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Samenvatting 

Sinds 15 à 20 jaar wordt huiselijk geweld erkend als een groot maatschappelijk 

probleem en staat het hoog op de politieke agenda in Nederland. Middels verschil-

lende beleidsprogramma’s is getracht dit gezondheids- en veiligheidsprobleem aan 

te pakken. Het belangrijkste doel van de programma’s was het verminderen van de 

omvang en ernst van huiselijk geweld. De programma’s bestonden uit een breed 

scala aan maatregelen die zich met name richtten op het zichtbaar maken van de 

omvang van de problematiek (bewustwording), het duidelijk maken dat huiselijk 

geweld niet wordt getolereerd (normstelling), het verbeteren van de ketensamen-

werking, het verbeteren van de zorg en hulpverlening voor slachtoffers en het ont-

wikkelen van screeningsinstrumenten en daderinterventies. 

 

In dit rapport is de recidive van daders van huiselijk geweld die in de periode 2008 

tot en met 2013 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een dergelijk delict in kaart 

gebracht. Dit onderzoek maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar 

de recidive onder daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de onder-

havige studie staan de volgende vijf onderzoeksvragen centraal:  

1 Hoeveel unieke personen worden jaarlijks veroordeeld voor huiselijk geweld? 

2 Wat zijn de achtergrondkenmerken (persoons- en strafzaakkenmerken) van 

daders van huiselijk geweld? Hoe verhouden de achtergrondkenmerken van deze 

groep zich tot de achtergrondkenmerken van de totale groep van veroordeelde 

daders? 

3 Wat is het recidivebeeld bij de daders van huiselijk geweld: welk deel van de 

daders van huiselijk geweld kwam binnen twee jaar na de strafzaak opnieuw in 

aanraking met justitie (recidiveprevalentie)? Hoe verhoudt de recidiveprevalentie 

van deze groep zich tot de recidiveprevalentie van de totale groep van veroor-

deelde daders? Hierbij wordt gekeken naar drie vormen van recidive: de alge-

mene, gewelds- en huiselijk-geweldrecidive. 

4 Welke persoonskenmerken hangen samen met het wel of niet recidiveren bij 

daders van huiselijk geweld? Hoe is deze samenhang bij de totale groep van 

veroordeelde daders? 

5 Wat is de ontwikkeling van de recidive bij de daders van huiselijk geweld door de 

jaren heen, rekening houdend met verschuivingen in de achtergrondkenmerken 

van de daders over de tijd? 

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de werkwijze van de recidivemonitor van het 

WODC en maakt gebruik van de gegevens uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase 

Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD is een gepseudonimiseerde versie van het 

justitieel documentatiesysteem (JDS), het wettelijke registratiesysteem van straf-

zaken. Het gebruik van de OBJD impliceert dat alleen de criminaliteit die onder de 

aandacht komt van het Openbaar Ministerie (OM) met het onderzoek in kaart wordt 

gebracht. Delicten en daders die niet worden opgespoord en niet aan het OM wor-

den doorgegeven, blijven buiten beschouwing. 

 

De onderzoeksgroep in de huidige studie betreft daders van huiselijk geweld die in 

de periode 2008 tot en met 2013 door het OM zijn vervolgd en waarbij huiselijk 

geweld bewezen werd verklaard. Meer specifiek gaat het om daders waarbij het 
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huiselijk-gewelddelict in de strafzaak onherroepelijk is geëindigd in een schuldig-

verklaring door de rechter of is afgedaan door het OM (inclusief beleidssepots, maar 

exclusief vrijspraken, technische sepots en andere technische beslissingen). Om 

deze groep daders aan te duiden wordt in dit rapport gesproken van ‘veroordeelde 

daders’. 

 

Om de achtergrondkenmerken en recidivepercentages van de veroordeelde daders 

van huiselijk geweld enig reliëf te geven, worden deze gegevens afgezet tegen de 

cijfers van alle veroordeelde daders in Nederland, de referentiegroep. Deze referen-

tiegroep bestaat uit alle daders van een strafbaar feit waarbij de strafzaak onher-

roepelijk is geëindigd in een schuldigverklaring door de rechter of is afgedaan door 

het OM.  

 

In overeenstemming met de werkwijze van de recidivemonitor van het WODC is 

recidive geoperationaliseerd als een nieuwe strafzaak. Met een strafzaak worden 

zaken bedoeld die zijn geëindigd in een schuldigverklaring door de rechter of zijn 

afgedaan door het OM (inclusief beleidssepots, maar exclusief vrijspraken, techni-

sche sepots en andere technische beslissingen) én zaken die nog niet (onherroe-

pelijk) zijn afgedaan. De recidive is berekend met behulp van survivalanalyse. 

