
Justitiële verkenningen

Huiselijk geweld

verschijnt 8 maal per jaar • jaargang 36 • december

8 | 10



2 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 8, 2010  Huiselijk geweld

Colofon
Justitiële verkenningen is een 
gezamenlijke uitgave van het 
Wetenschappelijk Onderzoek‑ en 
Documentatiecentrum van het minis‑
terie van Justitie en Boom Juridische 
uitgevers. Het tijdschrift verschijnt 
acht keer per jaar.

Redactieraad
drs. A.C. Berghuis
dr. B. van Gestel
dr. R.P.W. Jennissen
mr. dr. M. Malsch
prof. dr. mr. L.M. Moerings
mr. drs. M.B. Schuilenburg
dr. B.M.J. Slot
mr. P.A.M. Verrest

Redactie
mr. drs. M.P.C. Scheepmaker

Redactiesecretariaat
tel. 070‑370 65 54
E‑mail: infojv@minjus.nl

Redactieadres 
Ministerie van Justitie, WODC
Redactie Justitiële verkenningen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel. 070‑370 71 47
fax 070‑370 79 48

WODC‑documentatie
Voor inlichtingen: Infodesk WODC, 
e‑mail: wodc‑informatie desk@ 
minjus.nl, internet: www.wodc.nl

Abonnementen
Justitiële verkenningen wordt 
gratis verspreid onder personen 
die beleidsmatig werkzaam zijn ten 
behoeve van het ministerie van Justitie. 
Wie in aanmerking denkt te komen 
voor een gratis abonnement, kan zich 
schriftelijk of per e‑mail wenden tot 
het redactiesecretariaat: infojv@minjus.
nl. Andere belangstellenden kunnen 
zich richten tot Boom Juridische 
uitgevers. De abonnementsprijs 
bedraagt in 2011 € 140 (excl. btw, 
incl. verzendkosten) voor een 
plusabonnement. Een plusabonnement 
biedt u naast de gedrukte nummers 
tevens het online‑archief vanaf 2002 

én een e‑mailattendering. Het plus‑
abonnement kunt u afsluiten via   
www.bju‑tijdschriften.nl. Of neem 
contact op met Boom distributie‑
centrum via 0522‑23 75 55 of  
budh@boomdistributiecentrum.nl.  

Abonnementen kunnen op elk gewenst 
tijdstip ingaan. Valt de aanvang van 
een abonnement niet samen met 
het kalenderjaar, dan wordt over het 
resterende gedeelte van het jaar een 
evenredig deel van de abonnementsprijs 
in rekening gebracht. Het abonnement 
kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 
1 december van het lopende 
kalenderjaar worden opgezegd. Bij niet‑
tijdige opzegging wordt het abonnement 
automatisch voor een jaar verlengd.

Uitgever
Boom Juridische uitgevers
Postbus 85576
2508 CG Den Haag
tel. 070‑330 70 33
fax 070‑330 70 30
e‑mail info@bju.nl
website www.bju.nl

Ontwerp
Tappan, Den Haag

ISSN: 0167‑5850

Opname van een artikel in dit tijd‑
schrift betekent niet dat de inhoud 
ervan het standpunt van de Minister 
van Justitie weergeeft.



3

Inhoud

Voorwoord 5

R. Römkens

Omstreden gelijkheid; over de constructie van  
(on)gelijkheid van vrouwen en mannen in partnergeweld 11

H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts

Het landelijke onderzoek huiselijk geweld 2010; 
de methode en de belangrijkste resultaten 33

L.M. van der Knaap en S. Bogaerts

Mannen en vrouwen als plegers van huiselijk geweld 46

P. van der Valk

Strafrecht en huiselijk geweld 62

K.B.M. de Vaan en A. Schreijenberg

Bij dreiging ingrijpen; de Wet tijdelijk huisverbod  
in de praktijk 75

B. Tierolf

Trauma’s bij kinderen als gevolg van huiselijk geweld 89

F. Koenraadt en M. Liem

Fataal huiselijk geweld; doding van eigen kind,  
partner of ouder 100

J. Janssen

Overeenkomsten én verschillen tussen huiselijk  
en eergerelateerd geweld 115

C.H. de Kogel, M.H.C. Kromhout en M. Smit

Maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld 126

Summaries 140

Internetsites 146



Congresagenda 148

WODC: website en rapporten 151



5

VoorwoordVoorwoord

De eerste keer dat Justitiële verkenningen een themanummer 

wijdde aan geweld in huiselijke kring, in het bijzonder tussen 

mannelijke en vrouwelijke partners, was in 1982. De term ‘hui‑

selijk geweld’ bestond toen nog niet, het nummer had als titel 

Vrouwenmishandeling. Een titel die geen twijfel laat over wie slacht‑

offer was en wie dader.1 Die duidelijkheid is anno 2010 op z’n minst 

omstreden, in elk geval binnen de Nederlandse verhoudingen. Ook 

voor mannen zijn er tegenwoordig blijf‑van‑mijn‑lijfhuizen. En 

zoals verslaglegging in dit themanummer duidelijk zal maken, wijst 

recent onderzoek uit dat ook vrouwen zich schuldig maken aan 

vormen van huiselijk geweld. Het probleem is echter dat de term 

huiselijk geweld inmiddels zoveel omvat (van spotten tot steken met 

een mes) dat deze eerder versluiert dan verheldert. De neiging om 

het geweld van mannen en vrouwen op één lijn te stellen lijkt niet 

goed verenigbaar met het gegeven dat verreweg de meeste slacht‑

offers van ernstig huiselijk geweld vrouwen (en kinderen) zijn.

Partnergeweld wordt wel onderscheiden in twee typen: common 

couple violence duidt op een situatie waarin conflicten uit de hand 

lopen en beide partners geweld (in brede zin) gebruiken. Het tweede 

type huiselijk geweld wordt intimate terrorism genoemd: een situatie 

waarin een van de partners ernstige vormen van geweld, dwang en 

controle uitoefent over de ander. Intimate terrorism wordt ook wel 

aangeduid als patriarchaal geweld omdat het doorgaans mannen 

zouden zijn die zich hieraan schuldig maken. Maar zoals Van der 

Knaap en Bogaerts in dit themanummer nader uitleggen, bestaat 

hierover onder wetenschappers geen eenstemmigheid.

Het belang van het onderscheid tussen de twee typen partnergeweld 

ligt onder meer hierin dat een therapeutische benadering gericht 

op oplossing van conflicten tussen partners geen soelaas biedt voor 

slachtoffers van intimate terrorism (en overigens ook geen panacee 

is voor conflictueuze relaties). Kritiek op deze benadering is er 

ook vanuit feministische hoek: partnergeweld kan niet los worden 

gezien van ongelijke machtsposities van mannen en vrouwen.

