waarin wordt 
gekeken bij welke instanties het gezin inmiddels bekend is, wie hulp biedt of gaat 
bieden en er wordt contactinformatie over behandelende hulpverleners uitgewisseld. 
Deelnemers naast het ASHG zijn de politie, de reclassering, de WAAG, 
vrouwenopvang, Bureau Jeugdzorg en algemeen maatschappelijk werk. Het OM en 
de GGZ kunnen er op uitnodiging bij zijn. In dit afstemmingsoverleg wordt gesproken 
over hulpverlening aan iedereen in het gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt; het 
slachtoffer, de dader en eventuele kinderen. Het ASHG coördineert het overleg. 
Belagingszaken worden in dit afstemmingsoverleg op dezelfde manier behandeld als 
de overige zaken. Tijdens een “viergesprek” wordt getracht de partners samen met 
hun hulpverleners bij elkaar te krijgen om te kijken hoe de situatie op dat moment is 
en op welke manier het beste verder kan worden gegaan met de hulpverlening85.  

Ook in Haaglanden geldt dat verschillende organisaties verschillende doelen en 
deelbelangen hebben. De politie heeft als belangrijkste doelstelling het opsporen van 
strafbare feiten en verdachten. De WAAG heeft als doel het voorkomen van 
herhaling van huiselijk geweld, de reclassering moet een advies uitbrengen over de 
strafoplegging aan de rechter waarbij risicotaxatie een grote rol speelt. 
Vrouwenopvang heeft als doel hulp bieden aan slachtoffers en kinderen, ook het 
algemeen maatschappelijk werk biedt hulp aan slachtoffers, terwijl Bureau Jeugdzorg 
zich richt op de bescherming van de kinderen. 

De Haaglandse aanpak gaat ervan uit dat huiselijk geweld strafbaar is en dat zonder 
een multidisciplinaire aanpak de geweldsspiraal bijna niet te doorbreken is. De 
organisaties zijn zich ervan bewust dat ze elkaar nodig hebben om de juiste hulp te 
kunnen bieden. Het gezamenlijke doel is helder: het toeleiden naar hulpverlening met 
als doel huiselijk geweld te stoppen.  

Invloed van betrokken organisaties op het verloop van de interventie 
Uitgaande van het gangbare scenario bij belaging door een ex-partner – dat deze het 
                                                           

84  Indien er geen toestemming wordt gegeven, wordt het gezin alleen aangemeld bij het ASHG indien de 
veiligheid van de gezinsleden dit noodzakelijk maakt.  

85  Tot op heden heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden omdat het lastig in te plannen is en omdat de 
hulpverlening van verschillende partners niet altijd gelijktijdig start waardoor de behoefte aan zo'n gesprek 
niet op hetzelfde tijdstip ontstaat.  
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slachtoffer bedreigt en/of lastig valt en het slachtoffer de politie te hulp roept via 112, 
is de politie als uitvoerder bepalend in het verloop van de 112-interventie. Als een 
vrouw alarmeert, beslist de centralist van de meldkamer of er een surveillancewagen 
naar het adres wordt gestuurd en de politie ter plaatse beslist op dat moment welke 
actie er uitgevoerd wordt. Hiervoor heeft de politie een protocol opgesteld (zie bijlage 
1 en de verkorte weergave in par.1.4.) De dader wordt bij aanwezigheid 
aangehouden, verwezen naar de WAAG en het slachtoffer naar het ASHG. Volgens 
de Haaglandse aanpak zet het ASHG de melding door naar de WAAG, AMW en 
Bureau Jeugdzorg. Na een 112-interventie wordt dus de samenwerking gezocht met 
andere organisaties, maar de politie is de enige die invloed heeft op het verloop van 
de 112-interventie zelf.  

Perceptie van de ketenpartners van onderlinge overeenkomsten en verschillen 
Het ASHG geeft aan dat de politie soms lijkt te verwachten dat het ASHG en de 
vrouwenopvang meteen hulp bieden zodra een vrouw wordt doorgestuurd. Het 
ASHG geeft echter aan dat dit niet altijd kan wegens gebrek aan personeel. Wel 
denken ze mee met de politie over alternatieven. Andersom geldt ook dat het ASHG 
het liefst alle huiselijk geweldzaken van de politie doorkrijgt, maar ook deze 
verwachting kan niet worden waargemaakt in verband met wet- en regelgeving. 
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen 
verstrekt worden indien de betrokkene hiervoor toestemming geeft. Hier kan slechts 
vanaf worden geweken indien de veiligheid van de gezinsleden ernstig in gevaar is. 
Een andere reden dat het ASHG niet alle huiselijk geweldzaken van de politie 
doorkrijgt, is dat de politie niet altijd vindt dat er sprake is van huiselijk geweld. 
Verder zijn beide instanties te spreken over de samenwerking. Zo bemiddelt het 
ASHG soms in het contact tussen het slachtoffer en de politie.  

Ook in Haaglanden geldt dat de politie en de hulpverlening benadrukken begrip te 
hebben voor de verschillende belangen en prioriteiten van instellingen. In de 
samenwerking wordt het accent gelegd op de overeenkomst in belangen, namelijk 
om hulp aan de betrokkenen te beiden om zo het geweld te doen stoppen.  

6.3 Knelpunten en wensen voor verbetering 

Rotterdam-Rijnmond  

Over het algemeen zijn zowel de politie als de vrouwenopvang tevreden over de 
samenwerking. Deze is volgens beiden succesvol dankzij de aanwezigheid van een 
coördinator bij politie en vrouwenopvang, die elk binnen hun eigen organisatie de 
regie voert bij AWARE-zaken. Onderling is veelvuldig met elkaar contact. Daarin is 
van groot belang dat het professionals zijn met veel kennis van en betrokkenheid bij 
de problematiek, hetgeen zich vertaalt in een zeer professionele en creatieve inzet 
gericht op het verbeteren van de methodiek van interventie. Gesignaleerde 
knelpunten en wensen tot verbetering zijn drieledig: nauwere samenwerking met het 
OM, het verbreden van institutioneel draagvlak middels een Veiligheidshuis en 
actievere betrokkenheid van het ASHG. 
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Het belangrijkste knelpunt dat er in volgens betrokkenen in de huidige 
samenwerkingsvorm is, is vooral het ontbreken van een effectieve samenwerking 
met het OM. Door betrokkenen wordt opgemerkt dat Officieren van Justitie niet altijd 
op de hoogte zijn van de ernst van de achterliggende problematiek bij belaging of 
deze mogelijk zelfs bagatelliseren. Men ervaart dat het OM aarzelt om vervolgend op 
te treden, blijkend uit seponeringen. Zowel het AWARE-team in de vrouwenopvang 
als politie bepleiten een actievere rol van het OM in de aanpak van belaging. De 
vrouwenopvang wil graag een lik-op-stuk-beleid bij belagingszaken. Opvang en 
politie hebben een voorkeur voor het instellen van een speciaal AWARE-label 
vergelijkbaar met de persoonsgerichte aanpak bij veelplegers als een manier om 
adequater te kunnen optreden bij belaging en de belager te laten zien wat de 
grenzen zijn van wat wel en niet mag. Beide organisaties bepleiten het instellen van 
een taakaccenthouder bij het OM in AWARE-zaken die als aanjager fungeert bij de 
vervolging van verdachten van belaging. Men ervaart het als een gemis dat het OM 
niet betrokken is als partner in overleg over de belagingsproblematiek. 

Binnen het OM daarentegen, ervaart men desgevraagd echter geen problemen bij de 
vervolging van belaging bij huiselijk geweld. Er wordt geen reden gezien om nauwer 
met hulpverlening of met politie te overleggen. In gesprek met de Officier van Justitie 
werd het seponeren tengevolge van bewijsproblemen niet herkend. Desgevraagd 
wordt benadrukt dat vervolging mogelijk is mits de aangifte duidelijk is, er een klacht 
is ingediend en een goed gedocumenteerd dossier aanwezig is (zoals sms-teksten 
en mails die bij het dossier worden gevoegd). De Officier van Justitie geeft aan dat 
men tevreden is over dossiers van de politie. Belaging wordt vaak door de verdachte 
bekend en leidt dus ook vaak tot een strafoplegging, aldus de Officier van Justitie. 
Omdat de Officier van Justitie afzonderlijk werd geïnterviewd was het helaas niet 
mogelijk om de betrokken partners over dit verschil van inzicht met elkaar in gesprek 
te laten komen.  

Sinds 1 maart 2008 is een pilot gestart met het doel sneller zaken af te handelen 
door heel de keten. Deelnemers zijn het OM, politie, reclassering, ASHG en Centrum 
voor Dienstverlening. Op het politiebureau neemt de parketsecretaris meteen de 
beslissing of de zaak op een TOM-zitting86 wordt afgedaan door het OM of bij de 
politierechter. Op dit moment vormen AWARE–gerelateerde belagingszaken geen 
speciaal aandachtspunt in dit overleg. Uit het gesprek komt ook naar voren dat de 
reclassering doorgaans pas betrokken wordt bij overleg als tot een justitieel traject 
via het OM is besloten, en niet in het afwegingsproces dat daaraan voorafgaat. 

Om de institutionele samenwerking beter te borgen wordt vanuit zowel politie als het 
AWARE-team in de Vrouwenopvang voor de toekomst een opstart bepleit van een 
                                                           

86  De officier van justitie beoordeelt bij minder ernstige feiten op basis van het proces-verbaal of zij of hij 
vervolgt, seponeert of een transactie aanbiedt. Op een TOM-zitting (Taakstraf OM) kan de verdachte een 
transactie geboden worden zoals een taakstraf of een geldboete. Ook kan een voorwaardelijk sepot met 
daderhulpverlening als bijzondere voorwaarde worden opgelegd als de Officier van Justitie van mening is dat 
dit de kans op recidive vermindert. TOM-zittingen vinden binnen 1 tot 4 maanden na de beslissing plaats en 
er wordt naar gestreefd politiezittingen binnen 4 maanden te houden. 
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Veiligheidshuis (in navolging van vergelijkbare initiatieven in onder andere Tilburg). 
Daarin zouden alle partners op het veiligheidsterrein bij elkaar onder één dak zitten 
zodat de daadwerkelijke uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid gemakkelijker 
wordt. Het ASHG voorziet dat het op die manier sneller een completer beeld van 
haar cliënt krijgt, wat van belang is voor een zo adequaat mogelijke ondersteuning. 
Daarnaast wil het ASHG een actievere rol spelen in de toeleiding naar AWARE. Zij 
zou AWARE kunnen bespreken met cliënten als één van de mogelijkheden die 
slachtoffers van belaging hebben om zich te beschermen. 

Haaglanden 

Omdat het overleg in de huidige vorm nog vrij nieuw is, zijn de ervaringen weliswaar 
beperkt maar de deelnemers aan het ketensamenwerkingsoverleg in de regio 
Haaglanden zijn in het algemeen positief over de samenwerking. Alle deelnemers 
benadrukken dat men elkaar nu gemakkelijker weet te vinden. Zij verwachten dat 
daarmee de snelheid en efficiëntie van een aanpak kan worden verbeterd. 

Afgezien van de eerste positieve ervaringen kwam een aantal knelpunten of wensen 
voor verbetering naar voren. De knelpunten die de ketenpartners noemen hebben 
voor een deel betrekking op de aanpak in ketensamenwerking bij huiselijk geweld–
zaken in den brede. Zo wordt de GGZ als partner node gemist en is 
capaciteitsgebrek bij het Bureau jeugdzorg een aanhoudend knelpunt als het om een 
snelle en effectieve aanpak van kindermishandeling gaat.  

Het ASHG geeft aan dat zij nog geregeld meldingen van slachtoffer krijgen die 
teleurgesteld zijn in of ronduit negatieve ervaringen hebben met de politie over hun 
optreden bij huiselijk geweld. Door bemiddeling van het ASHG wordt geprobeerd een 
goed contact met de politie tot stand te brengen. Het ASHG zou graag alle huiselijk 
geweldzaken van de politie doorkrijgen. De informatieoverdracht stokt soms. 
Omgekeerd wil de politie graag dat de hulpverlening de hulp direct op zich neemt als 
iemand vanuit de politie wordt doorverwezen.  
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7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Hieronder volgen de samenvattende conclusies met betrekking tot de twee 
hoofdvraagstellingen:  

1. wat is de aard van belaging waar de politie mee wordt geconfronteerd en welke 
werkdruk levert dat op in het politiewerk? (7.1) 

2. hoe effectief zijn de onderzochte politie-interventies, het AWARE programma in 
Rotterdam-Rijnmond en het Haaglandse 112+ protocol, in vergelijking met elkaar? 
(7.2).  

Bij de beantwoording van de tweede vraag leggen we de resultaten uiteen in 
effectiviteit bezien vanuit de politie, vanuit het slachtoffer en vanuit de betrokken 
hulpverleningsorganisaties en politie in de ketensamenwerking. Tot slot volgen 
algemene conclusies (7.3) en aanbevelingen (7.4). 

