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Speech van de Minister van Justitie  
start van het VNG-programma  
Huiselijk Geweld: 20 november 2003 
  

 
 
Dames en heren, 

 

Dank. Ik stel het zeer op prijs dat ik als eerste een exemplaar van 

deze handreiking mocht ontvangen. Ik verwacht dat het een goe-

de leidraad zal zijn voor gemeenten die geconfronteerd worden 

met de problematiek van huiselijk geweld. Ik stel het te meer op 

prijs, omdat - als ik het goed heb - de laatste keer dat een derge-

lijke handreiking werd opgesteld, dit onder verantwoordelijkheid 

van Justitie geschiedde. Dat het thans de gemeenten zijn die de 

handreiking hebben opgesteld, is een geruststelling. Een gerust-

stelling omdat de problematiek van huiselijk geweld slechts op 

gemeentelijk niveau adequaat kan worden aangepakt en de ge-

meenten met deze handreiking te kennen geven dat zij die ver-

antwoordelijkheid aanvaarden.  

 

Het is geen gemakkelijke verantwoordelijkheid. Huiselijk geweld is 

een precair onderwerp, bijna een taboe. Het is de maatschappelij-

ke vuile was die we liever niet buiten hangen. Tegelijkertijd vrezen 

we, nee weten we dat achter de voordeur meer geweld is, dan 

waar ook in onze samenleving. Geen vorm van geweld kent zo-

veel slachtoffers en heeft zulke verstrekkende gevolgen voor ieder 

die erbij betrokken is en mitsdien voor de samenleving als geheel. 

Je hoort wel eens over huiselijk geweld praten alsof het een nieu-

we ‘hype’ zou zijn. Nieuw is het allerminst; het is vermoedelijk zo 

oud als de mensheid. Blijkens de Bijbel kwam het al in de tweede 

generatie van de mensheid voor; Kaïn die zijn broeder Abel ver-
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moorde. En het wordt ook al eeuwen als probleem ervaren. De 

passage uit de Koran over het slaan van vrouwen, die vorig jaar 

tot grote publieke opwinding leidde, was 1400 jaren geleden be-

doeld om huiselijk geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Ook als 

ze niet gehoorzaamt mocht de man niet slaan, maar diende eerst 

met haar te spreken, en als ze niet luisterde nog een keer en pas 

dan zou een klap op zijn plaats kunnen zijn.  

 

Huiselijk geweld mag geen hype zijn; een verschijnsel dat tijdelijk 

belangstelling geniet om dan weer uit de aandacht te verdwijnen. 

De aandacht die we er aan geven, is volledig gerechtvaardigd. Let 

wel; ‘huiselijk geweld’ is niet de incidentele draai om de oren door 

een geïrriteerde ouder, maar herhaald grof geweld. Als zodanig 

vormt het een maatschappelijk probleem van de eerste orde. De 

cijfers die bekend zijn, zijn ronduit schokkend en dan gaat het nog 

om een probleem dat zich voor het grootste deel aan de waarne-

ming onttrekt. Meer dan 40% van alle Nederlandse mannen en 

vrouwen wordt er ooit in hun leven mee geconfronteerd en in 

meer dan een kwart van die gevallen, gaat het om geweld dat we-

kelijks of dagelijks voorkomt en dat in één op de vijf gevallen lan-

ger dan vijf jaar duurt. Goede registratie ontbreekt vooralsnog, 

maar geschat wordt dat de politie per jaar tussen de 23 à 55.000 

meldingen ontvangt. Anders gezegd meer dan 60% van alle ge-

melde geweldszaken zijn huiselijk geweldzaken. En dat is dan nog 

slechts wat zichtbaar is. Het onzichtbare deel is nog groter; schat-

tingen spreken van 200.000 personen die worden mishandeld.  

 

Er zijn andere cijfers die het beeld bevestigen. Het aantal meldin-

gen van kindermishandeling steeg in 2002 met 19%; in 7.212 ge-

vallen was er sprake van directe meldingen van kindermishande-

ling. De toeloop op de vrouwenopvang laat eenzelfde beeld zien. 
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Jaarlijks melden zich meer dan 10.000 vrouwen, die – vaak met  

kinderen – hun huis proberen te ontvluchten. Helaas kunnen bij 

gebrek aan plaatsen niet allen worden toegelaten. Meer dan de 

helft van die vrouwen behoort tot een minderheidsgroep. Harde 

bewijzen dat huiselijk geweld bij hen meer voorkomt dan bij  au-

tochtonen, zijn er niet. Vaststaat dat het bij minderheden voorkomt 

–en in verschillende vormen: het isoleren van vrouwen, gedwon-

gen huwelijken, eerwraak en in een aantal gevallen genitale ver-

minking. Zeker is ook dat er een zwaar taboe op het onderwerp 

rust en dat het moeilijk te bespreken valt. Met de zelforganisaties 

en organisaties van allochtone vrouwen wordt nagegaan, hoe het 

probleem beter bespreekbaar kan worden gemaakt. 