1	 In	dat	themanummer	is	overigens	ook	aandacht	voor	gewelddadig	gedrag	van	vrouwen	
in	gezinsverband,	zie	M.	Straus,	Slachtoffers en daders van geweld binnen het huwelijk 
in	Justitiële	verkenningen,	jrg.	8,	nr.	5,	1982,	p.	55-65.
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De oplossing voor huiselijk geweld ligt (deels) in een betere maat‑

schappelijke positie van vrouwen. Dat is niet alleen omdat eco‑

nomisch onafhankelijke vrouwen gemakkelijker de stap kunnen 

nemen om een gewelddadige relatie te verbreken. Ook zou een 

volwaardiger maatschappelijke positie van vrouwen ertoe kunnen 

leiden dat zowel mannelijk superioriteitsgevoel als vrouwelijke iden‑

tificatie met passieve, hulpeloze rolmodellen wordt onder graven 

en geweld tegen vrouwen überhaupt minder ‘normaal’ wordt. 

Deze zienswijze doet misschien geen recht aan allerlei psycholo‑

gische processen die spelen tussen partners, seksuele spanningen, 

trauma’s en frustraties, maar het is wel een perspectief dat lucht 

geeft door het probleem in een bredere context te plaatsen.

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer ook aan‑

dacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, 

aan gezinsdodingen en aan eergerelateerd geweld. Ook de bestrij‑

ding van huiselijk geweld komt aan de orde in artikelen over de 

strafrechtelijke aanpak en over de ervaringen met de Wet tijdelijk 

huisverbod, die nu een jaar van kracht is.

In het eerste artikel laat Römkens zien welke veranderingen zich 

in de afgelopen decennia hebben voorgedaan in het discours rond 

partnergeweld – intimate partner violence (IPV). In de sociale 

wetenschappen wordt verschillend gedacht over de vraag of part‑

nergeweld moet worden gezien als een probleem dat vooral vrouwen 

treft en dat direct samenhangt met de maatschappelijke positie van 

vrouwen. Sommige wetenschappers menen dat een genderneutrale 

benadering van partnergeweld, als een gezinsprobleem, de voorkeur 

verdient. In Nederland wordt deze gender neutralisering weerspie‑

geld in het huidige politieke discours, dit in tegenstelling tot de 

ontwikkelingen op het terrein van internationale mensenrechten. 

Daar wordt IPV duidelijk gezien als een vorm van vrouwendiscri‑

minatie die voortkomt uit ongelijke machtsverhoudingen. Zowel 

internationale verdragen als recente uitspraken van het Europese 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) leggen nationale staten 

de plicht op dit te erkennen. De auteur bespreekt de implicaties 

van deze tegenstrijdige ontwikkeling en gaat na welke aspecten in 

een overheidsbeleid voor de aanpak van huiselijk geweld prioriteit 

verdienen.

De resultaten van een recent groot onderzoeksproject naar de aard 

en omvang van huiselijk geweld in Nederland zijn te vinden in de 

bijdrage van Van der Veen en Bogaerts. Het artikel is gebaseerd op 
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een synthesestudie van drie onderzoeken: een omvangschatting, 

een daderstudie en een slachtofferonderzoek. Volgens de onder‑

zoekers zijn jaarlijks 200.000 slachtoffers en 110.000 vermeende 

daders betrokken bij ernstig huiselijk geweld. Van de slachtoffers is 

60% vrouw; dit is beduidend lager dan in een eerdere studie werd 

aangetoond (84%). De meeste daders zijn mannen (83%). In 65% van 

de gevallen is het geweld gericht tegen de (ex‑)partner. Daders zijn 

vaak ook slachtoffers en vice versa. Van het huiselijk geweld wordt 

20% gemeld aan de politie. In 1997 ging het nog om 12%. Van de voor 

huiselijk geweld veroordeelde daders is 70% eerder met de politie in 

aanraking geweest. Binnen deze specifieke dadergroep pleegt 30% 

een ander geweldsdelict binnen twee jaar na de veroordeling voor 

huiselijk geweld.

Een nadere analyse van de uitkomsten van bovengenoemd dader‑

onderzoek is te vinden in het artikel van Van der Knaap en Bogaerts. 

De auteurs focussen daarbij op de man‑vrouwverdeling in de dader‑

groep en op de tegenstrijdigheden die het onderzoek aan het licht 

bracht. Zo bleek in een onderzoekspopulatie die was samengesteld 

uit de algemene bevolking dat meer vrouwen (57,8%) dan mannen 

(42,2%) zich schuldig maken aan huiselijk geweld, terwijl een justi‑

tiële dadergroep (verdachten en veroordeelden) bijna geheel (93,1%) 

uit mannen bestond. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze 

paradoxale uitkomst is dat zowel mannen als vrouwen huiselijk 

geweld plegen, maar dat ernstige verwondingen vaker door mannen 

worden toegebracht, waardoor vooral mannen in aanraking komen 

met de politie en het strafrecht. Bovendien zijn er aanwijzingen dat 

mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld minder geneigd zijn 

aangifte te doen bij de politie.

De strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld staat centraal in 

het artikel van Van der Valk. Zij merkt op dat veel officieren van 

justitie huiselijk geweld zien als een rode draad die door de straf‑

rechtspleging heen loopt. Bij hen leeft het vermoeden dat personen 

die betrokken zijn bij huiselijk geweld, een grotere kans lopen om 

geweld te plegen in de publieke sfeer. De groeiende aandacht voor 

huiselijk geweld en betere registratie van het delict hebben geleid tot 

een enorme groei van het aantal strafrechtelijke vervolgingen. Een 

analyse van de strafrechtelijke aanpak laat zien dat het doel daarvan 

enerzijds is om een norm te stellen, anderzijds om daders zodanige 

voorwaarden op te leggen dat zij worden gedwongen om professio‑

nele hulp te aanvaarden en zo recidive te voorkomen.
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Een nieuw instrument bij de bestrijding van huiselijk geweld is de 