7.1 Samenvattende conclusies over aard van belaging en de impact voor 
politiewerk 

7.1.1 Aard 
De aard van de belaging door ex-partners zoals die bij de korpsen Rotterdam-
Rijnmond en Haaglanden in dit onderzoek naar voren kwam (hoofdstuk 3), komt in 
alle opzichten overeen met het probleem zoals het bekend is uit eerder onderzoek 
(zie par.1.2). Belagers van ex-partners, verreweg het grootste deel van de belagers 
waar de politie mee te maken krijgt, gebruiken altijd meerdere manieren om hun ex-
partner lastig te vallen of te bedreigen. Bij de hier onderzochte groep is de belaging 
vaak verknoopt met voorafgaande geweldproblemen in de relatie (doorgaans was de 
man gewelddadig). Niet alleen de ex-partner is het primaire doelwit van de belaging 
en het geweld, maar ook de kinderen en geregeld ook de sociale omgeving van de 
vrouw. De ernst van de problematiek wordt soms versterkt door andere problemen, 
vooral aan de kant van de dader, zoals alcohol- en drugsgebruik of psychische 
problematiek. Hoewel de aard van het belagingsgedrag vergelijkbaar is, is de ernst 
en vooral de duur ervan in een aantal zaken in Rotterdam-Rijnmond relatief iets 
zwaarder dan in Haaglanden. Dat kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit 
de steekproefsamenstelling. Omdat in Rotterdam-Rijnmond specifiek AWARE-zaken 
zijn geselecteerd voor de dossieranalyse, leidde dat tot zaken die vaak al langer 
lopen (32 maanden) dan de gemiddelde duur van zaken in Haaglanden (16 
maanden). We hebben geen aanwijzingen dat belaging van vrouwen in Rotterdam-
Rijnmond per se altijd langer duurt dan in Haaglanden. Overigens blijkt de duur en de 
frequentie waarmee wordt belaagd op beide locaties vergelijkbaar sterk uiteen te 
lopen. De duur varieert van één maand tot ruim 7 jaar en vaak is de belaging niet 



 Tot hier en niet verder 96

continu. Er kunnen zich tussenliggende periodes van maanden van relatieve rust 
voordoen. In die wisselende frequentie en discontinuïteit tekent zich de 
onvoorspelbaarheid af als een essentieel kenmerk van belaging. Dat trekt een zware 
wissel op slachtoffers en maakt het ook voor de politie lastig een risico-inschatting te 
maken van de recidivekans.  

Geweld en vernieling komen in beide locaties relatief vaak voor bij de belaging, 
hetgeen verband houdt met de verknoping van huiselijk geweld, scheiding en 
belaging. Een scheiding van een agressieve partner betekent niet altijd het einde van 
geweld. Bij de ernstiger vormen van relationeel geweld door mannen, speelt jaloezie 
en een hang naar dwang en controle over de vrouw een grote rol. In het verlengde 
daarvan wordt de scheiding vaak als een onverdraaglijke krenking en verlies van 
controle beleefd. De veelvuldige meldingen van bedreiging en vernieling als 
belagingsactiviteiten na de scheiding, onderstrepen de ernst van het risico dat de 
slachtoffers van belaging door een ex-partner lopen. De scheiding zelf verloopt vaak 
moeizaam. Serieuze doodsbedreigingen komen in één op de vier onderzochte zaken 
voor en sommige gaan gepaard met suïcidedreigementen. De afgelopen jaren wordt 
in de media in toenemende mate aandacht besteed aan zogenoemde 
‘gezinsdrama’s’ als een van de ouders, doorgaans de vader, zijn ex-vrouw en soms 
ook de kinderen doodt, alvorens te vluchten en/of zichzelf te doden. Vaak is er 
sprake van een voorgeschiedenis van geweld of zeer ernstige huwelijksproblemen. 
Gezinsdrama’s zijn voorbeelden van de tragische afloop die de onderzochte 
problematiek van belaging kan hebben. Uit de dossiers blijkt de belaging bij sommige 
plegers verbonden te zijn met andere persoonlijke problemen. De marginale sociale 
positie van sommige belagers, deels ook gekoppeld aan diens werkeloosheid, biedt 
dan relatief veel gelegenheid voor diens obsessieve gedrag. Bovendien lijkt de 
belager in sociaal opzicht niet veel te verliezen te hebben bij een mogelijke arrestatie 
en vervolging.  

7.1.2 Politiecontacten  
Tengevolge van de hardnekkigheid en complexiteit van de belagings- en 
geweldproblematiek, leidt belaging tot een zeer hoge intensiteit in politiecontacten. In 
de bestudeerde dossiers worden totaal gemiddeld 17 contacten gerapporteerd 
tussen politie en betrokkenen (gemiddeld 20 in Rotterdam-Rijnmond en 15 in 
Haaglanden), verspreid over een gemiddelde duur van 24 maanden. Het aantal 
contacten dat de politie zelf initieert met slachtoffers is bij beide korpsen vergelijkbaar 
(gemiddeld bijna twee keer). In Rotterdam-Rijnmond wordt het initiatief voor 
vervolgcontacten meer bij het slachtoffer gelegd en hoeft de politie haar volgens het 
standaardprotocol bij huiselijk geweld niet zelf op te zoeken. In het Rotterdamse 
AWARE-traject is echter voorzien in de actieve slachtofferondersteuning via de 
bijdrage van de AWARE-caseworker vanuit Vrouwenopvang Arosa. Het protocol van 
Haaglanden schrijft twee verplichte hercontacten vanuit de politie voor (vier weken 
en drie maanden na een incident van huiselijk geweld) voor. Toch worden 
verwijzingen naar hercontacten met slachtoffers slechts sporadisch teruggevonden in 
de dossiers. Het is hierbij overigens niet uit te sluiten dat een deel van de contacten 
niet is geregistreerd. 
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Met een dergelijke hoge contactfrequentie krijgt de politie veel informatie aangereikt. 
Uit het dossieronderzoek blijkt echter, dat de volledigheid, systematiek en wijze 
waarop die wordt gemuteerd in beide korpsen vergelijkbaar sterk uiteenloopt. De 
kwaliteit van de mutatie lijkt sterk afhankelijk van de persoon van de dienstdoende 
agent en de mate waarin deze inzicht heeft in belaging en huiselijk geweld, vooral in 
de stelselmatigheid en de bedreiging die uitgaat van ogenschijnlijk onschuldige 
gedragingen. Voor de dossiervorming met het oog op een mogelijke vervolging, is 
volledigheid in de mutaties van de politie essentieel. Hoewel zeer informatieve 
mutaties zijn aangetroffen over het gedrag van de belager, zijn zeer summiere en 
onvolledige mutaties in de meerderheid. Daarbij springt bagatellisering van de ernst 
van de problematiek in het oog. Ook zijn geregeld kwalificaties aangetroffen waaruit 
blijkt dat belaging door een ex-partner als een privéprobleem wordt gezien, en 
interventie door de muterende agent daarom niet echt als politietaak wordt gezien.  

Het merendeel van de politiecontacten (gemiddeld 76%) is met het slachtoffer, de 
rest met de dader, soms met mensen uit de sociale omgeving van het slachtoffer die 
direct of indirect met de (gevolgen van) belaging worden geconfronteerd (familie, 
buren, leerkrachten op school van kinderen et cetera) en zeer sporadisch met de 
sociale omgeving van de dader. In beide locaties doet de overgrote meerderheid van 
alle slachtoffers meer dan één keer aangifte (gemiddeld ruim vier keer). De aangiften 
betreffen slechts in een derde van de gevallen het delict belaging. Daarnaast zijn 
overwegend aangiften opgenomen wegens bedreiging, mishandeling en vernieling. 
Een opvallend verschil tussen beide locaties is dat in Haaglanden in twintig procent 
van de bestudeerde dossiers, in tegenspraak met wat het protocol voorschrijft, geen 
enkele aangifte was terug te vinden, terwijl het ernstige belagingszaken betrof. In 
slechts één zaak bleek dit te verklaren uit de weigering van het slachtoffer om 
aangifte te doen. In alle vijf de zaken betreft het slachtoffers met wie de politie weinig 
contact heeft. Er blijkt een hoge positieve correlatie (.75, significant op 0.01) te 
bestaan tussen het totaal aantal contacten van het slachtoffer met de politie en het 
aantal aangiften dat zij doet.  

Wat betreft het contact met daders komen in beide regio’s weinig verwijzingen naar 
daderhulpverlening voor in de mutaties. In Haaglanden, waar de politie volgens het 
112+-protocol zelf het initiatief tot een dadergesprek moet nemen, wordt wat vaker 
dan in Rotterdam-Rijnmond gemuteerd over op daderhulpverlening gerichte acties.  

Afgezien van een gemiddeld relatief hoge kwantiteit aan contacten, stelt belaging ook 
hoge eisen aan de inhoud van het politiewerk. Door de complexiteit en duur van de 
victimisering liggen er voor de politie zowel strafrechtelijke taken als zorgtaken. Uit 
het feit dat veel slachtoffers vaker langskomen bij het politiebureau om te vragen om 
in te grijpen dan dat ze telefonisch om hulp vragen, spreekt ook wanhoop. 
Slachtoffers willen de ernst van de situatie duidelijk maken, of vragen de politie om 
hulp, of geven uit oogpunt van preventie informatie als ze denken dat er aanleiding is 
om aan te nemen dat de belaging weer zal intensiveren, of ze vragen om advies bij 
praktische problemen (bijv. hoe eigendommen te overhandigen aan de belager). 
Daders die zich tot de politie wenden doen dit vrijwel zonder uitzondering met het 
verzoek te bemiddelen om met hun ex-partner in contact te komen. Op eigen initiatief 
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neemt de politie in beide locaties met vergelijkbare frequentie contact op met 
mensen in de directe omgeving van het slachtoffer (in één op de drie zaken), zowel 
in het kader van het strafrechtelijke traject (opnemen verklaring, aangifte), als in het 
kader van het zorgtraject.  

7.1.3 AWARE en werkdruk 
De verwachting van AWARE is onder andere dat het door de verhoogde kans op 
aanhouding een afschrikkende werking op de belager heeft, het slachtoffer zich 
veiliger voelt en daarmee ook helpt in herstel van haar weerbaarheid. De 
verwachting is dat het tot een afname van alarmeringen zal leiden. Dat laatste blijkt 
inderdaad het geval. Van alle 25 onderzochte AWARE-aansluitingen daalt het totaal 
aantal alarmeringen van ruim 70 in de periode voorafgaand aan aansluiting naar 19 
in de periode daarna. Hierbij is het meldingskanaal in het merendeel van de 
alarmeringen AWARE (15 keer) en de rest om diverse redenen 112 (4 keer). Tien 
vrouwen hebben sinds de aansluiting op AWARE helemaal niet meer gealarmeerd. 
Alarmeringen door mensen uit de directe omgeving van het slachtoffer blijven na de 
aansluiting ook volledig achterwege. Naast het feit dat dit een indicatie is voor 
verminderde kwantitatieve werkdruk wijst het natuurlijk ook op de effectiviteit van 
AWARE als beveiligingssysteem. 

Het intensieve zorgtraject bij het AWARE-programma dat door een speciaal team 
vanuit de vrouwenopvang wordt verzorgd, neemt voor een deel de druk weg bij de 
politie omdat sprake is van een structurele voorziening om naar door te verwijzen. 
Het AWARE-hulpverleningsteam wijst erop dat veel hulpvragen bij hen terecht 
komen die ook op het politieoptreden betrekking hebben of meer algemeen op het 
justitiële traject, waar het slachtoffer anders rechtstreeks voor naar de politie had 
moeten gaan. Daarnaast blijven wijkagenten echter een eigen verantwoordelijkheid 
behouden voor het contact met een slachtoffer van huiselijk geweld of belaging. De 
exploratieve peiling onder agenten wijst erop dat zij de werkdruk van 
belagingsinterventies wisselend beleven. Dat staat echter los van het AWARE-
programma.  

7.2 Samenvattende conclusies met betrekking tot de effectiviteit  

7.2.1 Effectiviteit vanuit politie bezien 
Op basis van de uitkomsten in hoofdstuk 4 onderscheiden we een drietal aspecten 
van de effectiviteit van een interventie: snelheid van de interventie, de preventieve 
werking op de belager en de preventieve werking op het slachtoffer zoals die zich 
manifesteert in afname van alarmeringen.  

