
eergerelateerd 
geweld

Signaalkaart

Wat kunt u doen:

of kijk op 

020veiligthuis.nl

Bel gratis 24 uur per dag  
7 dagen per week

0800-2000 

1. Breng de signalen in kaart

2. Overleg altijd met  

een deskundige of  

met Veilig Thuis

3. Ga alleen in gesprek met  

betrokkene(n) na overleg 

met een deskundige of  

Veilig Thuis

4. Weeg aard, ernst en risico’s

5. Organiseer hulp en/of meld  

het bij Veilig Thuis



• Het motief ligt in het beschermen of in het herstellen  

van de familie-eer

• Het geweld gebeurt meestal weloverwogen en gepland

• De (schoon) familie stemt veelal in met de maatregelen 

• Het herstel van de eer moet bekend worden in de 

gemeenschap

• De pleger wordt vaak aangewezen door de familie

Wat is eergerelateerd geweld?

Elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd van-

uit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) 

schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee 

van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte 

is of dreigt te raken (Werkdefinitie ministerie van Justitie, 

Beke 2005).

Mogelijke risicofactoren bij  
eergerelateerd geweld:

• Uitdagende kleding in het openbaar 
• Intiem social media contact met anderen 
• Seks voor/buiten het huwelijk
• Ongehuwd zwanger zijn
• Weigeren van gearrangeerd huwelijk
• Openlijke lesbische of homoseksuele relatie  

en/of identiteit
• Verkeerde vriend(inn)en
• Weigeren van toezicht vanuit familie
• Ingaan tegen het gezag van ouder(s)/broer/zus
• Roddels (onwaarheden en/of seksuele roddels)
• Beschuldigingen van diefstal en/of fraude
• Willen scheiden/vluchten van huis 
• Praten over problemen met een hulpverlener/

politie
• Familie komt uit een regio waar familie-eer 

belangrijk is 
• Familie/gezin leeft geïsoleerd 

Heeft u of iemand in uw omgeving 
te maken met geweld waarbij 
sprake is van eerschending? 

U kunt er iets tegen doen,  
hoe moeilijk dat soms ook lijkt.