Wet tijdelijk huiselijk verbod. Sinds januari 2009 kunnen burge‑

meesters een dergelijk verbod opleggen aan plegers van huiselijk 

geweld in situaties waarin een onmiddellijke dreiging bestaat voor 

huisgenoten (partner en/of kinderen). Het huisverbod kan voor 10 

tot 28 dagen gelden. De Vaan en Schreijenberg geven in hun artikel 

een uitleg van de nieuwe wetgeving en een overzicht van de eerste 

ervaringen ermee in de praktijk. Het tijdelijk huisverbod moet wor‑

den gezien als een aanvullend instrument op de al langer bestaande 

maatregelen tegen huiselijk geweld, omdat het interventie mogelijk 

maakt voordat het geweld daadwerkelijk plaatsvindt en zo verdere 

escalatie kan voorkomen. In de praktijk wordt het tijdelijke huisver‑

bod vaak opgelegd na escalatie van huiselijke conflicten, gelijktijdig 

met een arrestatie en mogelijke vervolging van de verdachte van 

huiselijk geweld. Blijkbaar fungeert de maatregel als een manier om 

los te komen uit een explosieve situatie. Ook de intensieve profes‑

sionele hulpverlening die standaard bij een tijdelijk huisverbod snel 

op gang komt, is een welkome aanvulling. De eerste ervaringen met 

de toepassing van de wet leren dat er meer aandacht nodig is voor de 

vraag welke vorm van hulp precies nodig is, voor regionale verschil‑

len in de handhaving en voor continuering van de hulpverlening na 

afloop van het huisverbod.

De gevolgen van huiselijk geweld komen aan de orde in het artikel 

van Tierolf, die specifiek kijkt naar mogelijke traumavorming bij 

kinderen. Hij vergelijkt drie onderzoekspopulaties op de aanwezig‑

heid van posttraumatische stressstoornissen: een klinische groep 

samengesteld uit kinderen die geestelijke gezondheidszorg krijgen, 

dan een groep kinderen die zijn aangemeld bij een centrum voor 

behandeling van de gevolgen van kindermishandeling en ten slotte 

kinderen uit gezinnen in de vier grootste Nederlandse steden waar‑

bij een melding van huiselijk geweld bij de politie is gedaan. In alle 

drie de onderzoekspopulaties is het percentage getraumatiseerde 

kinderen beduidend hoger vergeleken met de normale bevolking, 

en de klinische groep scoort zoals verwacht het hoogst (74%). Voorts 

blijkt dat enkel het getuige zijn van huiselijk geweld veel psychische 

schade kan aanrichten bij kinderen. Uit het onderzoek komt ook 

naar voren dat veel ouders zelf getraumatiseerd zijn (31%) en als 

kind huiselijk geweld hebben meegemaakt.

In een relatief klein aantal gevallen leidt huiselijk geweld tot een 

dodelijke afloop. Jaarlijks gaat het om circa zestig slachtoffers. Dat 
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is circa 30 procent van het totaal aantal gevallen van moord en 

doodslag in Nederland. Koenraadt en Liem analyseren de aard en 

omvang van fataal huiselijk geweld, waarbij ze gebruikmaken van 

epidemiologische data en gedetailleerde studies van casussen van 

moord en doodslag in huiselijke kring. Zij onderscheiden daarbij 

verschillende typen, zoals partnerdoding, kinderdoding, familicide, 

al dan niet gevolgd door zelfdoding.

De vraag in hoeverre eergerelateerd geweld kan worden gezien als 

een vorm van huiselijk geweld, komt aan de orde in het artikel van 

Janssen. Een overeenkomst tussen deze fenomenen is dat ze beide 

in de context van gezin/familie plaatsvinden en dat het vaak gaat 

om complexe problemen die al geruime tijd spelen. Ook bestaat de 

indruk dat vooral vrouwen slachtoffer zijn van eergerelateerd en 

huiselijk geweld. Een groot verschil is dat de term huiselijk geweld 

verwijst naar de sociale context, terwijl de term eergerelateerd 

geweld verwijst naar het motief voor gewelddadige acties of bedrei‑

gingen. De auteur betoogt dat huiselijk geweld en eergerelateerd 

geweld elk een eigen aanpak verdienen. Zij beschrijft de risico’s 

die ontstaan als eergerelateerd geweld door bijvoorbeeld politie en 

hulpverleners wordt behandeld als huiselijk geweld en vice versa.

Wat de mogelijkheden zijn voor maatschappelijke preventie van 

eergerelateerd geweld, is het onderwerp van het laatste artikel van 

dit themanummer. De Kogel, Kromhout en Smit beschrijven daartoe 

de preventiepijler van het beleidsprogramma Eergerelateerd geweld 

dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, onder andere op scholen. 

De belangrijkste doelstelling is het vergroten van de weerbaarheid 

van zowel degenen die slachtoffer zijn geweest van eergerelateerd 

geweld, als van potentiële slachtoffers en potentiële daders. Het stre‑

ven is om ook de omgeving die kan interveniëren, weerbaarder te 

maken (bemiddelaars, familie) en zo beschermende factoren tegen 

eergerelateerd geweld te versterken. Aangezien het programma 

binnenkort zal worden geëvalueerd, bekijken de auteurs hoe dat kan 

worden aangepakt. Zij doen dit aan de hand van een meer gedetail‑

leerde analyse van één onderdeel, het educatieproject Zwarte Tulp. 

In een speciaal lesprogramma wordt met behulp van film en toneel 

getracht eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken en potentiële 

slachtoffers en daders van eergerelateerd geweld gedragsalternatie‑

ven aan te reiken.

M.P.C. Scheepmaker
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Omstreden gelijkheid

Over de constructie van (on)gelijkheid van vrouwen en 
mannen in partnergeweld

R. Römkens*

Anno 2010 bevinden we ons op een kruispunt van uiteenlopende 

politiek‑sociale en juridische vertogen over geweld in intieme 

relaties. Het uitgangspunt waarmee in de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw de problematiek op de agenda kwam, namelijk 

dat er maatschappelijk gezien sprake is van ongelijkheid tussen 

vrouwen en mannen en dat de grootschaligheid van geweld tegen 

vrouwen daarmee verband houdt, is in toenemende mate inzet van 

discussie.

Momenteel doet zich een paradoxale ontwikkeling voor. Op 

basis van het gegeven dat ook vrouwen in relaties geweld kunnen 

 gebruiken, op zichzelf oud nieuws, wordt her en der het oude vraag‑

stuk over de ‘symmetrie’ in geweld tussen vrouwen en mannen 

weer nieuw leven ingeblazen (vergelijk Dobash, Dobash e.a., 1992). 