Snelheid van interventie 

Zowel in Rotterdam-Rijnmond als in Haaglanden blijkt een substantiële tijdswinst te 
kunnen worden geboekt door bij belagingsincidenten standaard met prioriteit 1 op 
een alarmering te reageren. De gemiddelde aanrijdtijd in Rotterdam-Rijnmond bij 
reguliere 112-meldingen bedraagt 14,5 minuut terwijl er bij AWARE-meldingen, 
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waarbij standaard gereageerd wordt met prioriteit 1, gemiddeld al binnen 8,5 minuten 
een wagen ter plaatse is. De gemiddelde aanrijdtijd in Haaglanden is vrij laag (8,5 
minuten) maar ook hier blijkt winst te kunnen worden geboekt: bij meldingen waarbij 
gereageerd wordt met prioriteit 1 daalt de gemiddelde aanrijdtijd tot 5,5 minuut.  

De effectiviteit, voor zover het strikt genomen om de snelheid van interventie gaat, 
schuilt dus primair in de protocollering van de prioritering, en niet in AWARE per se. 
Het grote verschil is echter dat in de Haaglandse aanpak de centralist als 
beslisschakel aanwezig blijft in die prioritering. Dat maakt de prioritering 
kwetsbaarder dan bij AWARE waar deze standaard is en dus een beslissing over de 
interpretatie van informatie overbodig maakt. De kwetsbaarheid van die prioritering 
blijkt uit de aangetroffen variatie in prioriteringsclassificatie van de centralist in de 
meldkamer bij reguliere alarmmeldingen van vergelijkbare ernst. De techniek van 
AWARE is betrouwbaar genoeg om het (reëel gebleken) risico van een te lage 
urgentie-inschatting door de meldkamer bij reguliere 112-meldingen van belaging uit 
te sluiten.  

Preventief effect op de pleger 

Voor het beoordelen van het preventief effect op de pleger van de snelheid van 
interventie – helpt een snelle interventie de belager te stoppen? - moet onderscheid 
worden gemaakt naar het effect op korte en lange termijn. Consequent en snel 
politieoptreden kan op twee manieren een preventief effect hebben op de pleger: 

1. Primaire preventie: de verdachte staakt zijn belagend gedrag. Als de politie bij 
herhaling zeer snel ter plaatse is, is de veronderstelling dat dit vroeg of laat 
een ontmoedigende werking op de dader heeft die zijn belagingsactiviteiten 
zal staken om aanhouding en vervolging te voorkomen. Bescherming van het 
slachtoffer is vanaf dat moment gerealiseerd. 

2. Secundaire preventie: bij hardnekkig recidiverende plegers, wat vaak het 
geval is bij belaging door een ex-partner, blijft het slachtoffer op de lange 
termijn afhankelijk van de politie voor adequate bescherming. Door 
aanhoudend snel politieoptreden en adequaat muteren en opnemen van 
aangifte en klacht, wordt dossiervorming vergemakkelijkt. Daardoor wordt de 
kans op succesvolle vervolging groter om aldus de belager via de justitiële 
weg een halt toe te roepen.  

In beide opzichten onderscheidt de preventieve invloed van beide interventies zich 
enigszins in de zin dat bij de AWARE aanpak, hoewel de aantallen klein zijn, een 
duidelijker waarneembaar omslagpunt te zien is in de afname van de belaging na 
aansluiting. Bij Haaglanden lijkt van een geleidelijker effect sprake. Preventief effect 
van politieoptreden bij belaging blijft evident een kwestie van lange adem. Het leidt 
vaak pas op lange termijn tot primaire preventie in de zin dat de belager het opgeeft. 
Bij een zeer kleine minderheid is van secundaire preventie sprake door aanhouding 
en vervolging. 
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Op korte termijn verhoogt een snelle interventie de kans op aanhouding, maar het 
blijkt ook dat het bepaald geen garantie daarvoor biedt. In meer dan de helft van de 
interventies waar de verdachte nog ter plaatse is wordt op beide locaties niet tot 
aanhouding overgegaan. Hoewel de mutaties in politiedossiers onvoldoende 
systematisch bleken om inzicht te geven in de exacte verhouding tussen snelheid 
van interventies en gerealiseerde aanhoudingen in beide typen interventies, moeten 
we concluderen dat het aantal aanhoudingen in beide regio’s relatief laag is. Het 
totale aantal vervolgingen dat in dit onderzoek getraceerd kon worden (via 
politiedossiers) is vervolgens dusdanig gering dat geconcludeerd moet worden dat 
het justitiële traject in de onderzochte belagingszaken door ex-partners weinig 
gebruikt wordt ter (secundaire) preventie van belaging. 

Twee factoren spelen in het gering aantal aanhoudingen een rol: de reactie van de 
belager en de reactie van de politie. In meer dan de helft van de interventies blijkt de 
belager weer weg te zijn als de politie arriveert en kan dus niet worden 
aangehouden. Het snel weg gaan van de belager kan op zichzelf natuurlijk ook als 
een gewenst effect worden beschouwd waardoor op dat moment de belaging stopt. 
Maar in de beleving van slachtoffers is dat resultaat tweeslachtig: het roept ook de 
angst op voor het terugkeren van de belager zodra de politie weg is. In de tweede 
plaats is de reactie van de politie een cruciale factor. Ook als de pleger wel nog ter 
plaatse is, wordt deze in iets meer dan de helft van de gevallen niet aangehouden. 
Voor zover de mutaties daar uitsluitsel over geven (vaak zijn mutaties op dit punt 
onvolledig), is de belager vermanend toegesproken en/of verzocht zich te 
verwijderen. Juist met het oog op het afgeven van een duidelijk grensstellend signaal 
is deze interventie van de politie ambigu en biedt geen bescherming voor het 
slachtoffer. 

Het preventieve effect van een aanhouding is in veel gevallen tijdelijk. Ook uit dit 
onderzoek blijkt dat de gemiddelde belager hardnekkig is en zich weinig gelegen laat 
liggen aan een externe grensstelling van wie dan ook. Als aanhouding mogelijk is 
wordt de verdachte doorgaans na 6 uur (wegens de relatief geringe ernst) op vrije 
voeten gesteld. Alleen in zwaardere zaken is dan een voorlopige hechtenis van 
nogmaals 72 uur mogelijk. Toch kan aanhouding op langere duur wel effect hebben 
als de pleger ervaart dat de politie structureel snel ter plaatse is. Bij de meerderheid 
van de AWARE-aansluitingen alsook bij de Haaglandse zaken blijkt immers de 
belaging wel af te nemen, ook al duurt het lang en ook al blijven veel slachtoffers 
aarzelend over de vraag of het echt ‘gestopt’ is. Ook als geen onmiddellijk effect 
bereikt wordt, betekent dit niet dat snelheid van de politie-interventie geen zin heeft. 
Dossiervorming is een belangrijk element van politiewerk bij belagingszaken wil een 
vervolging en mogelijk secundaire preventie langs die weg uiteindelijk kans van 
slagen hebben.  

Preventief effect op het slachtoffer: Afname aantal alarmeringen 

Hoewel voorzichtigheid moet worden betracht bij het generaliseren op basis van 
kleine aantallen, kunnen we in beide locaties uiteindelijk een afname van het aantal 
alarmeringen signaleren maar blijkt dat met AWARE een duidelijker omslagpunt te 
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zien is naar een aanmerkelijke en snelle daling van het aantal noodoproepen. Deze 
daling in aantal alarmeringen tot ongeveer een kwart ten opzichte van de periode 
voorafgaand aan de aansluiting wijst op een bijzonder kenmerk van het AWARE 
beveiligingssysteem: het heeft een preventieve werking op het slachtoffer. De 
afname van het aantal alarmeringen is ook een winstpunt voor de politie, zowel 
vanuit het oogpunt van effectiviteit van politie-inzet als vanuit het oogpunt van 
(kosten-)efficiëntie. 

7.2.2 Effectiviteit vanuit slachtoffers bezien 
In de vraaggesprekken met de slachtoffers is dieper ingegaan op de vraag of, en zo 
ja; wat in het politieoptreden volgens hen heeft geholpen de dader te stoppen 
(hoofdstuk 5). Daarnaast is de vraag gesteld of slachtoffers zich veiliger voelen door 
het politieoptreden en wat hun wensen zijn ten aanzien van het politieoptreden. 

Uit de dossieranalyse kwam al geregeld de onvrede van slachtoffers over het 
politieoptreden naar voren, zij het dat de politie dit in haar mutaties soms in bedekte 
of licht verwijtende termen naar het slachtoffer verwoordde: alsof het slachtoffer iets 
vroeg of verwachtte dat om te beginnen niet de taak van de politie was. Slachtoffers 
die de politie bellen om hulp, willen beschermd worden. Als de belager niet wordt 
aangehouden, zelfs als deze nog aanwezig is, roept dat vaak teleurstelling op. Die 
ondertoon van onvrede in de mutaties, keert in de interviews met de vrouwen als 
boventoon terug. Wat betreft de effectiviteit van het resultaat zijn de ondervraagden 
vrouwen in beide groepen over de effectiviteit van het politieoptreden in het 
algemeen negatief, en in het beste geval sceptisch of gematigd optimistisch in hun 
oordeel. De reden hiervoor is een mengeling van teleurstelling en onvrede over het 
feitelijke politieoptreden en defaitisme over de belager die tot de overtuiging leidt dat 
hij ‘niet te stoppen’ is en aanhoudende angst voor herhaling veroorzaakt.  

Teleurstelling over houding en effectiviteit politie  

Bij de meerderheid van de ondervraagden is de scepsis het gevolg van de na-ijlende 
teleurstelling over aarzelend politieoptreden in het verleden. Veel geïnterviewden 
meldden dat ze vroeger, voordat zij op AWARE waren aangesloten, of toen ze een 
minder duidelijk contact hadden met een wijkagent, veel vaker op desinteresse of 
ongeloof stuitten. De mengeling van pijn en boosheid daarover klinkt onverminderd 
sterk door bij de ondervraagde vrouwen. Naast hun scepsis over het concrete 
resultaat van het politieoptreden, zijn de vrouwen in beide locaties zonder 
uitzondering wel positief in hun oordeel over hoe ze nu met begrip worden bejegend 
door de politie, een gevoel dat overigens vaker door de AWARE vrouwen wordt 
genoemd dan door de respondenten in Haaglanden. De versteviging van de mentale 
weerbaarheid van slachtoffers die de verkregen erkenning met zich meebrengt is op 
zichzelf genomen al een belangrijk resultaat.  

Angst voor herhaling van belaging 

In de beleving van de vrouwen, zelfs als de belaging is afgenomen, en soms 
voorlopig gestopt lijkt te zijn, overheerst de scepsis of het echt is gestopt. In hun 
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beleving overheerst de angst voor de onvoorspelbaarheid van de belager die elk 
moment weer kan opduiken. Dit lijkt direct verband te houden met de chronische 
victimisering in een periode waarin het politieoptreden bovendien weinig tot geen 
effect leek te hebben op de belager. Dit heeft waarschijnlijk het gevoel van 
hulpeloosheid van het slachtoffer versterkt. De ineffectiviteit van het politieoptreden 
draagt onbedoeld ook bij aan een beeld van een omnipotente belager die ‘altijd’ weet 
te ontsnappen en het slachtoffer ‘altijd’ weet te vinden hoezeer de politie ook haar 
best doet. Veel slachtoffers zijn overtuigd dat de obsessieve aandacht en wraakzucht 
van de belager in de toekomst onveranderlijk op haar gericht blijven. Soms leidt dit 
tot berusting, in de overtuiging dat de belager zich door niets laat stoppen. Meerdere 
vrouwen benadrukken dat de belager niet door het politieoptreden is gestopt maar 
enkel “omdat hij in de gevangenis zat”, een aanwijzing dat het belang van secundaire 
preventie via de ‘harde aanpak ‘ bij belaging niet moet worden onderschat. Bij 
anderen vertaalt die berusting zich soms ook in het niet meer kunnen signaleren (of 
ontkennen) van de rol die de politie (mogelijk) wèl heeft gespeeld, bijvoorbeeld in 
dossiervorming en aanhouding, waardoor het mogelijk werd om de belager te 
vervolgen en uiteindelijk te veroordelen.  

Beleving: toegenomen veiligheid en attributie oorzaken 

De beleving van veiligheid van vrouwen is op beide locaties wisselend. Enerzijds 
geeft de meerderheid van alle vrouwen duidelijk aan zich inmiddels veiliger te voelen. 
Anderzijds ligt de angst en onveiligheid heel dicht onder de oppervlakte. Velen 
benadrukken dat ze de belager in staat achten zo maar weer opnieuw te beginnen. 
De angst daarvoor was soms tastbaar aanwezig tijdens de interviews. De vrouwen in 
het AWARE programma zijn over het geheel genomen eenduidiger en enthousiaster 
in het oordeel dat hun veiligheid is verbeterd sinds de aansluiting op AWARE dan de 
vrouwen in Haaglanden. De zekerheid van een snelle interventie, van een 
normstellend en daadkrachtiger optreden van de politie, plus de ondersteuning en 
zorg door het AWARE-team zijn doorslaggevend. In vergelijking daarmee zijn de 
ondervraagde vrouwen in Haaglanden meer wisselend in hun beleving van 
veiligheid. Dit verschil is des te opvallender omdat beide groepen vrouwen 
vergelijkbaar zijn wat betreft hun huidige situatie en de afgenomen belaging. De 
vrouwen in Haaglanden voelen zich weliswaar veiliger, maar men is minder 
optimistisch over de toekomst dan in Rotterdam-Rijnmond waar de vrouwen zich 
duidelijker aanwijsbaar gesteund lijken te weten door het AWARE-systeem.  