 

Op deze gegevens kun je op twee manieren reageren. Enerzijds 

kan de reactie zijn: huiselijk geweld is van alle tijden en van alle 

volken, waarom dan aandacht want er valt niets aan te verande-

ren? Anderzijds de reactie: waarom nu pas aandacht en niet al 

veel eerder? Drie ontwikkelingen zijn naar mijn mening bepalend. 

In de eerste plaats het feit dat huiselijk geweld geleidelijk uit de 

taboe sfeer komt; dat we de omvang en de ernst als samenleving 

onder ogen durven te zien. In de tweede plaats het feit dat tal van 

mechanismen van normering wegvallen. En in de derde plaats, in 

samenhang daarmee, de groeiende erkenning dat het niet om een 

privé aangelegenheid achter de voordeur gaat, maar een publieke 

aangelegenheid die verstrekkende gevolgen heeft; voor de be-

trokken personen, voor de samenleving en voor komende genera-

ties.  

 

Ons sociaal leven berust op het uitgangspunt dat als mensen zich 

ergens veilig moeten voelen, dan toch in de eerste plaats in hun 

eigen huis. Vandaar dat inbreuken daarop een ernstige aantasting 
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van de veiligheid en veiligheidsbeleving vormen met ingrijpende 

gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling. In één op de drie ge-

vallen leidt huiselijk geweld tot ernstige gevolgen zoals langdurige 

psychische problematiek.  

 

Huiselijk geweld staat als geweldsprobleem bovendien niet op 

zichzelf. Het WODC onderzoekt op dit moment of er een relatie 

bestaat tussen de profielen van plegers van geweld op straat en 

plegers van huiselijk geweld. Vermoedelijk zijn er nogal wat men-

sen die niet alleen buitenshuis maar ook binnenshuis losse han-

den hebben. Zou dat zo zijn dan kan ook de politie betere risico-

taxaties maken en plegers van geweld op straat ook nog eens aan 

de tand voelen over hun thuissituatie.  

 

Tenslotte gaat huiselijk geweld van generatie op generatie door. 

Als kinderen thuis opgroeien in een gewelddadige omgeving is de 

kans groot dat zij zelf ook – vroeger of later - gewelddadig gedrag 

vertonen. Bijvoorbeeld in de vorm van geweld op straat. Of in rela-

ties met leeftijdgenoten, zelfs in verkeringsrelaties - wat de Ameri-

kanen ‘dating violence’ noemen. Het is daarom niet een verschijn-

sel dat met de tijd wel zal verdwijnen; het heeft veeleer de neiging 

om in de tijd erger te worden. Vandaar dat we er niet in mogen be-

rusten, ook als we zouden menen dat het  nooit geheel zal kunnen 

worden uitgeroeid. Het s uiteindelijk een vraag van hoe we met el-

kaar samen willen leven. Beschaving is niets meer dan het ge-

bruik van geweld terugbrengen tot het allerlaatste redmiddel zei 

Ortega y Gasset. En die taak zal iedere generatie weer opnieuw 

op zich moeten nemen. 

 

Blijft de vraag hoe we het probleem moeten aanpakken en er 

greep op moeten krijgen. Hoe kunnen we de spiraal van toene-
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mend geweld doorbreken? Want huiselijk geweld onttrekt zich 

veelal aan normale waarneming. Het speelt zich af in de familie-

kring welke alle betrokkenen vaak ondanks alles willen behouden. 

Huiselijk geweld zal dan ook veelal uit indirecte aanwijzingen 

moeten worden afgeleid. Daar komt bij dat huiselijk geweld in veel 

gevallen een cyclisch karakter heeft: na een geweldsexplosie vol-

gen er wittebroodsweken, een periode van toenadering, waarna er 

langzaam maar zeker weer spanningen ontstaan die zich uiteinde-

lijk ontladen in een nieuwe geweldsexplosie. Zo gebeurd het - tot 

verbijstering van politiemensen en medewerkers in de vrouwen-

opvang – dat vrouwen, die na een zware mishandeling hulp heb-

ben gezocht, even later weer innig gearmd met de pleger van het 

geweld over straat lopen en na verloop van enkele weken op-

nieuw gemolesteerd op het bureau zitten of opnieuw aanbellen bij 

het Blijf-van mijn lijf huis.  

