
Bent u naar België gekomen in het 
kader van een gezinshereniging en Bent 
u slachtoffer van huiselijk geweld ?

wat zijn  

mijn rechten ?

migrant-e
en slachtoffer van 

partnergeweld 



Partnergeweld of huiselijk geweld kan het 
volgende zijn :

€€€

financieel
  zonder geld,  

zonder voedsel laten

administratief
chanteren 

met documenten

psychologisch
bedreigen, opsluiten, 
studeren of werken 

verhinderen

Verbaal
beledigen, bedreigen

seksueel 
 dwingen om seks te 

hebben

lichamelijk
slaan

wat is partnergeweld  
of huiselijk geweld?



!
Zelfs indien uw verblijfsvergunning 
afhangt van het samenwonen met 

uw echtgeno(o)t(e)/partner 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, sms-berichten, audio-of 
video-opnamen…

Om uw verblijfsvergunning te behouden, moet u het geweld 
kunnen bewijzen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U heeft het recht om zonder 
geweld te leven. Partnergeweld 
of huiselijk geweld wordt door de 
Belgische wet bestraft.

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, de eerstehulpdienst, Kind 

en Gezin, de crèche, de school…

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

wat zijn mijn rechten ?

112
101

MAAR u moet de Dienst Vreemdelingenzaken 
ABSOLUUT informeren dat u vanwege 
geweld bent weggegaan. Indien u dit niet 
doet, riskeert u uw verblijfsvergunning te 
verliezen.



Met de steun van de Directie 

Gewestelijke Gelijke Kansen 

van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

V.
U

. : 
C

ar
ol

in
e 

In
tr

an
d,

 C
IR

É,
 V

is
vi

jv
er

st
ra

at
 8

0-
82

, B
-1

05
0 

Br
us

se
l -

 N
ov

em
be

r 
20

15
 -

 d
es

ig
n 

: l
eb

ru
itd

es
im

ag
es

.c
om

Deze folder is ook 
verkrijgbaar in een 

elektronische versie en 
in verschillende talen. 

Meer inforMatie : 
www.cire.be 

www.cpvcf.org 
www.mrax.be 
www.awsa.be 

indien u inforMatie zoekt over uw 
rechten en uw verblijf in belgië

contacteer CIRÉ (Coordination 
et initiatives pour réfugiés et étrangers) 
op nummer 02/629.77.10,  
of via cire@cire.be 
of ter plaatse  
Visvijverstraat 80, 1050 Brussel 
(9u-12u30)

U bent niet alleen ; er zijn diensten die u kunnen helpen:

indien u inforMatie zoekt over 
huiselijk geweld of huisvesting

contacteer het Centre de prévention 
des violences conjugales et familiales 
op nummer 02/539.27.44 
of via info@cpvcf.org 

112

101 bij gevaar

bel de politie op nummer 101 
of de hulpdiensten op nummer 112

wie kan mij helpen ?