Gevraagd waaraan zij een mogelijke effectiviteit van het politieoptreden toeschrijven 
kunnen vrouwen in Haaglanden minder goed aangeven waarin het politieoptreden 
helpt dan de vrouwen in Rotterdam-Rijnmond. Het 112+ protocol speelt voor hen een 
minder expliciete rol dan het AWARE-alarmsysteem voor de vrouwen in Rotterdam-
Rijnmond. Het is alsof de beleving van veiligheid en het vertrouwen dat het de goede 
kant opgaat, minder diep wortelt dan in Rotterdam-Rijnmond. Dit lijkt een 
afspiegeling te zijn van het feitelijke verschil in aanpak: met het AWARE-alarm wordt 
aan de slachtoffers een tastbaar bewijs van erkenning en van recht op speciale 
bescherming gegeven. In combinatie met een meer intensief psychosociale 
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ondersteuning die aan het AWARE-programma is gekoppeld, heeft dit duidelijk een 
meerwaarde voor de slachtoffers, vergeleken met de 112+ aanpak.  

Het feit dat het aantal alarmeringen afneemt nadat vrouwen op AWARE zijn 
aangesloten schrijven vrouwen zelf vooral toe aan het feit dat ze zich rustiger voelen 
in de wetenschap dat AWARE de bescherming biedt als het nodig is en dat ze zich 
erkend voelen door de politie in de ernst van het probleem. Sommige vrouwen 
vermoeden dat de dader ook wordt afgeschrikt door AWARE omdat hij weet dat de 
politie meteen komt.  

Behoeften slachtoffers: erkenning, steun en daadkrachtige bescherming  

Over hun behoeften aan hulp of steun van de politie zijn alle ondervraagden het 
eens. Zonder uitzondering staat de behoefte aan erkenning en steun door de politie 
voorop. Telkens weer blijkt hoezeer het ongeloof of bagatellisering door de politie 
zout in de wonde is geweest. Juist omdat slachtoffers kampen met een ex-partner 
die op de meest onvoorspelbare momenten en letterlijk op ongelooflijk bizarre 
manieren haar leven weet binnen te dringen, is ongeloof een uiterst pijnlijke vorm 
van secundaire victimisering. De heftigheid in hun beleving onderstreept dit. De 
behoefte aan erkenning is overigens direct gekoppeld aan de behoefte aan 
daadkrachtig optreden door de politie. Aanhouding van de belager staat daarbij 
voorop. Het enkel vermanend heenzenden van een verdachte blijkt niet alleen niet 
effectief (omdat de verdachte vaak terugkeert na vertrek van de politie), maar 
versterkt ook het gevoel bij slachtoffers dat de politie gevoelig is voor wat zij 
omschrijven als ‘mooie praatjes’ van de belager waardoor de politie zich uiteindelijk 
meer identificeert met de verdachte ten koste van het slachtoffer.  

7.2.3 Effectiviteit van de samenwerking volgens de ketenpartners  
Alle ketenpartners op beide locaties zijn zonder uitzondering positief over de 
effectiviteit van de gehanteerde aanpak als het gaat om de verbetering van 
samenwerking tussen instellingen in de hulpverlening. Dit is een zelfbeoordeling; op 
geen van beide locaties heeft een systematische externe evaluatie of monitoring van 
effectiviteit plaatsgevonden. Het oordeel van betrokkenen is gebaseerd op hun 
dagelijkse ervaring in praktijk zoals die zich tot nog toe heeft ontwikkeld.  

Bij AWARE in Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment minder partners betrokken 
dan in Haaglanden. Dit is mogelijk omdat het AWARE-team van Arosa de – vaak 
complexe – organisatie van de hulpverlening op zich neemt en waar nodig de vrouw 
en haar kinderen doorleidt naar verschillende specifieke instellingen zoals jeugdzorg, 
AMK87 et cetera. Er is in de praktijk een samenwerkingsprotocol gegroeid tussen 
Vrouwenopvang en politie waarin beide partijen vanaf de indicatiesamenstelling 
geregeld onderling overleggen over de actuele aansluitingen. Er zijn korte 
communicatielijnen waardoor snel kan worden ingespeeld op actuele en vaak 
onverwachte ontwikkelingen in belagingszaken. Bij een alarmering wordt de 

                                                           

87  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 



 Tot hier en niet verder 104

caseworker in de vrouwenopvang van meet af aan geïnformeerd. Beide partners zijn 
overtuigd dat de ketensamenwerking, juist door de verschillen in ingebrachte 
professionele expertise, meerwaarde heeft voor de effectiviteit van de interventie. De 
combinatie van het technische apparaat (GPS-alarm systeem), de hulpverlening die 
eraan is gekoppeld, en het vertrouwen bij slachtoffers dat de politie snel komt bij 
alarmering, zorgen er volgens betrokkenen voor dat de interventie effectief is.  

Het algemene oordeel van de ketenpartners in Haaglanden over de effectiviteit van 
de aanpak via het afstemmingsoverleg is eveneens positief. In Haaglanden is het 
zorgtraject in eerste instantie vooral in handen van de politie, die in tweede instantie 
(afhankelijk van het tijdstip van het casusoverleg) de zaak inbrengt in het 
multidisciplinaire ketensamenwerkingsoverleg. Primaire zorg voor slachtoffer of 
verdachte wordt vanuit de politie georganiseerd middels afspraken over hercontacten 
en dadergesprekken. In het zeswekelijks afstemmingsoverleg kan de casus na een 
112-alarmering worden besproken met het oog op vragen over noodzaak of 
wenselijkheid van een hulpaanbod. Volgens betrokken hulpverleners kunnen 
daardoor risicosignalen beter worden herkend en vergemakkelijkt het overleg het 
kunnen traceren van de juiste contactpersonen in een instelling. Er is draagvlak om 
de Haaglandse aanpak te continueren en waar nodig te verbeteren. De 
ketensamenwerking is hier nog relatief nieuw. De regie die door het ASHG wordt 
gevoerd is uitdrukkelijk gericht op het samenbrengen van de verschillende 
expertises. Hoewel ook hier de politie het traject start door de 112+ interventie, 
volgen andere instellingen na te zijn geïnformeerd in het casusoverleg. De 
ketenpartners vinden het een groot voordeel van de aanpak die wordt uitgezet dat de 
betrokken professionals elkaar nu van gezicht kennen en dat er informatie over 
huiselijk geweldcasussen kan worden uitgewisseld. Tegelijkertijd is er bij sommigen 
nog onduidelijkheid over wetgeving en regels met betrekking tot 
gegevensuitwisseling en mogelijke schending van privacy.  

De hulpverlening aan de pleger is in Haaglanden duidelijker ontwikkeld dan in 
Rotterdam-Rijnmond, zowel doordat in het Haaglandse protocol het voeren van 
dadergesprekken door de politie is opgenomen als wat betreft het vroegtijdig 
betrekken van de reclassering. Deze geeft aan dat ze daardoor beter in staat is 
advies uit te brengen aan het OM en de rechter omdat ze ook over informatie over 
het slachtoffer beschikt. Daardoor is men beter toegerust om het risico op herhaling 
van geweld in te schatten. De politie geeft aan dat ze soms door de uitwisseling van 
informatie met reclassering over de antecedenten van de pleger ook weer verder kan 
met de opsporing. In Rotterdam-Rijnmond is de reclassering minder actief betrokken 
in het nu lopende traject dan in Haaglanden. In Haaglanden lijkt meer systematische 
aandacht voor daderhulpverlening te zijn in het kader van interventietrajecten. Op 
beide locaties neemt het OM niet deel aan ketenoverleg, hetgeen als een gemis 
wordt ervaren.  
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7.3 Algemene conclusies  

1. Noodzaak van specifieke interventies bij belaging en van training in 
multidisciplinaire ketenaanpak: De stelselmatige aard en ernst van belaging waar de 
politie bij te hulp wordt geroepen tonen de belager als een obsessieve veelpleger bij 
uitstek. Het verschil met de reguliere veelpleger is dat bij belaging het slachtoffer 
dezelfde blijft. Bescherming is urgent omdat belaging van de ex-partner geregeld 
levensbedreigende vormen aan kan nemen. Omdat de politie de enige professionele 
organisatie is tot wie slachtoffers zich dag en nacht kunnen wenden voor noodhulp 
en bescherming, brengt dit een specifieke verantwoordelijkheid voor de politie met 
zich mee.  

De resultaten van het onderzoek bevestigen de grote knelpunten in de standaard 
politie-interventie na een reguliere 112-alarmmelding waar alle ondervaagden in dit 
onderzoek ervaring mee hebben gehad. De hardnekkigheid van de problematiek, de 
chronische victimisering van het slachtoffer, plus de veelvuldig voorkomende 
verwevenheid met andere problemen van de pleger, onderstrepen de noodzaak van 
een specifieke aanpak die multidisciplinair is, gericht op zowel repressie als 
hulpverlening aan slachtoffer en dader. Dat vereist deskundigheidsbevordering en 
training van agenten. In beide korpsen wordt al langere tijd aandacht besteed aan 
een gerichte aanpak van huiselijk geweld middels protocollen en convenanten die 
zijn gesloten tussen politie en hulpverleningsinstellingen. De uitkomsten van dit 
onderzoek laten zien dat desalniettemin verbeteringen mogelijk en ook wenselijk zijn. 
De praktijk van bagatellisering en terughoudendheid onder agenten ten opzichte van 
huiselijk geweld blijkt zeer hardnekkig, zelfs binnen korpsen die zich al geruime tijd 
sterk profileren door een beleid dat is gericht op een daadkrachtige aanpak van 
huiselijk geweld. Dit leidt bij veel slachtoffers ook tot een verlies van vertrouwen in de 
politie. 

Tegelijkertijd onderstrepen de uitkomsten het belang en de noodzaak van specifieke 
interventieprotocollen voor belaging en huiselijk geweld om die tendens tot 
onderschatting van de ernst ook effectief tegen te gaan. De beide interventies die 
hier zijn onderzocht proberen de repressieve aanpak van de dader, gericht op het 
stoppen van de belaging door aanhouding en/of in gang zetten van behandeling 
gericht op gedragsverandering, te combineren met hulpverlening die is gericht op 
bescherming en herstel van weerbaarheid van het slachtoffer. Zowel AWARE als het 
112+ protocol, die de politie-interventie als startpunt nemen, laten belangrijke 
verbeteringen zien die een grote meerwaarde hebben voor slachtoffers van belaging. 
Slachtoffers weten zich gezien en erkend in de ernst van het probleem en de politie 
treedt feitelijk sneller op. De aanpak van de pleger is daarentegen nog een minder 
sterk ontwikkeld deel van de interventie. In het bijzonder is verbetering te behalen in 
de daderaanpak, door het actief betrekken van reclassering en OM in het 
ketenoverleg. Zowel een effectief vervolgingsbeleid als een effectieve 
daderhulpverlening, en uiteindelijk dus preventie, zijn gebaat bij een vroegtijdige en 
meer volledige informatie-uitwisseling met het oog op de voorbereiding van uit te 
zetten trajecten gericht op de daderaanpak. 
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2. AWARE als meest effectieve interventie: als we de drie dimensies van effectiviteit 
in het eindoordeel betrekken, blijkt AWARE een meer effectieve interventie dan het 
112+ protocol. Als we uitsluitend kijken naar het politietraject, dat wil zeggen: de 
snelheid van interventie om ter plaatse te kunnen komen, gericht op aanpak van de 
pleger en de bescherming van de verdachte, zijn beide interventies vergelijkbaar 
effectief. Op termijn blijkt echter de preventieve werking van AWARE sterker te zijn. 
Waar de 112+ aanpak tot een meer geleidelijke afname leidt, is na aansluiting op 
AWARE een heel duidelijk omslagpunt te zien: al vrij snel na aansluiting daalt het 
aantal alarmeringen door slachtoffers sterk. Vanuit het perspectief van effectiviteit 
van politie-inzet en van kosten efficiëntie maakt dit AWARE voor de politie 
aantrekkelijk. De preventieve effectiviteit van AWARE is minder zichtbaar in het 
aantal aanhoudingen van de pleger, maar schuilt vooral in de impact die het heeft op 
de slachtoffers: de wetenschap dat politie en hulpverlening ‘klaar’ staan voor het 
slachtoffer als het echt nodig is leidt tot herstel van vertrouwen in de politie. Vrouwen 
worden minder angstig en durven daardoor het alarmeren vaker uit te stellen. De 
consistentie van de prioritering van interventie, en de koppeling aan het zorgtraject, 
leiden ertoe dat het vertrouwen in de politieaanpak zich herstelt. Het kwalitatieve 
slachtofferonderzoek geeft inzicht in hoe ingrijpend dat laatste proces is, zowel voor 
het vertrouwen in de politie als voor het herstel van weerbaarheid en zelfvertrouwen 
van slachtoffers.  