‘Vrouwen slaan even vaak als mannen’ kopten enkele kranten op 

basis van uitkomsten van lokaal (Amsterdams) niet‑representatief 

onderzoek (dat een dergelijke algemene conclusie dus niet kan 

schragen; de Volkskrant 20 september 2010). Partnergeweld lijkt tot 

inzet van de nieuwe m/v‑gelijkheid te zijn gemaakt. In het domein 

van het internationale recht, zeker mensenrechten, zien we een 

diametraal tegenovergestelde visie. Daar wordt de seksespecifieke 

kwetsbaarheid van vrouwen om slachtoffer te worden van geweld, 

ook en juist van partners of ex‑partners, als empirisch onderbouwd 

vertrekpunt genomen. Geweld tegen vrouwen, ook intiem partner‑

geweld tegen vrouwen, wordt naar internationaal recht erkend als 

voortvloeiend uit maatschappelijk bepaalde sekseongelijkheid en 

daarom als vorm van discriminatie van vrouwen.

Hier lijkt zich een tegenspraak voor te doen. Bij nadere beschouwing 

is die echter minder tegenstrijdig, simpelweg omdat het deels over 

*	 Prof.	dr.	Renée	Römkens	is	als	hoogleraar	Huiselijk	geweld	verbonden	aan	het	Inter-
national	Victimology	Institute	(Intervict)	van	de	Universiteit	van	Tilburg.
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dezelfde, maar deels ook over verschillende vormen van geweld 

gaat. Partnergeweld is complexer dan vaak wordt gesuggereerd, 

zowel in onderzoek als in het openbare debat. Er is eerder sprake 

van een paradox, en dat maakt het veel interessanter om die hier 

onder de loep te nemen dan in een debat te stappen over wat waar is 

of wie gelijk heeft.

Allereerst sta ik hierna stil bij de vraag: om welke gelijkheid of 

 ongelijkheid in geweld gaat het als we kijken naar de aard en gevol‑

gen ervan? Vervolgens kijk ik vanuit een mensenrechtenperspectief 

hoe in de belangrijkste internationaalrechtelijke ontwikkelingen 

de on‑/gelijkheid in aard en betekenis van geweld recentelijk haar 

neerslag vindt. Tot slot ga ik kort in op de vraag hoe deze twee ont‑

wikkelingen in het vertoog zich tot elkaar verhouden.

Omstreden gelijkheid in onderzoek en Nederlands beleid

Geweld in de privésfeer werd voor het eerst in de jaren zeventig 

vanuit de vrouwenbeweging op de maatschappelijke agenda gezet. 

Vanuit de politieke marge waarin de vrouwenbeweging aan‑

vankelijk opereerde, werden vrouwenmishandeling, verkrachting 

en seksueel misbruik van kinderen (incest, zoals het aanvankelijk 

werd genoemd) op de politieke agenda gezet. Een korte terugblik 

(voor details: zie Römkens, 2000, Naezer en Römkens, 2008).

Geweld tegen vrouwen werd direct in verband gebracht met 

sekseongelijkheid en cultuurhistorische tradities die onder‑

drukking en geweld tegen vrouwen legitimeerden. Wat tot dan 

toe als privé probleem gold, kwam langzaam maar zeker in volle 

omvang naar buiten als een probleem van epidemische proporties. 

Er werd uitdrukkelijk naar de overheid gekeken: die diende haar 

ver antwoordelijkheid te nemen aangezien een groot deel van haar 

burgers structureel onbeschermd bleef tegen geweld. De Neder‑

landse overheid nam de handschoen op en de eerste beleidsnota 

over ‘ seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes’ verscheen in 1984. 

Sindsdien bleef het onderwerp, weliswaar met golf bewegingen in 

visie en aanpak tussen verschillende ministeries, op de overheids‑

agenda. Steeds meer onderzoek is gedaan waaruit bleek hoezeer de 

huiselijke haard een brandhaard van agressie, geweld en misbruik is, 

waar volwassenen en kinderen het slachtoffer van worden. In 2002 is 

het onderwerp gepromoveerd tot onderdeel van het  regeringsbeleid 
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door middel van de kabinetsnota Privé geweld, publieke zaak. Die 

omslag heeft het afgelopen decennium geleid tot een explosie van 

interventie programma’s, publiciteit en informatievoorziening via 

internet (bijvoorbeeld: www.huiselijkgeweld.nl) en meer structurele 

beleidsontwikkelingen (Van Zwieten, Biesma e.a., 2010).

Opvallend is dat in die ontwikkeling van marge naar mainstream 

het seksegebonden karakter van geweld in de privésfeer in het 

dominante Nederlandse beleidsvertoog geneutraliseerd raakte 

(Römkens, 2008). De verschuiving in terminologie, waarin de 

verzamelterm huiselijk geweld in zwang is geraakt, is in dit verband 

illustratief. Er is echter meer aan de hand dan een verandering 

in terminologie. Er heeft zich ook een verschuiving in visie en 

definities voorgedaan (vergelijk Hearn en McKie, 2008; Murray en 

Powell, 2009). In het huidige Nederlandse beleid van het  ministerie 

van Justitie, dat als coördinerend ministerie inzake ‘huiselijk 

geweld’ bepalend is, wordt nauwelijks meer gerept over ongelijkheid 

of verschillen tussen vrouwen en mannen in toegang tot sociaal‑

economische hulpbronnen (zoals arbeid, inkomen, op leiding 

en de verdeling van zorgtaken tussen de ouders), en hoe dit op 

uit eenlopende manieren vrouwen meer kwetsbaar maakt dan 

mannen om slachtoffer te worden van geweld door intimi, of om 

zich daaraan te kunnen onttrekken.1 In de beleidsanalyses die sinds 

begin 21ste eeuw onder de minister van Justitie zijn verschenen, 

wordt nauwelijks nog een verband gelegd tussen discriminatie en 

geweld tegen vrouwen, behalve als het om vrouwen uit etnische 

minderheden gaat. Nederlandse vrouwen worden op dit terrein min 

of meer als geëmancipeerd beschouwd, en allochtone vrouwen als 

‘onderdrukt’ (Roggeband en Verloo, 2007; Römkens, 2008).2

1	 Plan	van	aanpak	Huiselijk	Geweld	tot	2011	‘De	volgende	fase’,	Kamerstukken	II	
2007/08,	28	345,	nr.	70.

2	 Opvallend	is	dat	in	dit	opzicht	sommige	andere	ministeries	een	eigen	positie	innemen.	
Zo	prefereert	het	ministerie	van	VWS	de	terminologie	‘geweld	in	afhankelijkheids-
relaties’	en	in	de	VWS-analyse	over	de	achtergronden	van	geweld	krijgen	geweld	tegen	
vrouwen	en	specifieke	m/v-afhankelijkheidsverhoudingen	(en	machtsverschillen)	wel	
een	plaats	(Ministerie	van	VWS,	2009).	De	Directie	Emancipatiebeleid	(bij	OCW),	en	
het	ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	hanteren	meer	expliciet	een	emancipa-
tieperspectief	op	geweld	tegen	vrouwen.	Hun	beleid	is	gericht	op	specifieke	vormen	
van	geweld	(in	het	bijzonder	eergerelateerd	geweld	en	seksueel	geweld	(OCW)	en	
genitale	verminking	en	seksueel	geweld	in	oorlogsgebieden	(BuZa)).	Beide	ministeries	
spelen	echter	een	beperkte	rol	in	het	algemene	beleidsdebat	over	huiselijk	geweld	dat	
door	Justitie	wordt	gecoördineerd	(zie	www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk).
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Vergeleken met de jaren tachtig heeft zich een paradigmaomslag 