 

De verschillende kenmerken brengen ook met zich mee dat het 

strafrecht en straffen maar beperkt een oplossing bieden. Straffen 

heeft minder betekenis indien de dader vervolgens weer bij het 

slachtoffer thuiskomt. En ontbinding van relaties waarin geweld 

wordt gepleegd is ook voor de slachtoffers vaak niet bespreek-

baar. Belangrijk is vooral om de cyclus, de spiraal van geweld te 

doorbreken. Op dat punt is de aanpak in de afgelopen jaren sterk 

gewijzigd. Stond voorheen de opvang van het slachtoffer centraal, 

nu gaat het om de mogelijkheden om het geweld te beëindigen.  

 

Dat kan niemand alleen. De betrokkenen niet, noch de betrokken 

overheidsdiensten; de politie, het OM, de reclassering, de vrou-

wenopvang of andere hulpverlenende instanties. Dat maakt dat de 

stelregel ‘wie het probleem vindt, mag het houden’ in het verleden 

vaak succes had, om in onmacht te eindigen. Voor politie betekent 
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het vaak dat zij zich met hulpverlening moet bezighouden en voor 

hulpverleners dat ze moeten uitzoeken of politie aan te pas moet 

komen. Een effectieve aanpak vergt samenwerking; niet vrijblij-

vend maar op basis van heldere afspraken, convenanten en pro-

tocollen. Het vergt een sluitende aanpak om te trachten te voor-

komen wat te voorkomen valt en aan te pakken wat aangepakt 

moet worden. Waar nodig met de sterke arm van het strafrecht, 

doch duidelijk is dat het strafrecht slechts een uiterst middel is. 

 

In het algemeen geldt dat een effectieve aanpak in de eerste 

plaats afhangt van de wijze waarop gemeenten hun verantwoor-

delijkheid invullen. Ook samenwerking tussen politie, OM en hulp-

verlening kan het beste op lokaal niveau tot stand komen. Daarom 

zouden gemeenten de lokale partners bijeen moeten zien te bren-

gen en erop toezien dat die tot sluitende, bindende afspraken ko-

men. Het rijk kan en moet gemeenten daarbij ondersteunen. Het 

regeerakkoord geeft aan dat er in de komende kabinetsperiode 

werk gemaakt zal worden van een effectieve aanpak van huiselijk 

geweld. Het VNG-programma dat vandaag start, is een eerste 

vrucht die daarbij aansluit. Andere voornemens zijn vermeld in de 

‘Voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld’.  

 

Rijk en lokale overheid zullen aanvullend moeten opereren. In de 

eerste plaats gaat het erom het waarnemingsvermogen te ver-

sterken en het netwerk dat signalen van geweld kan oppikken te 

ontwikkelen. Met VWS wordt overlegd over een meldstructuur 

voor huiselijk geweld. Moeten er, verspreid over het land, advies- 

en meldpunten huiselijk geweld komen, moet dat op dezelfde 

schaal als de advies- en meldpunten kindermishandeling of moe-

ten ze daar bij aanhaken? Moet er een wettelijk meld- en onder-
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zoeksrecht komen? Bij die discussies is ook het Landelijk Netwerk 

huiselijk geweld betrokken, waarin de VNG participeert. 

 

Daarnaast zal het reactievermogen en de deskundigheid van de 

verschillende instanties moeten worden verbeterd. De aanpak zo-

als die zich geleidelijk aan begint af te tekenen en waar steeds 

meer steden (zoals Haarlem, blijkens de inleiding van de heer 

Pop) ervaring mee opdoen, behoeft op een aantal punten uitwer-

king en versterking. Een deel van de extra gelden die het kabinet 

in het hoofdlijnenakkoord voor huiselijk geweld heeft uitgetrokken 

zal Justitie gebruiken voor versterking van de landelijke onder-

steuning van gemeenten voor dit onderwerp. 

 

In het verlengde daarvan zullen de mogelijkheden van daderbe-

handeling en systeembehandeling moeten worden benut. De mi-

nister en staatssecretaris van VWS hebben in de afgelopen jaren 

veel geïnvesteerd in de ontwikkeling daarvan en de behandelmo-

gelijkheden zijn dan ook gegroeid en verbeterd. De resultaten lij-

ken zeer gunstig.  