De crux van AWARE is meer dan alleen een technisch hulpmiddel dat een snelle 
interventie mogelijk maakt. De intensieve verbinding tussen de politieaanpak en het 
zorgtraject bepaalt de meerwaarde in effectiviteit. Wat betreft de derde dimensie – 
effectiviteit van ketensamenwerking – lijkt de geïntegreerde aanpak in de 
samenwerking goed te werken: via speciaal voor AWARE aangewezen 
coördinatoren binnen zowel politie als hulpverlening (Vrouwenopvang) is er 
voldoende specifieke expertise die de organisatie van de samenwerking ten goede 
komt. Het zorgt voor korte lijnen die de effectiviteit in de samenwerking verhoogt. 
Vervolgens wordt in tweede instantie per casus bekeken of, en zo ja welke, 
hulpverlening door andere instellingen wenselijk is.  

3. Het belang van een slachtofferperspectief op ‘wat werkt’ en ‘hoe het werkt’: Het 
onderhavig onderzoek is de eerste studie die een betrouwbare vergelijking heeft 
gemaakt tussen de effecten van AWARE en andere interventies die politiële taken en 
zorgtaken voor slachtoffers van belaging willen integreren. Het is een kwalitatieve 
dieptestudie, die zich onderscheidt door zijn multi-method aanpak. In deelstudies zijn 
verschillende dimensies van de effectiviteit vanuit de verschillende belanghebbenden 
– politie, slachtoffers en hulpverlening - onder de loep genomen. De resultaten wijzen 
op het belang van die onderzoeksopzet omdat daarmee de gelaagdheid van het 
begrip effectiviteit van een interventie duidelijk naar voren is gekomen. Vooral het 
onderzoek onder slachtoffers, wier stem relatief weinig wordt gehoord in empirisch 
onderzoek naar effectiviteit van interventieprogramma’s, bleek essentieel om de 
werking van AWARE goed voor het voetlicht te brengen. Vervolgonderzoek zal die 
inzichten hopelijk kunnen verdiepen. De resultaten laten zien dat de werking van 
AWARE niet alleen in de techniek schuilt maar voor een belangrijk deel in de 
psychologische impact daarvan op slachtoffers. Het feit dat slachtoffers juist minder 
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alarmeren na aansluiting, terwijl het systeem bedoeld is om alarmering zelf en de 
effectiviteit ervan te vergemakkelijken, is een opmerkelijke uitkomst. Om niet alleen 
te begrijpen ‘wat werkt’ maar ook ‘hoe’ het werkt, is het noodzakelijk om slachtoffers 
zelf in onderzoek te betrekken. Kennis over hóe iets werkt is uiteindelijk cruciaal om 
adequaat en effectief preventiebeleid te kunnen ontwikkelen. 

7.4 Aanbevelingen  

1. De resultaten pleiten voor een bredere, bij voorkeur landelijke invoering van 
AWARE. Belangrijk daarbij is dat een integrale aanpak wordt gegarandeerd, waarin 
de politie-interventie van meet af aan is gekoppeld aan een hulpverleningstraject dat 
voorziet in de begeleiding en ondersteuning van het slachtoffer en zo mogelijk ook 
voorziet in een daderaanpak. AWARE is meer dan een technisch geavanceerd 
snufje dat aan het arsenaal van opsporingsinstrumenten kan worden toegevoegd. De 
preventieve werking die tot verlichting van de werkdruk bij de politie leidt is 
afhankelijk van het intensieve zorgtraject dat leidt tot herstel van weerbaarheid van 
het chronisch getraumatiseerde slachtoffer. Een goed georganiseerd traject gericht 
op adequate aandacht en interventie door de politie, gekoppeld aan ondersteuning 
en zorg voor het slachtoffer, is een conditio sine qua non voor een effectieve werking 
van AWARE die leidt tot herstel van zelfredzaamheid van slachtoffers, en tot 
verbetering van effectiviteit en kostenefficiëntie in het politieoptreden.  

2. De systematiek en kwaliteit van politiemutaties verdient meer aandacht. Het 
onderzoek wijst uit dat inzicht in het juridische belang van informatie over de 
stelmatigheid en de ernst van het gedrag van de belager, beperkt is. Dat leidt in de 
praktijk tot een laag aantal aangiften en een laag aantal aanhoudingen van de 
pleger, zelfs als deze ter plaatse aanwezig is bij aankomst van de politie. Het verder 
ontwikkelen van de zaaksgerichte (in plaats van incidentgerichte) benadering van de 
belagingsproblematiek kan hierin verbetering brengen, mede door nadrukkelijker ook 
het openbaar ministerie te betrekken en door het verspreiden van informatie over 
‘goede voorbeelden’ van collega’s die succesvol zijn in hun aanpak van belaging. De 
reacties van de geïnterviewde slachtoffers onderstrepen wat in eerder onderzoek 
onder slachtoffers van huiselijk geweld naar voren kwam: het niet tijdig onderkennen 
van de ernst van het gebeurde leidt tot het achterwege blijven van professionele 
interventie en verhoogt het risico voor slachtoffers. De behoefte van slachtoffers aan 
erkenning van de ernst van het gebeurde, is onlosmakelijk verbonden met de 
behoefte aan een daadkrachtige politie-interventie ter bescherming van henzelf. Met 
het oog op de effectiviteit van multidisciplinaire interventies bij huiselijk geweld vergt 
introductie van specifieke interventieprotocollen een zorgvuldige implementatie. De 
bevordering van professionele deskundigheid van de politie en een effectieve 
monitoring van de kwaliteit en het feitelijk resultaat van politieoptreden bij huiselijk 
geweld verdienen daarbij aandacht, in het bijzonder het traject van aanhouding en 
voorgeleiding van de verdachte, en het opnemen van een aangifte en van een klacht 
van het slachtoffer. 
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3. Een daadkrachtiger aanhoudings- en vervolgingsbeleid bij belaging is wenselijk. 
Dit is primair van belang om slachtoffers beter te beschermen. Daarnaast en 
tegelijkertijd kan daarmee herstel van vertrouwen in politie worden gestimuleerd en 
vertrouwen in het justitiële apparaat in het algemeen. Uit het oogpunt van preventie 
verdient het aanbeveling om de reclassering in een vroeg stadium actief te betrekken 
in de hulpverlening aan en de behandeling van de dader, en in het uitbrengen van 
advies over risico op recidive. Een actieve daderaanpak gekoppeld aan behandeling 
is in overeenstemming met de nieuwe Aanwijzing Huiselijk Geweld van het College 
Procureurs-generaal88. De belager krijgt nu vaak het voordeel van de twijfel, zelfs bij 
voldoende informatie over een geschiedenis van recidive. De in dit onderzoek 
veelvuldig geconstateerde terughoudende bejegening van de pleger door de politie, 
staat vaak niet in verhouding tot de bij de politie beschikbare informatie over de ernst 
van de gepleegde feiten. De AWARE aanpak zoals ontwikkeld in Rotterdam-
Rijnmond biedt voor de politie een belangrijke verbetering in de systematische 
informatievoorziening over de antecedenten van de pleger. 

4. Met het oog op een actiever aanhoudingsbeleid en een effectiever 
vervolgingsbeleid, is een actievere betrokkenheid van het OM in het 
ketensamenwerkingsoverleg wenselijk. Het kan ter voorbereiding van een 
vervolgingstraject meerwaarde voor het OM hebben om in een eerder stadium 
kennis te nemen van lopende, ernstige huiselijk geweld- en belagingszaken, ook als 
leidraad voor de politie in hun dossiervorming. De resultaten in dit onderzoek wijzen 
op het vóórkomen van sepots in zaken die zowel bij politie als slachtoffers 
teleurstelling en onbegrip oproepen. Het onderzoek leverde aanwijzingen op dat ook 
binnen het OM inzicht in de specifieke aard van de belagingsproblematiek bij 
huiselijk geweld nog in een beginstadium verkeert. 

5. In het kader van het realiseren van het integrale hulpverleningstraject bij AWARE 
is een aanpak geboden die de hulpverlening van meet af aan koppelt aan de 
installatie van het systeem. De toewijzing van een caseworker aan het slachtoffer 
zoals in Rotterdam-Rijnmond het geval is, of de wijkagent die in Haaglanden in een 
later stadium wordt toegewezen, creëert de voorwaarden voor een intensieve 
begeleiding die het slachtoffer sterkt in het gevoel gedurende crisissituaties 
ondersteund te worden. De wijze van samenwerking in de multidisciplinaire keten die 
in tweede instantie betrokken kan worden in de hulpverlening kan in de toekomst 
verder worden uitgebouwd. Uitwerking van de ketensamenwerking hangt af van 
regionale en lokale omstandigheden en mogelijk daarin al bestaande structuren. 
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het koppelen van AWARE aan de 
ketensamenwerking binnen de structuur van een Veiligheidshuis (zoals in de 
gemeente Tilburg gebeurt). Ook kan gedacht worden aan het betrekken van meer 
laagdrempelige instellingen bij het toeleiden en screenen van slachtoffers die voor 
AWARE in aanmerking zouden kunnen komen, zoals de ASHGs of Bureaus 
Slachtofferhulp.  

                                                           

88  Aanwijzing huiselijk geweld van het College van Procureurs-generaal.Staatscourant, 2008, 41 (Aanwijzing 
m.i.v. 1 augustus 2008).  
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6. Om de effectiviteit van AWARE voor slachtoffers niet alleen te onderzoeken aan 
de hand van semigestructureerde interviews maar ook op basis van gevalideerde en 
gestandaardiseerde metingen, zou een vergelijkende studie naar de 
psychosomatische gezondheid van slachtoffers uitgevoerd moeten worden. Door 
zowel een controle- als AWARE-groep te onderzoeken kan betrouwbaar inzicht 
worden verkregen in het effect dat aansluiting op AWARE heeft op de 
psychosomatische gezondheid van slachtoffers. Tijdens het huidige onderzoek is 
gebleken dat zowel hulpverlening als slachtoffers welwillend staan tegenover 
medewerking aan een dergelijk onderzoek maar dat succesvolle realisatie een grote 
extra tijdsinvestering vergt van hulpverleners die in het kader van het voorliggend 
onderzoek niet haalbaar bleek.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Protocollen 

Rotterdam-Rijnmond – algemeen protocol voor huiselijk geweld  

De procedure bij huiselijk geweld die in Rotterdam-Rijnmond gehanteerd wordt, is 
neergelegd in het beleidsdocument “De Omslag” 89. Daarin beschreven politieacties 
hebben betrekking op:  

a. Melding van huiselijk geweld 
b. Heterdaad situatie 
c. FARR-procedure 
d. Ontbieden aan het bureau 
e. Buiten heterdaad 
f. Aanhouden van de verdachte 
g. De aangifte 
h. Horen van de getuige(n) 
i. De kinderen (indien van toepassing) 
j. Het waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer 
k. Aangifte opnemen 
l. Het nagesprek 
m. De afhandeling van de zaak 
n. De rol van de buurtagent 
 

Hieronder zijn de protocollen kort samengevat. 

Ad a. Melding van huiselijk geweld: bij telefonische melding via callcenter/meldkamer 
of het wijkteam vraagt de telefonist om de locatie, het aantal personen in de woning 
en de hoedanigheid van de melder (slachtoffer, buren enz.) en (i) noteert 
achtergrondinformatie (huilen, lawaai), personalia melder en eventuele informatie 
over mate en frequentie van geweld, (ii) de telefonist kijkt in X-POL het adres na op 
vorige meldingen, (iii) de telefonist geeft de verkregen informatie door aan een 
assistentie eenheid (DHV) en (iv) indien de telefonist uit het eerste contact beschikt 
over informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek, zoals geschreeuw, 

                                                           

89  Bron: Rotterdam-Rijnmond, Huiselijk Geweld (aangepast op 30-03-2007 ), De Omslag > Protocol op 
http://pit/procedures/De_omslag/Protocol/index.asp  
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(kinder)gehuil, dan worden deze gegevens genoteerd en vermeld in een PV van 
bevindingen. Voor de volledigheid neemt degene die de melding heeft aangenomen 
later contact op met het betreffende wijkteam/opsporing.  

Ad b. Heterdaad situatie: bij de melding gaat de DHV met prioriteit 2 ter plaatse. 
Vraag tijdens het aanrijden informatie over: wie is de melder, mate van geweld, 
aanwezigheid verdachte, kinderen en/of derden en vorige meldingen. Ter plaatse (i) 
bij vermoeden van een verdachte deze direct horen en vooraf de cautie geven, (ii) 
noteer wat er precies gebeurd is en of het slachtoffer letsel heeft, (iii) vraag of er 
getuigen zijn geweest van de mishandeling/bedreiging, (iv) informeer het slachtoffer 
over de gevolgen voor eventuele kinderen, (v) houdt bij heterdaad de verdachte aan. 

