Risicotaxatie-instrument
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Inleiding

Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld
Waar kijkt u naar?
Met het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) beoordeelt u als Hulpofficier van Justitie
(HovJ) of er bij deze situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod wordt opgelegd.
Met behulp van het RiHG verzamelt u informatie over drie zaken: (1) de mogelijke pleger van huiselijk
geweld, (2) het verloop van het geweldsincident en (3) de gezinsachtergronden.
In het totaal beoordeelt u 20 signalen.
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Hoe werkt het instrument?
Bij ieder signaal wordt een aantal punten (feiten en omstandigheden) genoemd die allemaal moeten
worden nagelopen. De punten die van toepassing zijn, moet u aankruisen.
Er gelden twee vuistregels

• Bij sommige signalen zijn de daaronder genoemde punten ongeveer van gelijke orde.
Hoe meer punten u in het incident terugziet, hoe duidelijker het signaal (= sterker).

• Bij sommige signalen nemen de daaronder genoemde punten in ernst toe.

(Dit is aangeduid met het volgende symbool: ) Hoe meer van de laatste punten u in het incident

terugziet, hoe duidelijker het signaal (= sterker).

Geef voor ieder signaal op grond van het beeld dat u zich heeft gevormd een oordeel. U doet dit door één
van de symbolen (

= ‘sterk signaal’,

= ‘matig signaal’ of

= ‘zwak of geen signaal’) te omcirkelen.

Drie beoordelingsmomenten

Er zijn drie momenten waarop u de tussenstand opmaakt. Dat wordt precies aangegeven in het RiHG.
U moet dan de symbolen met dezelfde kleur optellen. Op basis hiervan volgt een (tussen)oordeel.

Aan het eind van het RiHG volgt het beslismoment over het eventueel opleggen van een huisverbod.
LET OP: voor een juiste risicotaxatie dienen alle pagina’s ingevuld te worden!

Het RiHG vormt de formele basis op grond waarvan een huisverbod al dan niet wordt opgelegd.
Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u het RiHG volledig invult.

Degene die het huisverbod krijgt opgelegd, dient meerderjarig te zijn en op het adres waar het incident
zich voordoet te wonen, dan wel meer dan incidenteel daar te verblijven.

Gegevens

Naam HovJ:

Politieregio, bureau / afdeling / team:
Datum incident:
Adres waar incident geconstateerd:
Naam en geboortedatum slachtoffer:

Naam en geboortedatum (mogelijke) pleger:
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Eerste screening:

= sterk signaal

De (mogelijke) pleger van huiselijk geweld

= matig signaal
= geen/zwak signaal

1. Antecedenten & incidenten (op basis van politieregistratie)
• Registraties (HKS) en mutaties geweld



• Registraties (HKS) en mutaties zeden



• Registraties (HKS) en mutaties wapengerelateerd



• Registraties (HKS) en mutaties overig



Beoordeling:
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LET OP!: Registratie (HKS) / mutaties geweld én zeden = 2x rood
2. Mate van aanspreekbaarheid
• Volledig in de war



• Apatisch, zich extreem afsluiten



• Gewelddadig, onhandelbaar, niet te corrigeren
(tegen slachtoffer of derden zoals de politie)

• Extreem jaloers tegenover slachtoffer




• Dreigementen om zichzelf wat aan te doen of
zichzelf daadwerkelijk verwonden



Beoordeling:

3. Riskante gewoonten: alcohol en/of drugs

• Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik alcohol



• Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik soft drugs



• Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik hard drugs



• Onder behandeling (geweest) voor verslaving



• Op het moment fors gedronken (of sterk vermoeden)



• Op het moment drugs gebruikt (of sterk vermoeden)



Beoordeling:

Totaal aantal

Eerste beoordelingsmoment Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
twee of meer
Eén

signaal en twee

Overwegend
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signalen

signalen

signalen

= hoog risico



= risico



= geen/laag risico





Beoordeling overnemen
bij eindbeslissing
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Tweede screening:

Het verloop van een (gewelds)incident
4. Bedreiging (Let op: neemt in ernst toe)
• Verbaal (schelden, schreeuwen)



• Dreigen met fysiek geweld



• Dreigen met wapen



• Dreigen met doden



Beoordeling:
5. Psychisch geweld
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Slachtoffer onder druk zetten door/bedreigen met:
• Geweld tegen kinderen en/of huisgenoten



• Geweld tegen huisdieren



• Vernielen (dierbare) eigendommen van het slachtoffer



• Vernederen of dwingen iets tegen de wil te doen



Beoordeling:

6. Lichamelijk geweld

• Duwen, schoppen, stompen, haren trekken



• Zware kneuzingen, brandwonden, gebroken ledematen



• Verwonden met wapen



• Verwurging



Beoordeling:

7. Seksueel geweld

• Verkrachting of aanranding



• Gedwongen sex of prostitutie



• (Vermoeden van) kindermisbruik



Beoordeling:

8. Zwaarte van de intimidatie

• Geweld is willekeurig en volstrekt zonder aanleiding



• Dreiging van) plotselinge, extreme uitbarsting van geweld



• Zwaar fysiek geweld (al dan niet met ernstig letsel)



• Slachtoffer is totaal niet weerbaar



Beoordeling:

