
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en 
hogeschool UCLL lanceren het Risicotaxatie-
instrument Partnergeweld. 
 

Staatssecretaris Elke Sleurs en Hogeschool UCLL stelden vandaag 
een instrument voor dat de risico’s op partnergeweld inschat. 
Sleurs stelt het instrument gratis ter beschikking van alle 
politiezones en het College van Procureurs-generaal.  
 
"De meerwaarde voor politie en justitie is groot” zegt staatssecretaris 
Sleurs. "Door systematisch risicofactoren te registreren zal men op het 
terrein meer oog hebben voor deze risicofactoren waardoor de kwaliteit 
van interventies en processen-verbaal zal toenemen. Het past ook 
perfect binnen de informatie-gestuurde en oplossingsgerichte politiezorg 
en zorgt voor een efficiënte opvolging.” 
 
Dr. Anne Groenen, Hoofd onderzoek gezondheid en welzijn van UCLL 
 
“Het risicotaxatie-instrument partnergeweld is ontwikkeld door UCLL in 
de expertisecel Empowering people, die met hun programmalijn APART 
gespecialiseerd zijn in agressie. In samenwerking met kennisinstellingen, 
professionals en studenten kreeg het instrument vorm en werd 
aangekocht door staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. Het 
kadert binnen het Nationaal Actieplan tegen alle vormen van 
gendergerelateerd geweld, dat in december door Sleurs werd 
voorgesteld.” 
 

Wat is de meerwaarde voor politie en justitie? 
 

Registratie.  
Doordat de politie systematisch risicofactoren gaat registreren, zal dit 
een duidelijk effect hebben op het terrein. Men gaat immers meer oog 
hebben voor deze risicofactoren waardoor zowel de interventie als het 
proces-verbaal kwaliteitsvoller wordt. Bovendien is partnergeweld een 
complexe problematiek, waar het zelden om een eenmalig feit gaat en 
de problemen zich op meerdere domeinen situeren. Via dit instrument 
kan deze complexe problematiek adequaat bevraagd worden. 
De meeste risicofactoren kunnen door de politie makkelijk vastgesteld en 
bevraagd worden tijdens het verhoor. 
 

Opvolging.   
Het instrument zorgt voor een preventieve en efficiëntere opvolging. Het 
past perfect binnen de informatie-gestuurde en 



oplossingsgerichte politiezorg. Tot nu werd vooral het buikgevoel 
gebruikt om de risico's op recidive van partnergeweld te voorspellen. Er 
was dus een duidelijke nood aan meer objectiveerbare gegevens 
waardoor men sneller zicht krijgt op de hoog-risico-dossiers en bijgevolg 
ook vlugger de nodige maatregelen kan nemen. 
 
 

Hoe werd het instrument ontwikkeld en wat zijn de belangrijkste 
kenmerken? 
  

Het risicotaxatie-instrument is het resultaat van 3 processen: 
1. een wetenschappelijk onderzoek van instrumenten die wereldwijd 

worden gebruikt om partnergeweld op te sporen en te monitoren; 
2. een bevraging van professionals van politie, justitie en 

hulpverlening naar wat ze juist nodig hebben als ze in dossiers van 
partnergeweld werken; 

3. de opbouw van een instrument dat gebruiksvriendelijk is 
(eenvoudig en snel, gemakkelijk te beoordelen factoren, duidelijke 
begrippen), dat ruimte laat voor eigen inbreng van de professional 
en de mogelijkheid biedt tot informatiedeling en implementeerbaar 
is op wat er al is aan werkwijze. 

  
De belangrijkste kenmerken zijn: 
� De toolbox is opgebouwd uit 13 factoren (risicofactoren en 

beschermende factoren) die voor beide partners worden beoordeeld. 
Zo wordt rekening gehouden met de dynamiek bij koppels. 

� Het instrument registreert:  
� de kenmerken van beide partners;  
� de kenmerken van de interactie tussen de betrokkenen; 
� de kenmerken van het geweld en de mate van ondersteuning; 
� de eigen inbreng van de professional. 

� Het resultaat geeft:  
� een visueel beeld met zicht op de belangrijkste factoren waaraan 

prioritair gewerkt moet worden; 
� tips voor risicomanagement en overleg tussen disciplines; 
� eenvoudige herevaluatie op basis van bijvoorbeeld een nieuwe 

aanmelding 
� Een korte opleiding volstaat om met het instrument aan de slag te 

gaan 
  
 
 