Ad c. FARR-procedure: indien er sprake is van zichtbaar letsel (i) laat door een arts 
medisch onderzoek instellen, (ii) laat technische recherche foto’s maken, (iii) maak 
een registratie aan in X-POL met de projectcode 51PHG (project huiselijk geweld), 
(iv) stel de registratie ter hand en/of in de agenda van de betreffende buurtagent, (v) 
kijk of er eerdere registraties aanwezig zijn en verwerk deze in de aangifte, (vi) neem 
de aangifte zo uitgebreid mogelijk op, (vii) plan, na de aangifte, een vervolgafspraak 
en leg deze vast in X-POL, (viii) zorg dat alle incidenten voorzien zijn van de 
projectcode 51PHG.  

Het slachtoffer in het bureau informeren over (i) het doel van de aangifte en de 
onmogelijkheid van later intrekken, (ii) de rechtsgang, (iii) slachtofferhulp, ook voor 
de evt. thuiswonende kinderen, (iv) algemeen maatschappelijk werk, (v) vrijwillige 
daderbehandeling en justitiële daderbehandeling, (vi) straat en/of contactverbod, (vii) 
mogelijkheden om te getuigen door kinderen (denk aan verschoningsrecht), (viii) 
bureau jeugdzorg. Geef objectieve informatie, praat het slachtoffer niet af van het 
doen van aangifte, maar zet het slachtoffer ook niet onder druk om het wel te doen. 
Als het om een buiten-heterdaad gaat, wordt eerst overlegd met de Officier van 
Justitie of een aanhouding buiten heterdaad eventueel tot de mogelijkheden behoort. 

Ad d. Ontbieden aan het bureau: indien niet buiten heterdaad kan worden 
aangehouden, dan wordt de dader schriftelijk of telefonisch aan het bureau 
ontboden. De verdachte wordt (i) gehoord, (ii) medegedeeld dat de politie hem als 
verdachte verantwoordelijk houdt voor zijn daden, (iii) verteld wat de gevolgen zijn, 
zowel strafrechtelijk als voor partner/kinderen, (iv) medegedeeld dat eventueel 
ambtshalve vervolgd gaat worden, (v) op de hoogte gesteld van vrijwillige 
plegerbehandeling of evt. justitiële daderbehandeling. 

Bij 6-uurs zaken stelt de buurtagent na acceptatie van het voorstel 
plegerhulpverlening de desbetreffende hulpverleningsinstelling in kennis. Hiertoe is 
gespreksbevestiging, aanmeldingsformulier en screeningslijst ingevuld. Vervolgens 
koppelt de instelling naar de buurtagent terug of de dader wel of niet aan de criteria 
voldoet. Indien wel dan nodigt de buurtagent de verdachte zo spoedig mogelijk 
(binnen 1 week) aan het bureau uit voor een intakegesprek met de maatschappelijk 
werker van de instelling.  
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Bij inverzekeringstelling kan de verdachte in aanmerking komen voor 
plegerbehandeling. Door de chef van dienst wordt op het formulier IVS in X-POL 
“rapportage plegerhulp” vermeld. Er wordt een fax naar de reclassering gestuurd met 
de vermelding “rapportage plegerhulp”. De reclasseringsambtenaar zal vervolgens 
de verdachte zo spoedig mogelijk bezoeken en hem informeren over 
plegerbehandeling en toetsen of de verdachte hiervoor in aanmerking kan komen.  

Ad e. Buiten heterdaad: (i) biedt het slachtoffer de mogelijkheid voor een persoonlijk 
gesprek, (ii) hanteer de methodiek “Stappenplan Eerste Opvang” oftewel de ABCDE-
methodiek, (iii) bel voor ondersteuning (vertrouwenspersoon), (iv) stel vragen, 
oordeel niet, (v) neem het verhaal serieus, (vi) leg het verhaal zorgvuldig vast, (vii) 
bespreek en waarborg de veiligheid van het slachtoffer.  

Ad f. Aanhouden van de verdachte: (i) houdt de verdachte aan, leg hem uit van 
welke gepleegde feiten hij wordt verdacht en dat hij evt. ambtshalve vervolgd kan 
worden, (ii) laat de verdachte door een 2e auto overbrengen naar het bureau, (iii) 
geleidt de verdachte voor aan een HOvJ, (iv) laat de processen-verbaal nakijken 
door de chef (van dienst).  

Ad g. De aangifte: wil het slachtoffer na de eerste opvang aangifte doen, leg dan de 
procedure en de gevolgen van de aangifte uit: (i) vertel daarbij ook wat de gevolgen 
(kunnen) zijn, als er geen aangifte wordt gedaan, (ii) geef objectieve informatie, praat 
het slachtoffer niet direct af van het doen van aangifte maar zet het ook niet onder 
druk om het wel te doen, (iii) breng het slachtoffer over naar het bureau voor het 
doen van aangifte, (iv) bevries de situatie in de woning (PD), (v) stel sporen veilig 
voor de TR, (vi) laat de TR overzichtsfoto’s maken.  

Ad h. Horen van de getuige(n): als de verdachte is overgebracht door de 2e auto 
direct kort de buren horen. 

Ad i. De kinderen (indien van toepassing): kinderen zijn vaak getuige of (indirect) 
slachtoffer van het geweld. Soms zijn zij tussen beiden gekomen en hebben ook 
klappen opgelopen. Mogelijk zijn de kinderen getraumatiseerd en hebben zij hulp 
nodig. Besef, dat deze kinderen vaak met niemand over het geweld mogen praten. 
Zij staan helemaal alleen. Kinderen tussen 4 en 121 kunnen in de studio gehoord 
worden door speciaal opgeleide medewerkers van de Zedenpolitie. De OvJ dient 
hiervoor vooraf toestemming te geven. Neem eventueel contact op met zedenzaken, 
jeugdzaken, Advies- en meldpunt kindermishandeling, bureau jeugdzorg, 
huisarts/GGZ.  

Ad j. Het waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer: breng het slachtoffer zo 
nodig onder bij familie of bij een “blijf-van-mijn-lijf-huis”. Bel hiervoor het Meldpunt 
Vrouwenopvang. Voor het onderbrengen in een “blijf-van-mijn-lijf-huis kan het 
slachtoffer, nadat bevestigd is dat er een plaats is, indien mogelijk door het wijkteam 
hier naartoe gebracht worden. Wil het slachtoffer in haar eigen woning blijven, geef 
haar dan in overweging een vluchtplan op te stellen.  
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Ad k. Aangifte opnemen: leg het slachtoffer uit dat het doel van de aangifte is het 
vervolgen van de dader en de gevolgen hiervan en dat het niet mogelijk is de 
aangifte “in te trekken”. Wijs haar ook op de mogelijkheden die Slachtofferhulp kan 
bieden.  

Ad l. Het nagesprek: (i) schep de mogelijkheid tot een nagesprek, (ii) muteer alle 
gemaakte afspraken in X-POL en stel deze terhand van de betreffende buurtagent, 
(iii) geeft het slachtoffer de naam van de buurtagent en een telefoonnummer waar zij 
deze kan bereiken als zij nog vragen heeft of nog een nagesprek wenst, (iv) door bij 
de buurtagent te rade te gaan, hoeft zij niet steeds opnieuw haar hele verhaal te 
vertellen, (v) voor hulpverlening dient te worden verwezen naar de instelling(en).  

Ad m. De afhandeling van de zaak: (i) de verdachte horen, (ii) evt in verzekering 
stellen (belaging 285b WvSr. is met name genoemd), (iii) bij het ontbreken van een 
aangifte en voldoende bewijs, contact opnemen met de OvJ om ambtshalve te gaan 
vervolgen, (iv) bij IVS door HOvJ vermelden in X-POL en op het IVS-formulier 
“rapportage plegerhulp”, (v) fax versturen naar reclassering, (vi) evt. kennisgeving 
van inbeslagname, PV van bevindingen van de bijzonderheden, PV van relaas 
opmaken, (vii) alle afspraken in X-POL registreren, (viii) projectcode 00PGH bij 
incident in X-POL vermelden, (ix) buurtagent mondeling dan wel schriftelijk op de 
hoogte brengen zodat hij/zij als contactpersoon voor dader/slachtoffer kan optreden.  

Ad n. De rol van de buurtagent: (i) bij 6-uurs zaken: tijdens de eerste 6 uren van het 
ophouden voor het verhoor van de verdachte, maakt de buurtagent of diens 
vervanger, een afspraak om met de intaker van de hulpverleningsinstelling binnen 1 
week een gesprek aan het bureau te hebben met de verdachte. Dit om de verdachte 
in aanmerking te laten komen voor vrijwillige plegerbehandeling. De buurtagent legt 
deze afspraak vast in X-POL. Van het gesprek op het bureau wordt door de intaker 
een rapport opgemaakt. De buurtagent maakt van de uitkomst van het gesprek een 
mutatie in X-POL. (ii) bij IVS-zaken: de buurtagent of rechercheur informeert de 
verdacht over het plegerhulpproject. De buurtagent zal zich evt. verder op de hoogte 
houden van ontwikkelingen en hij/zij zal deze zo nodig vastleggen in het PV van 
bevindingen. In het contact met de ketenpartners en tijdens de nazorg voor het 
slachtoffer, zal de buurtagent een belangrijke rol spelen. Hij/zij is ervan op de hoogte 
wie de ketenpartners in de buurt en daarbuiten zijn en zal hier, zo nodig, naar 
verwijzen. Bij recidive/escalatie neemt de buurtagent de nodige maatregelen of 
pleegt de nodige verwijzingen en rapporteert dit in X-POL. Daarnaast zorgt de 
buurtagent voor adequaat optreden door collegae. De buurtagent zal door zowel het 
wijkteam als door anderen op de hoogte worden gehouden van alle zaken van 
huiselijk geweld in zijn/haar buurt. De buurtagent zal zich evt. verder op de hoogte 
houden van ontwikkelingen en zal deze zo nodig vastleggen in een PV van 
bevindingen. In betrekking tot de ketenpartners en in de nazorg voor het slachtoffer 
is de buurtagent als contactpersoon de spil.  
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Rotterdam-Rijnmond – AWARE-protocol voor belaagde slachtoffers  

Op de intranet site Huiselijk Geweld van de politie Rotterdam-Rijnmond is het 
Protocol PIT90 terug te vinden waarop in het kort achtergrond, doel en werking van 
AWARE worden uitgelegd. De informatie met betrekking tot het optreden bij 
incidenten is als volgt: “Als de vrouw zich bedreigd voelt alarmeert zij. Een AWARE-
melding is prio 1. De belager dient altijd te worden aangehouden en voorgeleid. Met 
de vrouw wordt een afspraak gemaakt omtrent het doen van aangifte. Ook als er een 
melding komt dat het alarm “loos” is, dient er toch een wagen ter plaatse te gaan. Het 
kan namelijk zo zijn dat de vrouw wordt bedreigd en dit onder dwang meedeelt.” 

Naast de informatie op het intranet bestaat het in de vorige paragraaf reeds 
besproken beleidsdocument “De Omslag”. Aan dit document, dat op politietrainigen 
besproken en meegegeven wordt, is een onderdeel “AWARE-Omslag” toegevoegd. 
Het 16-pagina’s tellende hoofdstuk is uitgebreider dan het Protocol PIT dat op 
intranet terug te vinden is. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: 

a. Indicatiestelling 
b. Voorbereiding aansluiting 
c. Tijdens de aansluitingsperiode 
d. Alarm 
e. Aanmaken zaak 
f. Afsluiting 
 

Ad a. Indicatiestelling: (i) na oriënterend gesprek tussen vrouw en een caseworker 
van de vrouwenopvang wordt de politie eventueel gevraagd e.e.a. te bezien qua 
antecedenten (die bij politie bekend zijn of anderszins, bijv. hulpverlening) , (ii) 
beleidsmedewerker huiselijk geweld van de politie heeft zitting in de 
indicatiecommissie. 

Ad b. Voorbereiding aansluiting: (i) caseworker vrouwenopvang zorgt ervoor dat alle 
relevante gegevens van haar cliënt en van de belager cliënt bij de meldkamer van de 
politie terecht komen via het signalementenformulier (zie bijlage 6). Hiervoor zijn bij 
de meldkamer vaste contactpersonen. (ii) beleidsmedewerker politie verwittigt de 
betreffende buurtagent van de toewijzing van AWARE en stelt een datum en tijd voor 
een proefmelding voor.  

Ad c. Tijdens de aansluitingsperiode: de politietaken tijdens de aansluitingsperiode 
zijn: (i) aanspreekpunt van de vrouw, (ii) betrokken bij evaluaties, (iii) aanspreekpunt 
caseworkers of bij de vrouw betrokken hulpverleners en instanties.  