Hierbij is gecorrigeerd voor incapacitatie, met andere woorden voor de tijd die  

men vast zat in detentie waardoor recidive niet mogelijk was. Er is naar drie vor- 

men van recidive gekeken: algemene recidive, geweldsrecidive en huiselijk-geweld-

recidive. Algemene recidive betreft een nieuwe strafzaak naar aanleiding van het 

plegen van enig misdrijf. Geweldsrecidive betreft een nieuwe strafzaak naar aanlei-

ding van het plegen van een geweldsdelict. Huiselijk-geweldrecidive betreft een 

nieuwe strafzaak naar aanleiding van het plegen van huiselijk geweld. 

 

Om te zien hoe de tweejarige recidiveprevalentie bij de daders van huiselijk geweld 

zich heeft ontwikkeld over de periode 2008 tot en met 2013, zijn naast de feitelijke 

recidivecijfers ook de gecorrigeerde recidivecijfers berekend. De feitelijke recidive-

cijfers zijn door middel van een statistisch voorspellingsmodel bijgesteld. De reden 

voor deze correctie is dat schommelingen in het recidiveniveau het gevolg kunnen 

zijn van verschuivingen in de samenstelling van de onderzoeksgroepen over de 

jaren heen. Met de achtergronden van de daders kan immers ook het risicoprofiel 

van daders veranderen. 

Belangrijkste bevindingen 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven. Voor 

de bediscussiëring van de resultaten wordt verwezen naar de Conclusie en discussie 

van het rapport. 

 

Aantallen 

 De resultaten laten geen duidelijke trend zien in het aantal veroordeelde daders 

van huiselijk geweld. Het aantal daders dat is veroordeeld voor huiselijk geweld in 

de jaren 2008 tot en met 2013 fluctueert tussen de 6.500 en 8.000 per jaar.  
 

Achtergrondkenmerken 

 De overgrote meerderheid van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is 

man, namelijk 91%. Bij de totale groep veroordeelde daders ligt dit percentage 

met 82% lager. 
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 Ten tijde van de strafzaak blijken veroordeelde daders van huiselijk geweld iets 

ouder dan de totale groep van veroordeelde daders: 36 versus 34 jaar. Dit is ook 

terug te zien in de verdeling van de leeftijdscategorieën: slechts 15% van de 

daders van huiselijk geweld is jonger dan 23 jaar ten tijde van de strafzaak, ter-

wijl dit percentage op 25% ligt bij alle daders. 

 Uit de strafrechtelijke voorgeschiedenis blijkt dat de veroordeelde daders van 

huiselijk geweld vaak al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen en zich 

daarbij niet beperken tot huiselijk-gewelddelicten. Zo’n 70% van de veroordeelde 

daders van huiselijk geweld heeft één of meerdere eerdere strafzaken, 40% heeft 

eerdere strafzaken vanwege een geweldsdelict en 4% heeft eerdere strafzaken 

vanwege een huiselijk-gewelddelict. 

 In 82% van de strafzaken bestond het huiselijk geweld uit fysiek geweld. Het 

overgrote merendeel betrof eenvoudige mishandeling (78%); ernstiger fysiek 

geweld zoals zware mishandeling en misdrijven tegen het leven kwamen aan-

zienlijk minder vaak voor (respectievelijk 3% en 1%).  

 Bij huiselijk-geweldstrafzaken afgedaan in 2013 wordt meestal een werkstraf 

(36%) of beleidssepot (33%) opgelegd. Ondanks dat een werkstraf de meest 

voorkomende afdoening is anno 2013, is het aandeel werkstraffen wel afgeno- 

men in de tijd, van 52% in 2009 tot 36% in 2013. Het aandeel beleidssepots is 

daarentegen sterk toegenomen in de tijd, van ongeveer 10% in 2008 tot en met 

2010 tot 33% in 2013. 

 De resultaten laten zien dat huiselijk-geweldstrafzaken oververtegenwoordigd zijn 

in arrondissement Rotterdam: 16% van alle huiselijk-geweldstrafzaken zijn in dit 

arrondissement afgedaan, terwijl het arrondissement 10% van de Nederlandse 

bevolking huisvest. 

 

Recidive 

 De recidiveprevalentie laat zien dat 32% van de daders van huiselijk geweld die 

zijn veroordeeld, in 2013 binnen twee jaar een nieuwe strafzaak heeft vanwege 

enig delict (algemene recidive), 16% een nieuwe strafzaak heeft vanwege een 

geweldsdelict (geweldsrecidive) en 8% een nieuwe strafzaak heeft in verband  

met een huiselijk-gewelddelict (huiselijk-geweldrecidive). De recidive onder alle 

veroordeelde daders in 2013 ligt iets lager: 28% heeft binnen twee jaar een nieu-

we strafzaak vanwege enig delict en 9% vanwege een geweldsdelict. Hoewel deze 

percentages uitsluitend betrekking hebben op de eerste recidivezaak, lijken deze 

de eerdere conclusie dat veroordeelde daders van huiselijk geweld zich niet be-

perken tot huiselijk geweld, maar diverse delicten en met name geweldsdelicten 

plegen, te onderschrijven. 