voltrokken: was ‘seksueel geweld’ in 1984 nog een grootschalig 

probleem dat overwegend vrouwen en kinderen trof (‘seksueel’ was 

destijds bedoeld als verwijzend naar ‘sekse’) en dat verband hield 

met discriminatie, anno 2008 is huiselijk geweld een omvangrijk 

en ernstig moreel probleem, dat vrouwen, mannen en kinderen 

gelijkelijk kan treffen en waar je dus ‘samen’ moet uitkomen.3 Het 

legt de bijl aan de wortels van het gezin als basis van de samenleving 

en vraagt om die reden een krachtige overheidsinterventie. Huiselijk 

geweld heeft in het vigerende beleidsvertoog in essentie weinig tot 

niets meer te maken met sekse of genderverhoudingen. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat in het Nederlandse beleid, dat is gericht 

op huiselijk geweld, de aandacht voor vormen van geweld waarvan 

de seksespecifieke dimensie niet ter discussie staat (vormen van 

 seksueel geweld), naar de marge is gedrongen, behalve als het 

(seksueel of fysiek) geweld betreft dat tegen etnische minder heden 

is gericht (zoals eergerelateerd geweld). Overigens blijkt dat die ver‑

schuiving in beleidsvertoog een tamelijk gendersensitieve beleids‑

praktijk niet hoeft uit te sluiten. Hoewel aandacht voor mannelijke 

slachtoffers groeit (zie de aangekondigde verlenging van de pilot 

voor mannenopvang), zijn in Nederland de meeste voor zieningen 

gericht op ondersteuning en bescherming van vrouwelijke slacht‑

offers, een gegeven dat zich in meer landen voordoet (Murray en 

Powell, 2009).

Richtingenstrijd

De verschuivingen in terminologie en visie zien we tot op zekere 

hoogte terug in een richtingenstrijd in (de marge van) de sociale 

wetenschappen. Omdat de hiervoor geschetste ontwikkeling in het 

beleid van het ministerie van Justitie voor een belangrijk deel steunt 

op onderzoek dat die sekseneutraliteit als uitgangspunt huldigt, is 

het nuttig daar kort bij stil te staan.

3	 In	dit	verband	is	de	zinsnede	illustratief	uit	de	huidige	voorlichtingscampagne	over	
‘huiselijk	geweld’,	waarin	het	slachtoffer	zegt:	‘Het	klinkt	misschien	gek,	maar	ik	wil	
dat	we	er	sámen	uitkomen.’	In	een	voorlichtingscampagne	uit	1992	die	door	SIRE	
(Stichting	Ideële	Reclame)	werd	geïnitieerd,	was	het	motto	‘Neem	niet	hem	maar	jezelf	
in	bescherming’.
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In hoofdlijnen gaat het om twee stromingen die zich zowel in hun 

premissen over partnergeweld, de epistemologische implicaties 

daarvan, als in hun methodologische aanpak paradigmatisch 

onderscheiden. Enerzijds is er de contextuele genderpositie,4 die als 

uitgangspunt neemt dat de maatschappelijke en culturele context 

van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen het vóórkomen en 

de betekenis en beleving van geweld mede beïnvloedt. Geweld in 

relaties wordt theoretisch gesitueerd in een context van maatschap‑

pelijke machtsongelijkheid tussen de seksen, hetgeen doorwerkt 

op relationeel en individueel niveau. Geweld tegen vrouwen wordt 

door de ongelijkheid mede mogelijk gemaakt en het versterkt die 

vervolgens. Tegen deze achtergrond geldt als uitgangspunt dat het 

methodisch gezien noodzakelijk is met het oog op validiteit en 

betrouwbaarheid, om in de dataverzameling zorgvuldig aandacht te 

besteden aan die contextuele factoren die beleving en betekenis van 

fysiek en seksueel partnergeweld bepalen (zie onder andere Röm‑

kens, 1992, p. 62‑100, 1997; Walby en Myhill, 2001; Simon, Anderson 

e.a., 2001; Johnson, Ollus e.a., 2008; WHO, 2010). Omdat partner‑

geweld tegen vrouwen in veel gevallen is ingebed in een gedrags‑

patroon van controle en dwang, is het cruciaal dat onderzoek die 

verwevenheid boven tafel haalt en méér laat zien dan overwegend 

kwantitatieve gegevens over incidenten die los van elkaar lijken te 

staan (Stark, 2007).

Hiertegenover staat de stroming die zich vooral binnen de gezins‑

sociologie en klinische psychologie profileert, en die ervan uitgaat 

4	 Door	sommigen	ook	wel	aangeduid	als	‘feministisch’.	Dat	is	om	verschillende	redenen	
onjuist.	Daarmee	wordt	gesuggereerd	dat	er	zoiets	bestaat	als	één	feministische	
	positie.	Dat	is	achterhaald	en	gaat	volledig	voorbij	aan	theoretische		ontwikkelingen	
op	het	gebied	van	feministische	gendertheorie	in	de	afgelopen	twee	decennia	
waarin	de	relatie	tussen	de	concepten	sekse,	gender	en	transformatie	van	daarmee	
samen	hangende	dominantiepatronen	verder	zijn	ontwikkeld	en	gecompliceerd.	In	het	
bijzonder	betreft	dat	op	dit	gebied	de	relatie	tot	intersectionaliteit	als	perspectief	op	
meerdere	op	elkaar	inwerkende	bronnen	van	maatschappelijke	ongelijkheid	(o.a.	Scott,	
1986;	Crenshaw,	1991;	Sokoloff	en	Dupont,	2005).	De	kwalificatie	feministisch	wordt	
bovendien	in	dit	debat	vaak	gehanteerd	als	zou	het	een	ideologisch	standpunt	zijn	
dat	vooringenomenheid	weerspiegelt	en	haaks	zou	staan	op	genuanceerd	onderzoek	
(Pemberton,	Kuijpers	e.a.,	2009).	Dergelijke	redenering	weerspiegelt	een	weinig	zelf-
reflexieve	epistemologische	positie	die	vaak	inherent	is	aan	een	positivistische	weten-
schapsopvatting	waarin	de	productie	van	objectieve	en	neutrale	kennis	als	normatief	
doel	geldt.	Een	dergelijke	opvatting	is	aanvechtbaar,	juist	waar	het	sociaalwetenschap-
pelijk	onderzoek	betreft	naar	thema’s	die	raken	aan	een	fundamentele	waardeomslag	
en	als	‘essentially contested ’	gelden	(zie	o.a.	Keller,	1986).
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dat partnergeweld een sekseneutraal relatie‑ en/of gedragsprobleem 

