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Zorg na seksueel geweld voor elk!
Vrouw & Maatschappij vraagt een betere ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld
Brussel, 8 november 2019. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica roept de overheid op om
slachtoffers van seksueel geweld beter te ondersteunen, en legt de focus daarbij op de zorgcentra na
seksueel geweld. In een 50-tal gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel delen CD&V-kopstukken
en vrijwilligers witte lintjes uit aan voorbijgangers om ze te informeren over het bestaan van deze
zorgcentra en enkele concrete eisen toe te lichten.
In de aanloop tot 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen, willen
de CD&V-vrouwen het belang van een goede ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld
benadrukken. “In ons land zijn er gemiddeld 8.5 aangiftes van verkrachting per dag. Seksueel geweld
is met andere woorden nog steeds een gigantisch probleem in ons land”, aldus Nationaal Voorzitter
Liesbeth Maris. In een zorgcentrum na seksueel geweld krijgen slachtoffers verschillende vormen van
hulp op één locatie aangeboden. Dit heeft een positieve impact op hun weg naar herstel. Bovendien
ligt de aangiftebereidheid veel hoger bij slachtoffers die in een zorgcentrum terecht komen. “Mensen
die het slachtoffer worden van seksueel geweld, doen daarvan meestal geen aangifte bij de politie.
Naar schatting wordt slechts in 1 op de 10 gevallen een aangifte gedaan. Slachtoffers die hulp zoeken
in een zorgcentrum, daarentegen, doen in 7 op de 10 gevallen een aangifte. Dat is een enorme stap
vooruit en voor ons hét bewijs dat we hier meer op moeten inzetten”, aldus Maris.
Concreet pleit Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voor: een verdere uitrol van de zorgcentra in
ons land zodat iedereen een centrum kan bereiken binnen één uur reistijd; gerichte
informatiecampagnes zodat meer mensen de zorgcentra leren kennen; de mogelijkheid tot langere
bewaring van de DNA-stalen die worden afgenomen in de zorgcentra zodat slachtoffers ook na langere
tijd nog aangifte kunnen doen; en in gebieden waar er (nog) geen zorgcentrum aanwezig is, moet er
een gestandaardiseerde checklist komen voor de opvang van slachtoffers zodat de kwaliteit van de
hulp minder plaatsafhankelijk is. We pleiten ook voor een sterkere samenwerking met externe
organisaties zodat slachtoffers die naar een zorgcentrum komen, nadien optimaal kunnen
doorverwezen worden voor niet-medische nazorg.
Federaal minister van Gelijke Kansen, Nathalie Muylle: “Slachtoffers van seksueel geweld vinden bij
de zorgcentra een plaats om hun verhaal te doen en krijgen er de begeleiding die ze nodig hebben. Dat
is hard nodig, want de impact van seksueel geweld is niet te onderschatten. Om slachtoffers nog beter
te begeleiden, hebben we middelen vrijgemaakt om de bestaande zorgcentra in Brussel, Gent en Luik
te versterken en drie nieuwe centra op te richten in Charleroi, Antwerpen en Leuven. Daarnaast
hebben we een online chat gelanceerd, waarmee slachtoffers contact kunnen opnemen met een
hulpverlener. Voor sommige slachtoffers is het makkelijker om neer te schrijven wat ze meegemaakt
hebben, dan er mondeling over te praten. Op vijf maanden tijd werden via de Nederlandstalige chatbox
250 gesprekken gevoerd met slachtoffers.”
Ook Federaal minister Koen Geens is nauw betrokken bij de uitbouw van de zorgcentra. In de
zorgcentra wordt steeds sporenmateriaal afgenomen bij slachtoffers van seksueel geweld, en dit
ongeacht of men klacht wil neerleggen of niet. Een snelle en kwaliteitsvolle afname van
bewijsmateriaal komt immers een eventueel later strafrechtelijk onderzoek ten goede, en kan dus
leiden tot meer veroordelingen.
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De lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica zullen vanaf 8 tot en met 25
november actievoeren om deze eisen kracht bij te zetten. Een overzicht van de actieplaatsen en de
deelnemende mandatarissen vindt u hieronder.
Voor meer informatie: Liesbeth MARIS
Nationaal Voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V politica
0474 49 10 88