9. Geweldsontwikkeling
• De zwaarte van het geweld is de laatste jaren toegenomen



• De frequentie van geweld is de laatste jaren toegenomen



Beoordeling:
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10. Wapens
• In bezit van vuurwapen



• In bezit van wapenvergunning



• Gebruik van slagwapen, steekwapen of (nep-)vuurwapen



• Gebruik van ‘toevallige’ wapens (servies, asbak, keukenmes)



Beoordeling:
11. Gevaarsniveau wapengebruik (Let op: neemt in ernst toe)
• Ermee dreigen



• Ermee gooien van een afstand



• Slachtoffer er direct mee verwonden (direct fysiek contact)



• Bewuste (bedoelde) verwonding slachtoffer
(min of meer met voorbedachte rade)
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Beoordeling:

12. Aanwezigheid van kinderen
• Kinderen getuige van geweld



• Kinderen apathisch, huilerig of schrikachtig



• Geweld gepleegd tegen kinderen (alle vormen)



• Kinderen gewond



• Ondertoezichtstelling en/of andere
kinderbeschermingsmaatregel



Beoordeling:

13. Geweldsverwachting

• Slachtoffer vreest toekomstig geweld



Beoordeling:

14. Rechtvaardiging achteraf (Let op: neemt in ernst toe)

• Berouw tonen, maar verschuilen achter externe oorzaken



• Ontkennen/minimaliseren van het geweld



• Rechtvaardigen (normaal vinden) van geweld



Beoordeling:

Totaal aantal

Tweede beoordelingsmoment Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
Twee of meer
Eén

signaal en zes of meer

Overwegend
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signalen

signalen

signalen

= hoog risico



= risico



= geen/laag risico





Beoordeling overnemen
bij eindbeslissing
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Derde screening:

De (gezins)achtergronden
15. Spanning door werkgerelateerde problemen
• (Langdurige) werkloosheid



• Recent ontslag/dreiging ontslag



• Problemen rondom WAO of WW uitkering



• Spanningen op het werk



Beoordeling:
16. Spanning door financiële problemen


• Financieel niet kunnen rondkomen



• Vermoeden van een gokprobleem
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• Veel schulden

Beoordeling:

17. Spanning door familie- en relatieproblemen

• Problemen met kinderen uit een eerdere relatie



• Niet accepteren van een zwangerschap



• Onenigheid over opvoeding kinderen



• Gedragsproblemen bij kinderen (bijvoorbeeld huilbaby’s)



• Lopende echtscheidingsprocedure



• Overige relatieproblemen



• Problemen rondom verblijfsvergunning



Beoordeling:

18. Sociaal isolement door beperkte vriendenkring / kennissenkring
• Contacten strikt beperken (binnen eigen cultuur of geloof)



• Contacten met buitenwereld alleen via pleger huiselijk geweld



• Verbieden van contact met vrienden of bekenden



Beoordeling:

19. Sociaal isolement door rollenpatroon

• Pleger controleert financiën (of bijvoorbeeld paspoort)



• Slachtoffer heeft geen zeggenschap binnenshuis



• Slachtoffer mag niet/amper buitenshuis komen



Beoordeling:
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20. Sociaal isolement door onaangepast gezin:
• Er is geen contact te maken met het gezin



• Geschillen met anderen worden door ruzie/geweld opgelost



• Binnen het gezin is er veel ruzie



• Antecedenten slachtoffer



• Antecedenten andere gezinsleden



• Sociaal isolement door excessief middelengebruik/verslaving



Beoordeling:
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Totaal aantal

Derde beoordelingsmoment Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
Twee of meer
Eén

signalen

signaal en drie of meer

Overwegend

signalen

signalen

= hoog risico



= risico



= geen/laag risico





Beoordeling overnemen
bij eindbeslissing

Eindbeslissing Neem hier het resultaat over van de drie beoordelingsmomenten
Eerste beoordelingsmoment:

hoog risico

risico

laag/geen risico

Tweede beoordelingsmoment:

hoog risico

risico

laag/geen risico

Derde beoordelingsmoment:

hoog risico

risico

laag/geen risico

• Een of meerdere beoordelingsmomenten met hoog risico is huisverbod
• Alle drie de beoordelingsmomenten met risico is huisverbod
Uiteindelijk oordeel huisverbod: ja



nee



Zie de volgende pagina voor toelichting en ondertekening >
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Toelichting
Belangrijkste signalen (feiten en omstandigheden) die hebben geleid tot een huisverbod:
(ook vermelden in het proces verbaal)
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Reactie van de uithuisgeplaatste en slachtoffer op het voornemen tot het opleggen van een
huisverbod (ook vermelden in het proces verbaal):

Overige punten van belang:

Ondergetekende heeft alle signalen nagelopen en de feiten en omstandigheden die van toepassing
waren aangekruist. Aldus naar waarheid ingevuld.
Naam en dienstnummer:

Datum:

Handtekening:

In opdracht van

Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak

RiHG
Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld
Versie 2.2

Ontwikkeling
Advies- en Onderzoeksgroep Beke

Bestellen RiHG
Politiefunctionarissen kunnen het RiHG bestellen bij:
VTS Politie Nederland
Postbus 608
7300 AP Apeldoorn
Bestelfax: 055 527 61 21
Artikelnummer: 5200280000
Verzend- en behandelkosten per set van 50 stuks: € 9,75
© 2008 Ministerie van Justitie, Den Haag, Alle auteursrechten voorbehouden.
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