WELKE GEBODEN KAN DE RECHTER AAN DE GEDAAGDE OPLEGGEN?

WAARMEE HOUDT DE RECHTER REKENING
BIJ ZIJN BESLISSING?

De rechter kan o.a. bepalen dat de gedaagde:

De rechter zal zeker de behoefte aan veiligheid van
het slachtoffer(s), de overhand laten hebben boven
het in stand houden van de relatie(s).

Schadevergoeding betaalt voor materiele schade;
Een voorlopige financiële vergoeding aan de verzoeker
geeft;

Wijziging en intrekking van bevelen

De echtelijke woning ontruimt;

Beide partijen mogen aan de rechter verzoeken de
bevelen te wijzigingen of in te trekken.

Zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot huur of hypotheek van
een onroerend goed dat gebruikt
wordt door de verzoeker, voldoet of
continueert;

Een behoorlijke verzorging van de partner, kind of de
behoeftige garandeert; of Professionele behandeling of
therapie ondergaat.
DOOR WIE KAN HET BESCHERMINGSBEVEL WORDEN AANGEVRAAGD?
Een beschermingsbevel kan o.a. worden aangevraagd
door:

WAAROM DE WET BESTRIJDING

HUISELIJK GEWELD?

Overtreding van het vonnis
Als de gedaagde het vonnis van de rechter overtreedt, kan er gevangenisstraf volgen.

**************************************

Stg. Moederhart
Nw. Nickerie
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1.

Omdat slachtoffers van huiselijk
geweld dringend beschermd
moeten worden.

2.

Omdat voorkomen moet worden dat
daders zich schuldig blijven maken
aan huiselijk geweld.

3.

Omdat het door ons land geratificeerd
Verdrag van Belém do Pará ons ver
plicht slachtoffers van huiselijk geweld adequaat te beschermen.

4.

Omdat huiselijk geweld een misdaad
is tegen de mensheid.

De partner van de gedaagde;
Een lid van het gezin van de partner of gedaagde t.b.v.
Zichzelf, of van een ander lid van het gezin;
Een kind door tussenkomst van derden;
Een behoeftige door tussenkomst van derden;

DAAROM HEEFT WRC
DE WET BESTRIJDING HUISELIJK GEWELD

Een ouder of een bloed– of aanverwant van de echtgenoot of de gedaagde, niet-zijnde een lid van het gezin;
Een persoon die met de gedaagde een kind heeft.

ONTWORPEN!

Donoren: UNFPA en UNDP

HET DOEL VAN DE WET

WAT IS PSYCHISCH GEWELD?

Om in situaties van huiselijk geweld in een vroeg stadium
en via een snelle rechtszaak bescherming te bieden aan
slachtoffers of mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Als er een vermoeden bestaat dat er sprake kan
zijn van huiselijk geweld, kan men al een beschermingsbevel aanvragen

Iemand steeds intimideren door het gebruik van gewelddadige of bedreigende of vernederende taal;

WAT IS HUISELIJK GEWELD?
Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat gepleegd wordt door een persoon tegen
een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige,
ongeacht waar het geweld plaatsvindt. Belangrijk is dus
de intermenselijke relatie die er tussen de dader en het
slachtoffer bestaat. Ook als het geweld tussen een ouder
en kind bijv. in de supermarkt plaatsvindt, is er sprake
van huiselijk geweld of als de ex-echtgenoot zijn exvrouw elke dag op haar werk molesteert

WAT IS LICHAMELIJK GEWELD?
Elk opzettelijk handelen of
nalaten dat resulteert in lichamelijk leed of letsel. Ook wanneer er bijvoorbeeld
interne bloedingen zijn die je niet van buitenaf kunt zien,
is er sprake van lichamelijk geweld.

Het slachtoffer steeds achtervolgen van plaats naar
plaats;
Het slachtoffer ervan
weerhouden om naar
eigen goedvinden gebruik te maken van
haar/zijn eigendom;
Het beschadigen van eigendommen van het slachtoffer;
Het slachtoffer beloeren of haar de weg blokkeren
ongeacht waar zij zich bevindt;
Het slachtoffer isoleren of dwangmatig beperken in
haar bewegingsvrijheid;

Het onthouden van door de rechter
vastgestelde alimentatie;
Het verbieden om betaalde arbeid te
verrichten.

HOE BIEDT DEZE WET BESCHERMING?
Bescherming wordt geboden door een beschermingsbevel of een tussentijds beschermingsbevel. Als de wet er
eenmaal is, kunnen slachtoffers van huiselijk geweld bij
de rechter een verzoek indienen voor bescherming tegen
huiselijk geweld. In het verzoek moet het slachtoffer aangeven waartegen zij/hij bescherming wenst. In het beschermingsbevel beveelt de rechter de gedaagde, degene
die voor de rechtbank geroepen is, iets te doen (dit noemen we een gebod) of iets niet te doen (dit noemen we
een verbod).

Het slachtoffer steeds opbellen;
Het maken van ongewenst en herhaaldelijk of intimiderend contact met o.a. een lid van het gezin, een
familielid of een persoon uit de werkkring van het
slachtoffer.

WELKE VERBODEN KAN DE RECHTER AAN DE GEDAAGDE/ BESCHULDIGDE OPLEGGEN?
De rechter kan o.a. verbieden om:
Zich schuldig te maken aan huiselijk geweld;
De verzoeker te bedreigen;

WAT IS FINANCIEEL GEWELD?

Zich te bevinden in de echtelijke woning;

Het slachtoffer ervan weerhouden om naar eigen
goedvinden gebruik te maken van haar eigendom;

Zich te bevinden in door verzoeker regelmatig bezochte
ruimten;

WAT IS SEKSUEEL GEWELD?

Het beschadigen van de eigendommen van het
slachtoffer;

In contact te treden met de verzoeker ook niet via via;

Elk seksueel geladen gedrag of meerdere gedragingen
met een seksuele strekking die plaatsvinden tegen de wil
van het slachtoffer.

Het onthouden van beschikbare financiële middelen
voor de huishouding of voor persoonlijk onderhoud;

Voor de verzoeker belangrijke goederen bijvoorbeeld te
nemen of te vernielen.

