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Stalkerware – je (ex-)partner luistert en kijkt mee
Brussel, 14 oktober 2022 – Sinds de opkomst van informatie- en communicatietechnologieën is het arsenaal
van daders van (ex-)partnergeweld erg uitgebreid. Stalkerware is zo’n ‘nieuwe tool’. Ondanks de
verontrustende mogelijkheden die stalkerware biedt, betreft het een relatief onbekend fenomeen in België.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil daar verandering in brengen met de publicatie
van zijn aanbeveling.
Stalkerware is een vorm van ‘spyware’: software en apps waardoor iemand je toestel (smartphone, tablet of
computer) zonder je toestemming of medeweten in de gaten kan houden. In enkele muisklikken zijn ze op het
internet en zelfs in app-stores terug te vinden. Installatie is makkelijk en vereist geen technologische kennis. Het
enige wat de dader moet doen, is op een onbewaakt moment de stalkerware installeren op het toestel van het
slachtoffer. Slachtoffers hebben vaak niets in te gaten, aangezien stalkerware er alles aan doet om onder de
radar te blijven. Wie niet weet wat stalkerware is en wat de signalen zijn die wijzen op een
stalkerwarebesmetting, blijft in het ongewisse.
Stalkerware stelt de dader in staat mee te luisteren tijdens telefoongesprekken, sms-berichten te lezen, online
agenda’s uit te pluizen en de locatie van diens slachtoffer te volgen. Sommige stalkerware laat zelfs toe dat de
dader sms-berichten verstuurt in naam van het slachtoffer (‘sms-spoofing’). Daders beschikken zo over heel wat
informatie over hun (ex-) partner, die ingezet kan worden om het slachtoffer dwingend te controleren en
manipuleren. Deze vormen van psychisch geweld zorgen ervoor dat slachtoffers in een constante staat van angst
verkeren.
Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut licht toe: “Stalkerware is aan een opmars bezig en heeft een
enorme impact op de slachtoffers. Ze hebben het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan de controle van hun
(ex)partner. Doordat smartphones, tablets en computers zodanig geïntegreerd zijn in het dagelijks leven, dragen
slachtoffers van stalkerware hun dader als het ware steeds met zich mee. Het is belangrijk dat we als samenleving
en vanuit hulpverlening over meer kennis beschikken over dit fenomeen, zodat we er beter mee kunnen omgaan.”
Cijfers over de omvang van deze problematiek in België ontbreken. In een Frans onderzoek uit 2018 rapporteerde
64% van de respondenten, vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld, al een vorm van digitale monitoring
te hebben meegemaakt. De laatste jaren is het gebruik van spyware enkel toegenomen. Om deze onderbelichtte
tool onder de aandacht te brengen, publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn
aanbeveling over het gebruik van stalkerware in het kader van (ex-)partnergeweld. Het verstrekken van
informatie over stalkerware om de herkenning ervan door politie, justitie en hulpverlening te faciliteren, staat
centraal. Dit om steeds de veiligheid van het slachtoffer en haar of zijn omgeving te garanderen. Bovendien is
het ook belangrijk dat slachtoffers weten wat stalkerware is, hoe ze het kunnen herkennen en waar precies ze
terecht kunnen voor hulp.

