Huiselij <: gewe d: steeds vake
toegang tot woning ontzegd
Van onze verslaggeefster
Elsbeth Stoker
AMSTERDAM Burgemeesters leg
gen steed vaker een h uisverbod
op. Afgelopen jaar m oesten bijna
drieduizend plegers van h uiselijk
weld gedwongen hun woning
verlaten, oftewel bijna zestig per
week. Twee jaar geleden ge
beurde dat nog zo'n veertig
keer per week.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers
van de Vereniging van Neder
landse Gem enlen.
Sinds 2009 i het mogelijk
m dade rs van huiselijk ge
weid tien dagen de toegang
tot hun woning te ontzeg
gen. De burgem eester kan
het huisverbod zelf opleg
gen of kan een mandaat ver
lenen aan de hulpofficier van!
justitie om iemand tien dagE1n
uit zijn huis te zetten. In deze
'afkoelingsperiode' proberen
hulpverleners in samenspraak
met het slachtoffer en de dader
een hulpplan op te tuigen.
Hoewel hulpverleners en de ge
meenten tevreden zijn over de wer
king van het huisverDod, zijn er criti
ci. Zo maakt de Nijmeegse hoogleraar
Henny Sackers zich zorgen over de
verstrekkende macht die de burge
meester hierdoor heeft gekregen. 'Als
er een aanwijzing is dat jij je vrouw
slaat, dan kan de burgemeester, zon

•

der tussenkomst van de rechter, jou
tien dage n uit je h lis plaatsen. Dat is
sinds de invoering al zo'n 7.700 keer
gebeurd.'
Sackers heeft onderzocht hoeveel
mènsen het besluit van de burge
mee ter aa nvechten. 'Bijna niemand.
Maar degenen die het aa nvochten,
wonnen wel vaak.' En dat vindt hij
zorgeli jk. 'Er is sprake van een enor
me opmars van anc ties die door
besruurders kunnen worden op
gelegd. Hierdoor wordt de rech
ter op afstand gezet en wor.d t
nauwelijks meer gecontroleerd
of de sancties terecht zijn opge
legd.'
'Je moet het juist zien als een
afkoeli ngsperiode', zegt een
woordvoerder van Reclas e
ring Ned erland. 'Het is nalUur
lijk vervelend voor degene die
het huis moet verlaten. Maar
zo'n interventie geeftweJ de mo
gelijkheid om de geweldsspiraal
in kaart te brengen. Meestal is het
geweld een gevolg van een wissel
werking tussen panners. Pas als je
dat goed in kaan hebt gebracht, kun
je aan de slag om de problemen op te
lossen:
Het terugbrengen van huiselijk ge
weld is een speerpunt van minister
Op telten (Justitie). Op jaarbasis zijn
honderdduizenden het slachtoffer
van huiselijk geweld.
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