 

Uiteindelijk willen we - samen met u - uit te komen op een aanpak 

met een heldere en herkenbare frontoffice, de advies- en meld-

punten huiselijk geweld, en daarachter een goed georganiseerde 

backoffice, de lokale samenwerkingsverbanden waarvan er geluk-

kig steeds meer komen. 

 

Voorts behoeft het instrumentarium om in crisissituaties in te kun-

nen grijpen uitbreiding. Uithuisplaatsing kan dienen als instrument 

in crisissituaties waarin strafrechtelijk ingrijpen niet aan de orde is, 

maar waarin wel gevreesd wordt voor lijf en leven van het slacht-

offer. Met name Oostenrijk en Duitsland hanteren dit instrument -  
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met goede resultaten. De afgelopen periode zijn de wettelijke mo-

gelijkheden om plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te 

plaatsen geïnventariseerd. Ik heb onlangs aan negen colleges en 

instanties, waaronder de VNG, een beschrijving voorgelegd van 

een mogelijke aanpak van uithuisplaatsing en gevraagd mij daar-

over te adviseren.  

 

Minstens zo belangrijk bij dat alles is echter ook de versterking 

van het normbesef in de samenleving. Daartoe zullen alle betrok-

kenen - beroepsgroepen en overheden - gezamenlijk een bood-

schap moeten uitdragen: dat huiselijk geweld onacceptabel is; er 

is geen excuus voor. Geweld is niet normaal. We moeten geen 

excuses of verklaringen gaan accepteren: alcohol, drugs, gods-

dienst, culturele achtergrond. We mogen geen ‘Cultureel gelegiti-

meerd geweld’ in de samenleving kennen.  

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat die maatregelen vruchten zullen 

dragen en eraan bij zullen dragen dat huiselijk geweld in omvang 

afneemt. Misschien zullen in eerste instantie door alle publiciteit 

de meldingen bij de politie toenemen. Dat is op zich geen slechte 

zaak, het zou betekenen dat de aangiftebereidheid groeit. Maar 

het aantal meldingen van herhaald geweld moet afnemen, want 

dat vormt de indicatie dat de aanpak effectief is en de geweldsspi-

raal  doorbreekt.  

 

Ik heb er ook vertrouwen in dat iedereen – gemeenten, politie, jus-

titie, hulpverlening, VNG en rijk – zijn verantwoordelijkheid daarin 

wil nemen. Dat vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Er is veel 

gebeurd in de voorgaande periode. Uit een snelle verkenning door 

het Verwey Jonker-Instituut, vorig jaar maart, bleek dat slechts 

12% van de gemeenten een regierol vervulde bij de aanpak van 
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huiselijk geweld. Op dit moment vindt  opnieuw een inventarisatie 

plaats onder alle grotere gemeenten, onder politie en OM. Het 

rapport is nog niet klaar maar ik heb wel gezien dat inmiddels van 

de grote en centrumgemeenten 70% zegt een beleid voor de aan-

pak van huiselijk geweld te hebben  of daarmee bezig te zijn, de 

helft daarvan heeft dat vastgelegd in een nota; en dat 38% zich-

zelf als regisseur bij die aanpak ziet. Het is een mooie opsteker bij 

de start van dit programma: we zijn er nog niet, maar we zijn on-

derweg.  

 

Want we zullen dit kwaad moeten aanpakken en terugdringen. 

Geweld kan veel verwoesten, maar geen huizen bouwen, laat 

staan een huiselijke kring. De gemeenten hebben daarbij het 

voortouw. Ik neem die rol buitengewoon serieus neem. Gaarne ga 

ik daarover het gesprek aan met de VNG. Als signaal van mijn in-

zet op dat punt, zeg ik u ook gaarne toe dat ik wil nagaan of mijn 

begroting ruimte biedt voor extra ondersteuning aan gemeenten. 

We zouden bijvoorbeeld na kunnen gaan of er een pool van erva-

ren projectleiders kan worden ingeschakeld om gemeenten te on-

dersteunen bij het maken van beleid op dit punt of bij het samen-

roepen van alle betrokken partijen.  

 

Ik wens u  veel succes bij de uitvoering van uw programma. Ik 

hoop dat het nog meer gemeenten over de streep zal trekken om 

werk te maken van een gezamenlijke aanpak van huiselijk ge-

weld. Ik hoop vooral dat we zó, gezamenlijk, in staat zullen blijken 

het huiselijk geweld daadwerkelijk terug te dringen en Nederland 

veiliger te maken, ook achter de voordeur. 

 

Dank u wel.  

 