Overzicht actieplaatsen lokale V&M-afdelingen
Voor meer informatie over de exacte locatie en het tijdstip, neem contact op met het nationaal
secretariaat van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica op het nummer 02/238 38 60.
Brussel Hoofdstad
-

8/11: centraal station 8u - 9u zijingang aan de Putterij
o Met Nathalie Muylle (minister), Sabine de Bethune (senator), Laura Van Eeckhout
(voorzitster V&M Brussel 19)

Provincie Antwerpen
-

-

-

8/11: Deurne
o Met Saloua Baballah (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: Hoogstraten
o Met Charis Kamoen (provinciaal voorzitter V&M)
8/11: Mortsel
o Met Marleen Aertssen (regionaal voorzitter V&M)
8/11: station Olen om 7u
o Met Lathouders Suzy (plaatselijke voorzitster V&M), Seppe Bouquillon
(burgemeester), Katrien Gebruers (lid jong CD&V Olen)
8/11: station Berchem
o Met Nahima Lanjri (kamerlid) en Sonja De Meyer (voorzitter V&M)
8/11: St-Katelijne-Waver
o Met Sarah Dekeyser (schepen), Sylke Pex en Jan Van Asch (beide gemeenteraadslid),
Mark Christien en Annita Van Der Auwera (leden Bijzonder comité), Vera Lauwers
(Voorzitster V&M), Divan Nas
8/11: station Kalmthout
o Met Petra Beyers (plaatselijke voorzitter V&M)
9/11: Turnhout: Gasthuisstraat (winkelstraat op marktdag)
o Met Josiane Driesen (plaatselijke voorzitter V&M)
18/11: Zoersel
o Met Katrien Schryvers (Vlaams parlementslid)
22/11: station Mol
Tweede deel van november: Bornem zorgcentrum

Provincie Limburg
-

8/11: station Bilzen 7.45u – 8.45u en op vrijdagavond aan supermarkt Alma 18u - 19u
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Met Nawal Farih (kamerlid), Liesbeth Maris (nationaal voorzitter V&M), Vera Jans
(Vlaams parlementslid), Lisbet Aerts (plaatselijke voorzitster V&M), Christel Meers
(plaatselijk bestuur V&M), Saartje Adriaensen (plaatselijk bestuur V&M), Hanne
Hasevoets (plaatselijk bestuur V&M), Silvia Collas (plaatselijk bestuur V&M), Veerle
Theunissen (plaatselijk bestuur V&M), Ingrid Maurissen (plaatselijk bestuur V&M),
François Nelissen en Elke Foncello
8/11 om 8u: station Hasselt
o Met Noëlla Jacobs (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11 om 18.30u aan de Carrefour te Heusden
o Met An Gijbels (plaatselijke voorzitter V&M), Isabelle Thielemans (schepen) en
Liesbeth Maris (nationaal voorzitter), oud-parlementslid Sonja Claes
8/11: om 17u station Leopoldsburg
o Met Wendy Greunlinx (plaatselijke voorzitter V&M) en Liesbeth Maris (nationaal
voorzitter) en Marleen Kaufmann (waarnemend burgemeester)
8/11 van 6-8u: station St-Truiden
o Met Eveline Kevers (plaatselijke voorzitter V&M), Veerle Heeren (burgemeester),
Liesbeth Maris (nationaal voorzitter)
8/11: Lommel (tijdstip te bepalen)
o Met Lien Bresseleers (plaatselijke voorzitter V&M)
17/11: Pelt, station Neerpelt om 18.30u
o Met Els Kuppens
11/09: Hamont-Achel Hamont station om 18u
9/11: diverse supermarkten te Hechtel-Eksel
o 9u tot 10u Eksel Delhaize
o 10u-11u Hechtel Delhaize
o 10u-11u Aldi Hechtel
o Met Charmène Kox (plaatselijke voorzitter V&M), Karen Kerkhofs (gemeenteraadslid)
en Tony Baselet (gemeenteraadslid)
16/11: Carrefour te Ham van 9.30u tot 12.30u
o Met Diana Grasso (plaatselijke voorzitter V&M)
23/11: Markt te Tessenderlo van 10u tot 12u
o Met bestuursleden CD&V Tessenderlo
24/11: Hamont station om 18u
o