                                                           

90  Bronnen: Rotteram-Rijnmond (aangepast 01-02-2008), Project Aanpak Huiselijk Geweld: AWARE _omslag 
en PIT, Protocol AWARE op intranet, site Huiselijk Geweld.  
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Ad d. Alarm: (i) als er een melding via de meldkamer binnen komt en de belager is 
aanwezig, deze aanhouden en voorgeleiden (H)OvJ, (ii) toetsing aanhouding door 
(H)OvJ en norm stellen dat geweld niet wordt getolereerd, (iii) X-POL registratie 
aanmaken met alles erop en eraan. Projectcode voor huiselijk geweld invullen, (iv) in 
het PV relaas vermelden de te verwachten recidive cq wenselijkheid straat en/of 
contactverbod. 

Ad e. Aanmaken zaak: om een goed overzicht van een probleem te krijgen en om tot 
een AWARE-aanvraag en mogelijk tot aansluiting van een alarm over te gaan, wordt 
een zaak aangemaakt. Hieraan worden alle op zichzelf staande incidenten binnen de 
zaak gekoppeld.  

Ad f. Afsluiting: bij afsluiting wordt door de caseworker van de vrouwenopvang de 
politiemeldkamer ingelicht. Ook de betreffende buurtagent zal worden geïnformeerd.  

Politie Haaglanden: de 112+ aanpak 

In de cursus “Omgaan met geweld binnenshuis”, die voor alle medewerkers van de 
operationele bureaus van politie Haaglanden bedoeld is, wordt expliciet aandacht 
aan belaging besteed. Het cursusmateriaal stelt dat als belaging een vervolg is op 
mishandeling binnen een relatie – en dat geldt voor alle zaken die in onderhavig 
onderzoek zijn meegenomen - zo veel mogelijk de methodiek van geweld 
binnenshuis moet worden toegepast. De methodiek schrijft de volgende acties voor 
de politie voor91: 

a. Eerste opvang 
b. Dadergesprek, ook zonder aangifte 
c. Gespreksbevestiging 
d. Uitgebreide mutatie 
e. Uitgebreide aangifte 
f. Horen dader 
g. Hercontacten op initiatief van de politie 
 
Ad a. Eerste opvang: indient men te maken heeft met een heterdaadsituatie, waar 
sprake is van gepleegd geweld en een aanwezige verdachte, moet worden 
overgegaan tot aanhouding van de verdachte. Daarnaast zijn de volgende zaken van 
belang: (i) vragen stellen zonder oordelen, (ii) verhaal serieus nemen, (iii) familie, 
vrienden en/of medische hulp bellen ter ondersteuning van het slachtoffer, (iv) het 
slachtoffer volledige informatie geven (bijv. verschil aangifte/melding, het juridisch 
verloop), (v) de verdachte indien mogelijk aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, 
(vi) het verhaal vastleggen (mutatie), (vii) de veiligheid van het slachtoffer zo veel 
mogelijk bespreken en waarborgen, (viii) bespreken of het slachtoffer hulpverlening 
wil en indien ja, aanmelden bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld.  

                                                           

91  Bron: Politie Haaglanden, bureau Opleiden & bureau Jeugdzaken (najaar 2005), Reader “Omgaan met 
geweld binnenshuis”.  
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Ad b. Dadergesprek: tijdens het dadergesprek dienen de volgende onderwerpen aan 
de orde te komen: normstelling, geweldscirkel, hercontacten en hulpverlening. 

Ad c. Gespreksbevestiging: in de gespreksbevestiging moeten de volgende 
afspraken staan: geen herhaling, actie naar de hulpverlening, contact/straatverbod, 
consultatie door de politie met hulpverleners, gevolgen bij hernieuwd geweld. De 
dader is overigens niet verplicht deze te tekenen.  

Ad d. Uitgebreide mutatie: juiste personalia (indien kinderen erbij betrokken zijn dient 
een afschrift van de mutatie naar de jeugdrechercheur te worden gestuurd), 
aanleiding van de politiebemoeienis, volledige omschrijving van de aangetroffen 
situatie, indien mogelijk het verhaal van beide betrokkenen, eventuele eerdere 
contacten met de politie en/of hulpverleners, door de politie ondernomen actie en 
gemaakte afspraken met betrokkenen en collega’s (bijv. heeft er al een 
dadergesprek plaats gevonden, gespreksbevestiging, verwijzing naar hulpverlening, 
wie zorg voor de hercontacten). Alle zaken Geweld Binnenshuis dienen aangemeld 
te worden bij de Meldkamer. Advies is om in Genesys de omschrijving ‘mishandeling 
in de huiselijke sfeer’ of de omschrijving ‘stalking’ te gebruiken. 

Ad e. Uitgebreide aangifte: checklist proces-verbaal van aangifte huiselijk geweld 
volgens de Aanwijzing van het College van Procureurs-generaal: (i) wijze waarop de 
relatie is ontstaan en moment waarop en aanleiding voor geweld in de relatie, (ii) 
eventueel alcohol- en of drugsgebruik door de verdachte, (iii) eventuele 
thuiswonende kinderen, (iv) financiële situatie, (v) het eerste huiselijk 
geweldsincident, een incident dat typerend is voor de wijze van mishandelen, het 
meest ernstige incident en het laatste, (vi) eventuele getuigenverklaringen, (vii) mate 
van angst voor herhaling bij het slachtoffer, (viii) ideeën slachtoffer over toekomstig 
contact met verdachte, (ix) eventuele expliciete overweging van slachtoffer dat hij/zij 
aangifte doet omdat hij/zij wil dat verdachte gestraft wordt, (x) eventuele wens 
slachtoffer tot oplegging straat- of contactverbod aan de verdachte, (xi) groene 
sticker huiselijk geweld. 

Ad f. Horen verdachte: fase 1: kennismaking met verdachte, fase 2: zaakgericht 
verhoren en fase 3: afronding met de onderwerpen die in het dadergesprek aan de 
orde kwamen.  

Ad g. Hercontacten op initiatief van de politie: met hercontacten worden specifieke 
voorgeschreven contacten bedoeld. Daarmee wordt beoogd slachtoffer en dader te 
laten weten dat de politie de mishandeling serieus neemt, de dader in de gaten 
houdt, het slachtoffer steunt en checkt of het geweld gestopt is. De politietaak kan 
worden afgerond als aan een aantal voorwaarden is voldaan: 1. Er is een 
vervolgafspraak gemaakt voor over 4 weken, vervolgens nog één voor over 3 
maanden. 2. Er dienen afspraken te zijn gemaakt met slachtoffer, dader en 
hulpverlening over de vervolgstappen, indien er herhaling van het geweld plaatsvindt.  

Behalve de methodiek huiselijk geweld wordt in het cursusmateriaal ook een 
Stappenplan Geweld Binnenshuis uiteen gezet. Dit bestaat uit twee protocollen 
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slachtoffer en een protocol verdachte. De politieacties die het “protocol slachtoffer bij 
heterdaadsituatie” voorschrijft, overlappen voor een belangrijk deel met “eerste 
opvang” uit de methodiek geweld binnenshuis. Zij zijn echter niet identiek: (i) kijken 
naar PD, sporen veilig stellen, (ii) verhaal aanhoren van slachtoffer, (iii) indien nodig 
medische hulp en hulp van anderen (familie, buren) inschakelen, (iv) veiligheid 
bespreken/waarborgen, (v) informeren over de mogelijkheid tot het doen van 
aangifte, (vi) uitleg geven over hulpverleningsmogelijkheden, (vii) afspraak maken 
voor het doen van aangifte, (viii) uitreiken folder “op eigen kracht”, (ix) zaak aan 
bureau opmaken voor het dossier, (x) aandachtsvestiging opmaken voor meldkamer.  

Het “protocol slachtoffer aan het bureau” schrijft voor (i) dat de aangifte volgens de 
richtlijnen moet worden opgenomen. Deze richtlijnen zijn identiek aan de genoemde 
onder Ad e. Uitgebreide aangifte, (ii) afspraak maken voor hercontacten, (iii) checken 
of hulpverlening is aangeboden/op gestart en (iv) aanwijzing met betrekking tot 
“intrekken” van aangifte. 

Het “protocol verdachte” geeft aan dat indien verdachte niet aanwezig is en er 
voldoende feiten en omstandigheden zijn waarvoor voorlopige hechtenis is 
toegestaan de weekdienst benaderd moet worden voor aanhouding buiten 
heterdaad. Indien de verdachte aanwezig is: (i) heterdaad --> bij redelijk vermoeden 
van schuld aanhouden verdachte, (ii) proces-verbaal van aanhouding opmaken, (iii) 
bij voldoende feiten en omstandigheden zaak ambtshalve vervolgen, (iv) verhoor 
verdachte, (v) dadergesprek voeren en verwijzen naar De Waag, (vi) overleg justitie 
ivm voorgeleiding, inverzekeringstelling, heenzending met dagvaarding, schorsing 
voorlopige hechtenis, (vii) dossier aanmaken in Genesys volgens richtlijnen.  
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Bijlage 2 Technische werking AWARE  

AWARE als beveiligingssysteem voor slachtoffers van belaging is een voorbeeld van 
samenwerking tussen particuliere beveiligingsbedrijven en de politie. In de praktijk 
werkt de politie via een Particuliere Alarm Centrale (PAC) van een beveiligingsbedrijf. 
Die PAC voldoet aan alle eisen die daaraan worden gesteld door het Ministerie van 
Justitie. De beveiligingsapparatuur wordt veelvuldig wordt toegepast ter beveiliging 
van zowel particulieren als bedrijven. 

De technische apparatuur die in Rotterdam-Rijnmond gebruikt wordt, bestaat uit een 
kastje ter grootte van een pakje sigaretten (zie foto). Ter alarmering moeten 2 
knopjes tegelijkertijd in worden gedrukt.  

 

 

 

 

 

 

Het gelijktijdig indrukken van twee knoppen vooronderstelt een bewust gekozen 
alarmering en gaat abusievelijke meldingen tegen. Het alarm gaat vervolgens 3 keer 
kort en 1 keer lang trillen zodat de melder weet dat er een signaal wordt uitgezonden 
naar het beveiligingsbedrijf. Daarna trilt het nog een keer ter bevestiging dat het 
beveiligingsbedrijf de alarmering heeft doorgeschakeld naar de politiemeldkamer. 
Het gebruikte apparaat kan als enige beveiligingssysteem van Nederland een beroep 
doen op het alarmnummer 112 en heeft daarmee voorrang op alle GSM-masten. 
Door de melding op verschillende manieren gelijktijdig via het GSM netwerk te 
versturen (DTMF, SMS, GPRS) garandeert dit dat de melding op een politie-
alarmcentrale wordt ontvangen. Mocht toch iets mis gaan met de transmissie naar de 
politiemeldkamers, dan kan als noodvoorziening worden doorgeschakeld naar de 
KLPD.  

AWARE-alarmeringen worden, in afwijking van het standaard protocol bij particuliere 
alarmeringen via PAC meldkamers, altijd naar de politie doorgeleid. Navraag door de 
PAC-medewerker over de feitelijke situatie bij het slachtoffer van belaging wordt 
onwenselijk gevonden met het oog op de urgentie. Bovendien is bij deze 
problematiek het risico op onbetrouwbare antwoorden aanwezig omdat het 
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slachtoffer door de belager daartoe fysiek zou kunnen worden gedwongen zonder 
dat dit telefonisch merkbaar is.  

In de praktijk is de vraag opgeworpen of de schakel PAC-meldkamer 
politiemeldkamer noodzakelijk is. Er bestaat er een landelijk protocol alarmering dat 
de politie verbiedt om alarmeringen op basis van een particulier beveiligingssysteem 
direct in de eigen meldkamer te ontvangen. Door onder andere het grote aantal loze 
inbraakalarmen92 is besloten via geschakelde ketens tot een optimaal rendement van 
politie-inzet te komen.  

Zodra de alarmmelding bij de politiemeldkamer is ontvangen opent deze een spreek-
luisterverbinding met het slachtoffer (via het apparaatje) om meer informatie over de 
situatie te vergaren. De spreek-luisterverbinding wordt daarna afgesloten zodat de 
GPS-functie van het apparaat geactiveerd kan worden waardoor een locatiebepaling 
en eventuele verplaatsingen van het slachtoffer na haar eerste melding mogelijk zijn 
(als het slachtoffer bijvoorbeeld op de vlucht slaat of gedwongen wordt mee te gaan 
met haar belager). Bij de centrale meldkamer wordt door de unieke code van de 
AWARE-melding duidelijk welk slachtoffer het betreft en de centralist kan vervolgens 
een aan dit nummer gekoppelde intranetsite openen. Op de intranetsite staan de 
gegevens van het slachtoffer, het huisadres en de belager. Op deze manier wordt 
gegarandeerd dat de politie wel maar de PAC (Particuliere Alarm Centrale) 
meldkamer niet over persoonlijke informatie van de betrokkenen beschikt.  