is. Sociaal‑culturele aspecten worden als niet wezenlijk relevant 

beschouwd om mee te nemen in onderzoek. Meer in het algemeen 

kenmerkt deze richting zich door een acontextuele en empiristische 

benadering. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van verschillende 

meetinstrumenten (Conflict Tactics Scale), die sterk zijn gefocust 

op het inventariseren van incidenten die worden losgekoppeld van 

hun context. Ook de gevolgen van het geweld worden zeer beperkt 

gemeten (Straus, 2009; zie voor een kritische bespreking onder 

andere Dobash, Dobash e.a., 1992; Römkens, 1997; Swan en Snow, 

2006). De beleidsgerichte prevalentiestudies naar huiselijk geweld 

die in Nederland zijn uitgevoerd, werken in grote lijnen vanuit deze 

acontextuele en empiristische visie (Van Dijk, Flight e.a., 1997; Van 

Dijk en Oppenhuis, 2002).

Het is niet zo verwonderlijk dat met dergelijke paradigmatische 

verschillen heel uiteenlopende resultaten worden geproduceerd, die 

dus ook moeilijk vergelijkbaar zijn. Om kort te gaan: onder zoeken 

vanuit de eerste optiek laten tamelijk consistent zien dat meer 

 vrouwen dan mannen het slachtoffer worden van ernstig partner‑

geweld, terwijl in de tweede stroming naar voren komt dat vrou‑

wen en mannen in vergelijkbare omvang en ernst partnergeweld 

ge bruiken. Die uitkomsten zijn evident tegenstrijdig.

Eenzijdig geweld versus common couple violence

Voor zover we hier op basis van deze summiere discussie con clusies 

kunnen trekken (er is ook veel ideologische ruis in wat als een 

ogenschijnlijk methodologische controverse wordt gepresenteerd), 

is een deel van het probleem dat ten gevolge van die verschillen in 

dataverzameling verschillende problematieken boven tafel komen, 

die vervolgens met elkaar worden vergeleken. Om het kort samen te 

vatten: enerzijds is er ernstig partnergeweld waarvan één partner 

overwegend eenzijdig het slachtoffer wordt, en anderzijds treffen 

we meer wederkerig of zogeheten common couple violence aan. In 

eerder onderzoek zijn al vroeg empirisch gebaseerde classificaties 

ontwikkeld van eenzijdig of wederkerig partnergeweld, zorgvuldig 

gedifferentieerd naar ernst (zie Römkens, 1989, 1992, p. 104‑140; 

vergelijk ook Johnson, 2005; Graham‑Kevan en Archer, 2008). In 

hoeverre dit geweld daadwerkelijk wederkerig is, is overigens de 

vraag. Als een meer contextuele dataverzameling en ‑analyse wordt 
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toegepast bij vrouwen en mannen die geweld gebruiken, blijkt 

dat het geweld van vrouwen, vaker dan bij mannen, verdedigend 

van aard is en doorgaans minder ernstig (Snow en Swan, 2006; 

Hester, 2009). Het meest gebruikte meetinstrument voor geweld in 

relaties – de CTS‑2‑schaal – laat een lage tot matige overeenstem‑

ming zien bij metingen van geweld van beide partners. Conclusies 

over wederkerigheid op basis van dit instrument (zie Straus, 2009) 

moeten dan ook met de nodige terughoudendheid worden bezien. 

Vooral de tendens tot onderrapportering van eigen geweldgebruik 

blijkt ook met dit instrument significant groter onder mannen dan 

onder vrouwen. Juist het ernstiger geweld, dat meer door vrouwen 

als slachtoffer wordt gerapporteerd dan door mannen, wordt door 

mannelijke  plegers vaker geminimaliseerd (Archer, 1999; Simpson 

en Christensen, 2005).

In de categorie eenzijdig geweld treffen we een essentieel ander 

beeld aan. Er lijken voldoende empirische aanwijzingen dat dit 

geweld genderspecifiek is: mannen slaan vaker dan vrouwen 

een zijdig en gebruiken gemiddeld genomen ernstiger geweld dan 

 vrouwen (met hogere frequentie en ernstiger letsel). Met inacht‑

neming van de methodologische verschillen laten diverse slacht‑

offersurveys toch een tamelijk consistent beeld zien, waarin tussen 

20 en 25% van de vrouwen rapporteert ooit slachtoffer te zijn van 

geweld van een mannelijke partner. Bij rond de 10% is gedurende 

kortere of langere tijd sprake van ernstig en herhaald eenzijdig 

geweld dat ook tot letsel leidt en dat sterk samenhangt met controle 

en dominantie door de partner (Römkens, 1992, p. 183‑189; Johnson, 

2006; Graham‑Kevan en Archer, 2008). Cijfers over prevalentie van 

partnergeweld tegen mannen zijn lager en variëren tussen de 7 en 

16% (een aanwijzing voor lagere betrouwbaarheid; zie Wittebrood 

en Veldheer, 2005; Römkens en Van Poppel, 2006). Eenzijdig geweld 

van vrouwen komt uiteraard voor, maar is in een kleine minder‑

heid van de gevallen ernstig tot zeer ernstig van aard. Vooral met 

betrekking tot seksueel geweld is het verschil in risico dat vrouwen 

en mannen lopen evident. Omvangscijfers over door vrouwen 

ge rapporteerde verkrachting binnen relaties schommelt al jaren 

tussen de 10 tot 15% (Rozee en Koss, 2001; De Graaf, Meijer e.a., 

2005). Ongewenste seks bij jongens ligt in Nederland tussen de 

4 en 5% (De Graaf, Meijer e.a., 2005). Van partnerdoding werden in 

Nederland tussen 1996 en 2006 gemiddeld vier tot vijf keer zoveel 

vrouwen als mannen het slachtoffer (gemiddeld 32 vrouwen en 
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7‑8 mannen jaarlijks) (Liem, Geene e.a., 2007). Onlangs verscheen 

in de Verenigde Staten een analyse van trends in victimisering 

door geweld tussen 1973 en 2005, onder andere in relatie tot gender 

en slachtoffer‑daderrelatie. Als een van de kernverschillen tussen 

vrouwen en mannen rapporteren onderzoekers dat partnergeweld 

bij vrouwen een substantieel deel vormt van alle door vrouwen 

ervaren geweld, terwijl de omvang van partnergeweld waar mannen 

slachtoffer van werden te klein was om betrouwbare trends te kun‑

nen berekenen (Lauritsen en Heimer, 2009).

