
 WIE KAN MIJ HELPEN ? 

U BENT NIET ALLEEN, 
DIENSTEN KUNNEN U HELPEN : 
Voor een LUISTEREND OOR, voor 
INFORMATIE, voor ORIËNTATIE 
(opvangplaatsen, juridische diensten, 
sociale of psychologische begeleiding…) 

0800 30 030 (24u/24, gratis en anoniem) of chat 
op www.ecouteviolencesconjugales.be 

BIJ GEVAAR Bel de politie op 101 of de 
hulpdiensten op 112.

www.ecouteviolencesconjugales.be

MIGRANT•E EN 
SLACHTOFFER VAN 
PARTNERGEWELD 

BENT U NAAR BELGIË GEKOMEN 
IN HET KADER VAN EEN 

GEZINSHERENIGING EN BENT U 
SLACHTOFFER VAN HUISELIJK 

GEWELD ?
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Deze folder is geïnspireerd door de brochure «Migrant-e en slachtoffer 
van partnergeweld, wat zijn mijn rechten ?» gemaakt door CIRE en het 
Brusselse verenigingsplatform ESPER.

WELKE RECHTEN ?

http://www.ecouteviolencesconjugales.be
http://www.ecouteviolencesconjugales.be/


 WAT IS PARTNERGEWELD OF  
 FAMILIAAL GEWELD ? 
PARTNERGEWELD OF FAMILIAAL  
GEWELD KAN HET VOLGENDE ZIJN : 

 U EN UW KINDEREN HEBBEN  
 RECHTEN 

U heeft het recht om zonder 
geweld te leven. De Belgische 
wet straft partnergeweld of 
intrafamiliaal geweld.

U heeft het recht erover te spreken 
met personen in uw omgeving 

die u kunnen helpen en 
de weg kunnen wijzen : 
uw familie, uw arts, ONE 
(de instantie voor kind-en 

gezinszaken), de school van de 
kinderen…

U heeft ook het recht 
de hulpdiensten te 
contacteren en een klacht 
in te dienen bij de politie.

Zelfs indien uw 
verblijfsvergunning afhangt 
van het samenwonen met 
uw echtgeno•o•t•e of familie, 

heeft u het recht de woning te 
verlaten. 

Vraag naar bewijzen van geweld en bewaar ze : 
medische attesten, processen-verbaal van de 
politie, getuigenverklaringen, foto’s, e-mails, 
audio-of video-opnamen…

Om uw verblijfsvergunning 
te behouden, moet u aan 
bepaalde voorwaarden 
voldoen. Een advocaat of 
gespecialiseerde diensten 
kunnen u begeleiden. 

FINANCIEEL

zonder geld, zonder voedsel, 

zonder verwarming laten

PSYCHOLOGISCHbedreigen, opsluiten, stude-ren of werken verhinderen, vernederen en kleineren
VERBAAL

beledigen, bedreigen

LICHAMELIJK

slaan, verdringen, wurgen

ADMINISTRATIEF

dreigen met papieren 

afnemen of terugkeer 

naar het land

SEKSUEEL dwingen om seks te hebben

112

101