 

Samenhang persoonskenmerken en recidive 

 Van de 18 tot 30-jarige veroordeelde daders van huiselijk geweld heeft ongeveer 

41% binnen twee jaar een nieuwe strafzaak vanwege enig delict (algemene 

recidive), terwijl dit percentage bij alle 18 tot 30-jarigen in de totale groep van 

veroordeelde daders op 31% ligt. Het blijkt dat deze jongvolwassen daders van 

huiselijk geweld ook vaker recidiveren met een huiselijk-gewelddelict dan jongere 

en oudere leeftijdsgroepen.  

 

Recidiveontwikkeling 

 Gekeken naar de ontwikkeling van de recidive over de tijd blijkt dat de gecorri-

geerde tweejarige algemene recidiveprevalentie, waarbij rekening wordt gehou-

den met verschuivingen in de achtergrondkenmerken van de daders over de jaren 

heen, onder daders van huiselijk geweld vrij stabiel is in de periode 2008 tot en 
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met 2013. De gecorrigeerde recidiveprevalentie ligt in deze periode op 30% tot 

33%.  

Beperkingen en toekomstig onderzoek 

De huidige studie kent enkele beperkingen, welke tevens aanknopingspunten bieden 

voor vervolgonderzoek. Een eerste beperking is dat het onderhavige onderzoek ge-

bruikmaakt van gegevens uit het justitieel documentatiesysteem. Daarmee wordt 

alleen criminaliteit die onder de aandacht komt van het OM en leidt tot een straf-

zaak, in het onderhavige onderzoek meegenomen, terwijl huiselijk geweld juist vaak 

verborgen blijft voor politie en justitie.  

 

Deze eerste beperking geeft aanleiding voor twee suggesties voor toekomstig 

onderzoek. Allereerst is het aan te bevelen om huiselijk-geweldvragen op te nemen 

in de jaarlijkse landelijke bevolkingsenquête op het gebied van criminaliteit en on-

veiligheidsgevoelens, de Veiligheidsmonitor. Met een dergelijke bron is het mogelijk 

om meer zicht te krijgen op de werkelijke omvang en de ontwikkeling van huiselijk 

geweld over de tijd. Ten tweede lijkt het nuttig om ook een recidivemeting onder 

daders van huiselijk geweld op politieregistraties uit te voeren, omdat lang niet alle 

bij de politie geregistreerde huiselijk-geweldincidenten worden doorgestuurd naar 

het OM voor vervolging. 

 

Een tweede beperking is dat hoewel in de huidige studie een eerste aanzet is ge-

daan voor de duiding van de recidiveontwikkeling over tijd, deze nog niet volledig is. 

Het doel van het onderhavige onderzoek was uitsluitend om een beschrijving te 

geven van de recidiveontwikkeling, maar tevens is een eerste stap gezet in de ver-

klaring hiervan door te corrigeren voor verschillende achtergrondkenmerken van de 

daders van huiselijk geweld. Er kunnen echter meer factoren een rol spelen bij de 

verklaring van de recidiveontwikkeling. Zo kan de dadergroep over de tijd heen in 

meer opzichten van samenstelling zijn veranderd, spelen registratie effecten een rol 

en zijn algemene ontwikkelingen in de criminaliteit en criminaliteitsbestrijding van 

invloed. Tot slot is het de vraag welke effecten de afzonderlijke maatregelen binnen 

het huiselijk-geweldbeleid hebben op de recidiveontwikkeling. 

 

Deze tweede beperking geeft aanleiding voor twee suggesties voor toekomstig 

onderzoek. Allereerst verdient het de aanbeveling om concrete maatregelen en 

interventies die de afgelopen jaren zijn ingezet om de terugval onder daders van 

huiselijk geweld te verlagen, individueel onder de loep te nemen en te evalueren in 

termen van recidive. Hierbij kan gedacht worden aan de gedragsinterventie BORG 

van de reclassering, de behandelingen bij de daderhulpverlening, werkstraffen en 

beleidssepots. Een tweede optie voor vervolgonderzoek is om aanvullende achter-

grondkenmerken van de daders in het recidiveonderzoek te betrekken, waardoor de 

netto-ontwikkeling van de recidive beter in beeld komt en meer inzicht kan worden 

verkregen in de achtergronden en oorzaken van de recidive onder daders van huise-

lijk geweld. 

 