Gelijkheid?

Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat de gelijkheid van 

vrouwen en mannen in geweldgebruik met regelmaat wordt 

ge suggereerd. Die conclusie kan alleen staande worden ge houden 

als we naar een specifiek segment van relationeel geweld  kijken: het 

minder ernstige en relatief wederkerige geweld. Kijken we bijvoor‑

beeld naar kerngegevens over hulpzoekend gedrag in Nederland, 

dan blijkt hoe sterk de sekseasymmetrie is: tussen 80 en 90% 

van de slachtoffers die bij politie of huisarts hulp zoeken wegens 

partner geweld, is vrouw (Ferwerda, 2007). In de recente pilot voor 

opvang van mannelijke slachtoffers blijkt dat het aandeel mannen 

dat wegens fysiek partnergeweld opvang zoekt, een minderheid 

is. Bovendien is zelden sprake van een veiligheidsprobleem, maar 

overwegend van ernstige psycho sociale relatieproblematiek (Van 

Dijk, Hoekstra e.a., 2010). Dit staat in scherp contrast met de gemid‑

deld 15.000 vrouwen die jaarlijks hun toevlucht zoeken in een 

opvanghuis, waarbij een substan tiële groep een ernstig veiligheids‑

risico loopt. 

In 2009 werden 2.107 huisverboden uitgereikt (Timmermans, Kroes 

e.a., 2010). Hoewel de onderzoekers de exacte verdeling naar sekse 

opmerkelijk genoeg niet melden, wijst navraag bij de politie uit 

dat het, evenals bij de meldingen huiselijk geweld, in ruime meer‑

derheid een mannelijke pleger betreft. De veronderstelling dat 

schaamte mannelijke slachtoffers weerhoudt om hulp te zoeken, is 

een hypothese die nader onderzoek verdient. Mishandelde vrouwen 

zijn ook ten diepste beschaamd, maar als basale veiligheid op het 

spel staat, zoeken zij desondanks en noodgedwongen hulp. De vraag 

is dus of, afgezien van de begrijpelijke schaamte, de nood bij man‑

nen vergelijkbaar hoog is.
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We kunnen concluderen dat empirische evidentie voor sekse‑

specifieke risico’s van vrouwen op ernstige mishandeling in relaties 

ruimschoots is geleverd, maar tegelijkertijd ook genuanceerd en 

gecompliceerd. Het feit dat ook vrouwen geweld gebruiken tegen 

mannen, vraagt om een gendersensitieve analyse om beter te 

kunnen begrijpen waarom en in welke context vrouwen en man‑

nen naar geweld grijpen en daar wel of niet mee naar buiten komen 

om hulp te vragen. De hernieuwde sprong naar de conclusie van 

seksuele symmetrie in partnergeweld betekent zowel wetenschap‑

pelijk als beleidsmatig gezien verlies. Er wordt teruggegrepen op een 

kwantificerende binaire benadering (wie slaat meer?), waarmee de 

complexiteit in aard en ernst juist wordt gesimplificeerd.

Onomstreden ongelijkheid volgens internationale mensenrechten

De hiervoor geschetste ontwikkeling waarin door sommigen een 

seksegelijkheid in partnergeweld wordt geclaimd, staat haaks op 

internationaalrechtelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende 

verplichtingen. Op het terrein van internationaal recht, vooral men‑

senrechten, zien we namelijk een tegenovergestelde ont wikkeling. 

Daar heeft de wetenschappelijke evidentie van seksegebonden 

ongelijkheid in risico om slachtoffer te worden van geweld in de 

afgelopen decennia in toenemende mate geleid tot juridische 

erkenning dat geweld tegen vrouwen voortvloeit uit discriminatie 

en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen (zie Boerefijn, 2006). 

Geweld tegen vrouwen, ook intiem partnergeweld, valt onder de 

noemer gender-based violence: geweld dat vrouwen  disproportioneel 

vaak treft en/of geweld dat tegen vrouwen en meisjes is gericht 

omdat ze van het vrouwelijk geslacht zijn (UN Secretary General, 

2006, p. 15‑16).5 Vanuit internationaal recht is bepaald dat op 

 overheden de plicht rust vrouwen te beschermen.

5	 De	categorie	geweld	dat	vrouwen	en	meisjes	disproportioneel	treft,	omvat:	ver	krachting	
en	andere	vormen	van	seksueel	geweld,	intiem	partnergeweld,	seksueel	misbruik	van	
kinderen,	belaging	(stalking),	eergerelateerd	geweld,	seksuele	intimidatie,	partner-
doding	(femicide),	eergerelateerd	geweld,	commerciële	seksuele	exploitatie	van	kinde-
ren	(sekstoerisme),	mensenhandel	voor	seksuele	exploitatie.	Geweld	dat	vrouwen	en	
meisjes	uitsluitend	treft,	omvat:	genitale	verminking,	gedwongen	uithuwelijking,	geweld	
gerelateerd	aan	de	bruidsschat,	gedwongen	zwangerschap,	gedwongen	sterilisatie,	
selectieve	en/of	gedwongen	abortus	van	meisjesfoetussen	en	doding	van	pasgeboren	
meisjes.
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De Convention on the Elimination of Discrimination against Women 

(1979; CEDAW, ook wel het VN Vrouwenverdrag), in het bij zonder 

General Recommendation 19 (1992; geweld tegen vrouwen is 

een vorm van discriminatie), en de UN Declaration on Violence 

against Women (1993; geweld tegen vrouwen is een schending van 

mensenrechten) markeren in dit verband cruciale en bindende 

internationaalrechtelijke besluiten. Op de landen die het CEDAW‑

verdrag hebben geratificeerd, rust onder andere de verplichting 

tot het ontwikkelen van een samenhangend beleid inzake geweld 

tegen vrouwen als vorm van discriminatie (zie Römkens, 2000). Dat 

beleid dient te worden vastgelegd in een nationaal actieplan. In het 

kader van controle op de naleving van de verdragsverplichtingen 

leggen alle landen, waaronder dus ook Nederland, elke vier jaar een 

voortgangsrapportage voor aan de CEDAW‑commissie. De hiervoor 

gesignaleerde verschuiving in Nederland richting sekseneutralise‑

ring in de beleidsterminologie op het terrein van huiselijk geweld is 

Nederland zowel in 2007 als in 2010 op een berisping komen te staan 

van de CEDAW‑commissie,6 alsook van de UN Special Rapporteur 

on Violence against Women (Ertürk, 2007). De sekseneutraliserende 

tendens is in strijd met het VN Vrouwenverdrag dat Nederland 

heeft geratificeerd. Inmiddels is in opdracht van het ministerie van 

Justitie een studie uitgevoerd hoe het justitiële beleid meer gender‑

sensitief zou kunnen worden (De Boer, 2009). Het is onbekend in 

hoeverre deze voorstellen worden overgenomen.