                                                           

92  Uit een onderzoek van het korps Haaglanden bleek dat 95 procent van de inbraakalarmen in de regio loos 
was (De Pers, 3 april 2007). 
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Bijlage 3 Dossieronderzoek: Gebruik van de 
code voor belaging 

Tijdens het verrichte dossieronderzoek werd duidelijk dat er binnen de politie 
verschillende codes worden gehangen aan incidenten die vallen onder belaging. Dat 
weerspiegelt enerzijds dat het gedrag zelf onder meerder strafrechtbepalingen kan 
vallen. Anderzijds is het opmerkelijk dat de code belaging in de meerderheid van de 
zaken in het geheel niet wordt gebruikt. In beide korpsen is slechts ongeveer een 
derde (in Rotterdam-Rijnmond 33% in Haaglanden 37%) van de mutaties in de 
bestudeerde belagingszaken ook als zodanig geregistreerd. De afdeling Analyse & 
Research van politie Haaglanden wijst er expliciet op dat de mutaties die gevonden 
worden als gezocht wordt op de maatschappelijke code voor belaging, geen 
betrouwbaar overzicht geven van het totaal aantal belagingszaken dat bij de politie 
bekend is. Eenzelfde beeld is te zien in Rotterdam-Rijnmond. Ook daar bestaat een 
maatschappelijke code “overlast stalker”. Deze wordt echter ook niet consequent 
toegekend aan mutaties die betrekking hebben op belaging. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van alle aangetroffen codes uit de onderzochte dossiers die 
evident met belagingsproblematiek te maken hadden93.  

Rotterdam Haaglanden 

Code N Code N 

Overlast stalker 35 Stalking (GBH94) 23 

Bedreiging 12 Overige ruzie (binnen)(GBH) 1 

Vernieling  3 Relatieproblemen 10 

Mishandeling 12 Bedreiging (GBH) 6 

Ruzie/twist 7 Vernieling/openlijke 
geweldpleging van woning of 
bedrijf 

2 

Zware mishandeling 2 Mishandeling 3 

Huisvredebreuk 3 Overlast overig 2 

Verzet 1 Info over zaken 2 

Verkrachting 1 Mishandeling (GBH) 2 

Inbraak 2 Overige openbare orde 1 

                                                           

93  Niet van alle mutaties zijn de maatschappelijke codes systematisch genoteerd omdat het onderzoek zich hier 
niet op richtte. Omdat de informatie toch relevant is, wordt de beschikbare informatie hier weergegeven. Deze 
is gebaseerd op 73% van het totaal aantal mutaties (N=124).  

94  GBH = geweld binnenshuis 
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Rotterdam Haaglanden 

Poging 
doodslag/mishandeling 

1 Huisvredebreuk (GBH) 1 

Gijzeling/ontvoering 3 Vernieling/openlijk geweld van 
auto’s 

1 

Huiselijk geweld 1 Overig diefstal met geweld 1 

Overig: misdrijven 
tegen pers veiligheid 

3 Overige informatie 1 

Loos alarm 3 Vernieling 1 

Overtreding 
straatverbod 

6 Info over personen 3 

Algemene mutatie 1 Overige ruzie 2 

Aandachtsvestiging 3 Overige hulpverlening 1 

Huiselijke twist 3   

Schietpartij 1   

Afhandeling overige 
meldingen 

1   

Verhoor aangever 1   

Onderzoek overig 1   

Testmelding 1   

TOTAAL 107 TOTAAL 63 
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Bijlage 4 Analyseschema voor   
dossieronderzoek 

Voor het dossieronderzoek is gebruik gemaakt van twee analyseschema’s. Eén werd 
gehanteerd voor de analyse van de complete dossiers (aard van de zaak) en de 
andere voor de analyse van elk van de afzonderlijke incidenten binnen een dossier 
(aard van het incident). 

Aard van de zaak 

1. Duur 
2. Soort probleemgedrag 
3. Frequentie 
4. Aantal aanhoudingen: op heterdaad 

buiten heterdaad 
5. Aantal 112-meldingen: door so 

door so+ 
door dader 
door dader+ 

6. Aantal keer aan bureau: so 
so+ 
dader 
dader+ 

7. Aantal tel naar politie: so 
so+ 
dader 
dader+ 

8. Aantal contacten op  
 initiatief politie: so 

so+ 
dader 
dader+ 

9. Registraties: aantal mutaties 
codering/kopjes 

10. Betrokken instanties: binnen politie 
binnen hulpverlening 
binnen justitie 
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11. Protocol: gesprek so 
dadergesprek95 
hercontact 
doorverwijzing 
manier van registreren 
regie 

12. Afspraak op locatie/alert reageren 
13. Straat-/contactverbod 
14. Aangiften 
 

 

Aard van het incident 

1. Incidentnummer 
2. Datum 
3. Relatie:   ex-partner of huidige partner 
4. Alarmering:   112 of AWARE 
5. Interventietijd 
6. Preventieve werking: onbekend / prev geweld / prev vernieling / geen prev 
7. Herhaalde melding:  1e melding, 1e incident / 1e melding, herhaald 

incident / herhaalde melding 
8. justitieel vervolg:  onbekend / aanhouding / aangifte / sepot / 

veroordeling / vrijspraak/ lopend 
9. hulpverlening ingezet: onbekend / voor so / voor dader / voor beiden / 

nee 
10. controlecontact:  onbekend / ja 4 wk / ja 3 mnd / ja onbekend / nee 

 

                                                           

95  Protocol-onderdelen waarover notities gemaakt werden, verschilden per onderzoekslocatie. 
Dadergesprekken en hercontacten maken bijvoorbeeld wel deel uit van het protocol in Haaglanden maar niet 
in Rotterdam-Rijnmond. 
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Bijlage 5 Profielschets van geïnterviewde 
vrouwen 

Rotterdam-Rijnmond – vrouwen met AWARE-aansluiting 

De leeftijd van de vrouwen varieert van 28 jaar tot begin vijftig. Vijf vrouwen zijn 
tussen de 28 en 35 jaar, drie vrouwen zijn tussen de 36 en 45 jaar en twee vrouwen 
zijn boven de 45. Over het algemeen hebben de vrouwen jarenlang samen gewoond 
– al dan niet gehuwd - met hun partner. De relatie duurde bij vijf vrouwen tussen de 
15 en 30 jaar, bij vier vrouwen tussen de 6 en 8 jaar en bij één vrouw ongeveer 3 
jaar. Op één na zijn er uit alle relaties kinderen geboren, die regelmatig als "excuus" 
worden gebruikt door de man om contact op te nemen. "Het ging hem niet om de 
kinderen, maar om mij" is een veelgehoorde opmerking. Eén vrouw heeft één kind 
van vier jaar, een ander heeft geen kinderen en de andere vrouwen hebben één tot 
drie kinderen van de betreffende ex-partner. Twee vrouwen hebben ook nog 
kinderen uit een eerdere relatie. In alle relaties is sprake geweest van fysieke 
mishandeling, vernedering en soms ook seksueel geweld (verkrachting). Eén vrouw 
heeft een ietwat afwijkend probleemprofiel; het geweld was in eerste instantie primair 
van haar schoonmoeder afkomstig bij wie ze inwoonde. De echtgenoot begon pas na 
het beëindigen van de relatie geweld (zowel fysiek als psychisch) te gebruiken. Het 
geestelijke geweld –kleineren, domineren, sociaal isoleren en uitschelden – heeft 
vaak diepe sporen nagelaten. Eén vrouw zegt daarover: "hij overheerste, ik kon er 
niet tegenop", over het fysieke geweld daarentegen: "hij sloeg me en ik verdedigde 
me, ik kon hem aan". Een andere vrouw zegt): "fysiek is niet zo erg, het is gelijk 
klaar, mentaal geweld maakt diepere wonden". Meer vrouwen maken soortgelijke 
opmerkingen. Opvallend is dat meerdere vrouwen terugblikkend de impact van het 
dwingende gedrag van de ex-partner vergelijken met het gevoel in een ‘sekte’ te 
zitten waar zij niet uit weg konden komen.  

Met uitzondering van één vrouw wilden alle vrouwen al eerder de relatie verbreken, 
en deden ook pogingen, maar kozen vaak ervoor om toch samen verder te gaan. 
Een mengeling van motieven speelt een rol. Enerzijds benadrukken vrouwen de 
afhankelijke positie vanwege de kinderen, zowel financieel als ook emotioneel (men 
wil de kinderen een vader niet onthouden), de angst voor represailles, anderzijds ook 
de positieve gevoelens die er waren voor de partner en diens lieve kanten.  

Haaglanden 

In regio Haaglanden komt het profiel van de vrouwen qua leeftijd, duur van de relatie, 
aard van het huiselijk geweld en de ambivalentie in scheidingsdynamiek overeen met 
het profiel van de vrouwen in Rotterdam-Rijnmond. Er is sprake van een redelijke 
gelijke verdeling over de drie gehanteerde leeftijdsgroepen. Vier vrouwen zijn tussen 
de 28 en 35 jaar, drie vrouwen vallen in de leeftijdscategorie 36 tot en met 45 en drie 
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vrouwen zijn boven de 45 jaar. Eén vrouw heeft geen kind, vier van de andere 
vrouwen hebben één kind en de anderen hebben vijf kinderen. Bij zes vrouwen 
duurde hun relatie tussen de 20 en 34 jaar, bij twee vrouwen tussen de 5 en 8 jaar 
en twee vrouwen hadden een relatie die korter duurde dan 3 jaar. De aard van het 
geweld komt redelijk overeen met de vrouwen in Rotterdam-Rijnmond, hoewel het 
gemiddeld genomen iets minder ernstig (minder langdurig) is. In bijna alle relaties is 
zowel sprake van fysiek als geestelijk geweld. Bij vier vrouwen was ook sprake van 
seksuele dwang. Er zijn slechts twee vrouwen die aangeven dat er geen sprake was 
van fysieke mishandeling, wel vernieling (inboedel). Er was dus duidelijk wel sprake 
van vérgaand agressief gedrag dat als bedreigend is ervaren. Het geestelijke geweld 
bestaat vooral uit het vernederen, bedreigen, manipuleren, controleren en het 
aangrijpen van triviale zaken om ruzie over te maken, zoals stof op een kastje of een 
stoel die niet recht staat. In veel relaties is de man erg jaloers en wordt de vrouw 
ervan beticht vreemd te gaan. Dit is tevens de reden dat zij over alles verantwoording 
moet afleggen aan haar partner. 
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Bijlage 6 Signalementenformulier 

AWARE-ALARM     volgnr: 
_______________________________________________

________ 
 

Pac code*:AWARE-      (4 cijfers) 
* in te vullen door BTO    
 
Gegevens slachtoffer: 
 
Naam:        
Voornaam:       
Geb:         leeftijd in jaren       
 
Adres:        
 
Plaats:        
 
Tel/AWARE :       
 
Tel/slachtoffer:          
          foto benadeelde 
Signalement:       
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Gegevens dader: 
 
Naam:        
 
Voornaam:       
 
Geb:         leeftijd in jaren       
 
Sign:         
 
 
Antecedenten:        
 
Gevarenklasse:       
 
Gebruik voertuig:       
 
Kenteken:             foto 

verdachte 
 
Verblijfplaats(en)        
 
Signalement:        
 
Algemene bijzonderheden: 
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Bijlage 7 Afkortingenlijst 

AMK   Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMW   Algemeen Maatschappelijk Werk 
ASHG   Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
AWARE  Abused Women’s Activity Response Emergency 
BJ   Bureau Jeugdzorg 
BPZ   Basis Politiezorg 
DD   Dader 
DD+   Sociale omgeving dader 
DHV   Directe hulpverlening 
FARR   Forensisch Artsen Rotterdam-Rijnmond 
GBH   Geweld Binnenshuis 
Genesys  Bedrijfsprocessensysteem van Haaglanden 
GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 
GPS   Global Positioning System 
HD   Heterdaad 
HKS   Herkenningsdienstsysteem 
HL   Haaglanden 
HovJ   Hulpofficier van Justitie 
IVS   Inverzekeringstelling    
OM   Openbaar ministerie 
OvJ   Officier van Justitie 
PAC   Particuliere Alarm Centrale  
PD   Plaats delict 
PHG   Project Huiselijk Geweld 
prio   prioriteit  
PV   Proces-verbaal 
RC   Rechter-commissaris 
RR   Rotterdam-Rijnmond 
SO   Slachtoffer 
SO+   Sociale omgeving slachtoffer 
TOM-zitting  Taakstraf Openbaar Ministerie-zitting 
TP   Ter Plaatse 
TR   Technische Recherche 
WvSr   Wetboek van Strafrecht 
WvSv   Wetboek van Strafvervolging 
X-pol  Bedrijfsprocessensysteem van Rotterdam-Rijnmond 
 

 


