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Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de omvang van huiselijk geweld en kindermishan-

deling met vangst-hervangstmethoden waarvan de plannen niet konden worden gerealiseerd. Deze 

prevalentieschatting huiselijk geweld en kindermishandeling  is een van de deelonderzoeken van de 

landelijke prevalentiestudie huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Vangst-hervangstmethoden zijn een groep statistische methoden waarmee door gedurende een 

bepaalde periode het aantal observaties per persoon te tellen het aantal personen geschat kan wor-

den dat nul keer geobserveerd is. Zo wordt een schatting van de totale populatie gemaakt.  

 

Met betrekking tot de omvang van huiselijk geweld, de omvang van kindermishandeling en de ont-

wikkeling van huiselijk geweld sinds 2011 werden de volgende plannen geformuleerd en zijn de vol-

gende stappen gezet. 

 

Schatting omvang huiselijk geweld met politie- en justitiegegevens 

Het plan was om voor de jaren 2014, 2015 en 2016 de politiegegevens uit de Basisvoorziening Hand-

having (BVH) aan te vullen met gegevens uit de verdere justitiële keten om zo een vollediger beeld 

van de omvang van huiselijk geweld te krijgen dan met BVH-gegevens alleen.  Het toevoegen van 

justitie gegevens levert echter geen nieuwe informatie op over incidenten waarvoor eerder geen 

verdachte en/of slachtoffer bekend was.  

 

Schatting omvang huiselijk geweld met politie- en enquêtegegevens 

Verder is een poging ondernomen om met gegevens uit de BVH gecombineerd met gegevens uit de 

Veiligheidsmonitor (VM), een jaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid en slachtofferschap, 

schattingen te maken met de vangst-hervangst methode voor twee bestanden en met de multiplier-

methode. In de VM wordt in vergelijking met andere onderzoeken een extreem laag percentage 

slachtoffers van huiselijk geweld in combinatie met juist een relatief hoge meldingsbereidheid ge-

rapporteerd. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met verschillen in vraagstelling en het feit dat 

de vraag naar huiselijk geweld in de VM zonder enige inleiding is opgenomen in een reeks van vragen 

over andere vormen van geweld. Om deze redenen zien we af van het presenteren van multiplier-

schattingen gebaseerd op de VM en de data HG van de politie in dit rapport.  

 

Schatting omvang kindermishandeling 

Nieuw ten opzichte van eerder prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld is ook dat er een poging is 

ondernomen om een schatting te maken van het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 

gegevens uit de BVH en van de Raad voor de Kinderbescherming met gebruikmaking van vangst-

hervangst schattingen voor twee bestanden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft aangegeven 

dat de raad graag meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek, maar dat er op het moment dat het 

onderzoek werd uitgevoerd nog onvoldoende waarborgen waren om de gegevens in overeenstem-

ming met de eisen van de wetgeving inzake privacybescherming ter beschikking te stellen. Daarom is 

het niet mogelijk de geplande schatting van het aantal slachtoffers van kindermishandeling te maken.  



Door het ontbreken van de registratie van ‘betrokkenen’ bij huiselijk geweldsincidenten in de BVH-

dataset is het niet mogelijk de gewenste aanvullende informatie voor de geplande schattingen van 

aantallen verdachten van kindermishandeling uit de gekoppelde bestanden te halen.  

 

Schatting omvang samenloop huiselijk geweld en kindermishandeling 

Verder is er nagegaan of het mogelijk is de omvang van de samenloop van geweld tegen kinderen 

(kindermishandeling) en geweld tegen volwassenen (huiselijk geweld) in gezinnen met kinderen te 

schatten met een combinatie van gegevens uit BVH, van de Reclassering en van de Raad voor de 

Kinderbescherming. Door het ontbreken van gegevens over betrokkenen uit de BVH en van gegevens 

uit KBPS over zaken van kindermishandeling bleek het niet mogelijk om het benodigde bestand sa-

men te stellen.  

 

Bepalen van de ontwikkeling van de omvang van huiselijk geweld sinds 2011 

Het vaststellen van de ontwikkeling van de omvang van huiselijk geweld in de periode 2010 – 2016 

vereist een replicatie van de schattingen van 2010 en 2011 voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Dit 

deel van het onderzoek, dat wordt gerapporteerd in bijlage 2 van dit rapport, bevat echter aanwij-

zingen dat het begrip ‘huiselijk geweld’ zoals dat in de praktijk wordt gehanteerd bij de registratie in 

het politiebestand BVH, in de loop van de tijd duidelijk is veranderd.  De gemaakte schattingen geven 

aanwijzingen dat de data afkomstig uit BVH onvoldoende bruikbaar zijn voor het maken van vangst-

hervangst schattingen van de omvang van huiselijk geweld over een langere periode. 


