
   

Slachtoff ers van 
huiselijk geweld
Op basis van zelfrapportage onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is de aard en omvang van huiselijk 
geweld gemeten. De schatt ingen gaan over slachtoff erschap van lichamelijk en seksueel geweld in huiselijke kring en hebben 
betrekking op de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek. Onder huiselijk geweld verstaan we geweld dat door iemand uit de 
huiselijke of familiekring van het slachtoff er is gepleegd. 

Bron: Slachtoff erschap van huiselijk geweld, Van Eijkern, Downes en Veenstra 2018. Veldwerk CBS. 

Niet-incidenteel geweld
(ten minste enkele malen)

(Ex-)partnergeweld
56% van het gerapporteerde huiselijk geweld betreft  

geweld tussen (ex-)partners. 

72% enkel lichamelijk geweld
13% enkel seksueel geweld 

15% zowel lichamelijk als seksueel geweld

Niet-incidenteel geweld door (ex-)partner 

Fysiek en/of seksueel geweld
5,5% van alle respondenten heeft  in de 

afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste 
één voorval van fysiek en/of seksueel geweld. 

Op basis van zelfrapportage onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is de aard en omvang van huiselijk 
geweld gemeten. De schatt ingen gaan over slachtoff erschap van lichamelijk en seksueel geweld in huiselijke kring en hebben 

MELDING VAN HUISELIJK GEWELD BIJ DE POLITIETOP 3 PLEGERS HUISELIJK GEWELD
Ruim één op de zes 
voorvallen van huiselijk 
geweld is bij de politie 
gemeld (17%). 

3,6%
 (250.000 

slachtoff ers, 
waarvan 97.000 

structureel)

2,2%
(148.000 

slachtoff ers, 
waarvan 27.000 

structureel) 

4,0 %
(278.000 

slachtoff ers) 

2,0% 
(139.000 

slachtoff ers)

6,2%
(431.000 

slachtoff ers)

4,7%
(316.000 

slachtoff ers)

2,6%
(181.000 waarvan 

76.000 structureel)

1,2%
(81.000, waarvan 

13.000 structureel)

MANNENVROUWEN

Van alle gerapporteerde voorvallen 
van geweld tussen (ex-)partners is 
14% gemeld bij de politie, waarbij 
vrouwelijke slachtoff ers (17%) vaker 
aangift e doen dan mannelijke (7%). 

Tegen mannen
1. (Ex-)partners 43%
2. Huisvrienden/huisgenoten 18%
3. (Stief)broers/-zussen 16%

Tegen vrouwen
1. (Ex-)partners 65%
2. (Stief)ouders 12%  
3. (Stief)broers/-zussen 11%