-

-

-

-

-

Provincie Oost-Vlaanderen
-

-

7/11: station Zottegem
o Met Leen Goossens schepen en gemeenteraadsleden Ann De Smet en Cyntia Braems
8/11: station Deinze
o Met Delphine Verschelde (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: Dendermonde
o Met Els De Wael (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: grootwarenhuizen Kruibeke en Rupelmonde
o Met Els De Bock (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: Lievegem scholen en station Waarschoot
o Met 6 pers, waaronder CD&V schepen Hilde De Graeve en CD&V schepen Caroline
Fredrick
8/11: station Lokeren

PERSBERICHT

-

o Met Kristien Dierick (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: Station Oudenaarde
o Met Dina Librecht (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: jongerenplein, winkelstraat, station te Sint-Niklaas
o Met Sara Weemaes (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: station Aalst
o Met Ria Van Landuyt (plaatselijke voorzitter V&M)
9/11: markt te Evergem van 8u tot 12u
o Met Joke Schauvliege (Vlaams parlementslid), Annie Goethals (gemeenteraadslid) en
dochter Floor, Carine Caboot(bestuurslid V&M), Voorzitster Marijke Balcaen

Provincie Vlaams-Brabant
-

-

-

-

-

4/11: Kapelle-op-den-Bos
o Met Ria Devos (Gemeenteraadslid), Ann Van Rompaey (Gemeenteraadslid), Nathalie
Patouossa (plaatselijke voorzitter V&M)
8/11: station Liedekerke
o Met Carla Van den Houwe (plaatselijk voorzitter V&M)
8/11: station Leuven om 7.30u
o Met Koen Geens (minister), Els Van Hoof (kamerlid) en Karin Brouwers (Vlaams
parlementslid)
8/11: station Opwijk-Mazenzele van 7.30u tot 9u daarna naar de markt rond St Pauluskerk
o Met Lutgard Van der Borght (gemeenteraadslid) en Marleen Coene (plaatselijk
voorzitter V&M)
8/11: Sint-Pieters-Leeuw
o Met Katrien Monteyne (plaatselijk voorzitter V&M)
9/11: Herent
o Met Liesbeth Vandermeeren (gemeenteraadslid), Liesbeth Van Hemelrijck (schepen)
en Kelly Staes (plaatselijke voorzitter V&M)
12/11: station Haacht
o Met Sofie Steenhaut (plaatselijk voorzitter V&M)
22/11: station Halle 17u
o Met Nicole Schulze (plaatselijk voorzitter V&M)
14/11 – 15/11 - 21/11 - 28/11 : Roosdaal scholen

West-Vlaanderen
-

-

6/11: station Kortrijk
o Met Carol Leleu (plaatselijk voorzitter V&M)
7/11: markt Harelbeke
o Met Mieke Vromant (plaatselijk voorzitter V&M)
8/11: Avelgem
o Met Trees Vandeputte (plaatselijk voorzitter V&M)
8/11: markt Poperinge va 9u tot 11u
o Loes Vandromme (Vlaams parlementslid), Chantal Vanzieleghem (plaatselijke
voorzitter V&M) en Isabelle Lebbe
16/11: boerenmarkt Tielt van 7.30u tot 9u
o Met Anne-Marie Geeroms (plaatselijk voorzitter V&M)