Buiten Europa zijn twee instrumenten van belang waarin de 

verplichting is vastgelegd dat staten specifieke maatregelen dienen 

te nemen om specifiek vrouwen beter te beschermen. De Inter- 

American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication 

of Violence against Women (‘Belem do Para’‑conventie, 1994) is 

de eerste specifiek aan geweld tegen vrouwen gewijde conventie, 

ingesteld door de Inter-American Commission of Women. Daarnaast 

6	 Zie	het	CEDAW-rapport	over	het	Nederlands	beleid	met	betrekking	tot	‘huiselijk	
geweld’	in	het	licht	van	het	VN	Vrouwenverdrag	(2007),	‘While	acknowledging	plans	to	
adopt	protection	orders,	the	Committee	is	concerned	about	the	persistence	of	violence	
against	women,	including	domestic	violence,	and	that	there	is	insufficient	data	on	all	
forms	of	violence	against	women,	in	particular	against	immigrant,	refugee	and	minority	
women.	The Committee is also concerned that the policy on violence against women is 
couched in gender neutral language, which undermines the notion that such violence 
is a form of discrimination against women [curs.	RR].’	Die	zorg	is	herhaald	geuit	in	het	
CEDAW-landenrapport	over	Nederland	van	2010	(CEDAW,	2010).
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gaat het Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights 

on the Rights of Women in Africa (2003) uitgebreid in op bescherming 

van vrouwen tegen geweld. Tot slot verdient het Statuut van Rome 

(2002) vermelding, omdat hierin voor het eerst in een bindend 

internationaalrechtelijk instrument is bepaald dat uiteenlopende 

vormen van seksueel geweld tegen vrouwen als een (oorlogs)

misdaad tegen de mensheid gelden. Plegers kunnen dus worden 

vervolgd voor het Internationaal Strafhof.

Op Europees niveau is er binnen de Europese Unie momenteel nog 

geen juridisch instrument dat specifiek aan geweld tegen vrouwen 

is gewijd. Maar dat staat te veranderen. De Europese Commis‑

sie heeft zich eerder al uitgesproken voor een actieve strijd tegen 

geweld tegen vrouwen in haar Roadmap for equality between women 

and men (2006‑2010), waarin de problematiek zelf in het kader van 

discriminatie van vrouwen wordt geplaatst (Roadmap, 2006). Onder 

het EU‑voorzitterschap van Spanje (tussen januari en juni 2010) is 

besloten om een European Observatory on violence against women te 

lanceren.7 In november 2010 is de eerste wetenschappelijke studie 

gepresenteerd waarin in opdracht van de Europese Commissie de 

mogelijkheden voor standaardisering van Europese regelgeving 

op het terrein van geweld tegen vrouwen (en geweld tegen kinde‑

ren en geweld tegen LGTB‑personen) zijn onderzocht (Feasibility 

Study, 2010). De Commissie heeft uitdrukkelijk ervoor gekozen de 

geweldproblematiek vanuit een mensenrechtenperspectief te doen 

onderzoeken. Het resultaat is een vergelijkend onderzoek naar 

wetgeving en beleid in de 27 EU‑landen op het gebied van geweld 

tegen vrouwen, kinderen en geweld tegen seksuele minderheden. 

Het ligt in de bedoeling van de Europese Commissie om de komende 

jaren de regelgeving inzake geweld tegen vrouwen, als schending 

van fundamentele (mensen)rechten, met vaart ter hand te nemen 

nu sinds 1 december 2009 met het nieuwe Verdrag van Lissabon het 

terrein van veiligheid en justitie, onder bepaalde voorwaarden, tot 

de EU‑competentie behoort. Dat betekent dat op EU‑niveau met 

gewone meerderheid van stemmen bindende wetgeving kan worden 

aangenomen. De voorwaarden zijn op dit moment nog dusdanig 

restrictief dat dit nog enige tijd zal duren (zie ‘Conclusions’ in 

7	 Dat	zal	naar	verwachting	worden	ondergebracht	bij	het	EU-onderzoeksinstituut	naar	
Gender Equality in	Vilnius	(Litouwen).
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Feasibility Study, 2010). De wetgevingsmolens malen langzaam op 

EU‑niveau. Feit is echter dat geweld tegen vrouwen als vorm van 

discriminatie, en dus als object van wet‑ en regelgeving die recht 

moet doen aan de slachtoffers daarvan, internationaalrechtelijk 

al langer wordt erkend en nu via de EU steeds dichterbij komt. Of 

Nederland dat wil of niet.

Terwijl de EU eigenlijk pas de laatste paar jaar in beweging is 

gekomen op het terrein van geweld tegen vrouwen, wordt in de Raad 

van Europa al jaren actief beleid gevoerd op dit terrein. Momenteel 

is een historische mijlpaal in voorbereiding omdat de Raad van 

Europa de laatste hand legt aan het opstellen van een (bindende) 

conventie.8 De definitieve tekst is naar verwachting klaar in 

december 2010 en wordt dan voorgelegd aan de Raad van Ministers. 

Een beslissing zal in de loop van 2011 volgen.9 De lopende ontwik‑

kelingen zijn buitengewoon interessant vanuit de vraag of en hoe 

genderspecifieke analyses in dit mensenrechteninstrument een 

plek zullen krijgen. In deze conventie speelt de hiervoor besproken 

controverse een cruciale rol, omdat een minderheid van lidstaten op 

dit moment (november 2010) wil vasthouden aan het verbreden van 

het bereik van de conventie tot huiselijk geweld tegen mannen. Het 

is afwachten of en welk compromis hierin wordt gevonden.

Mensenrechtenkader

Die internationale ontwikkeling richting erkenning van gender‑

specifieke risico’s van vrouwen om slachtoffer te worden van geweld 

houdt direct verband met de globalisering in de afgelopen decen‑

nia in de zoektocht naar gender justice (Bumiller, 2008, p. 132‑154; 

Merry, 2006). Met succes wordt in toenemende mate  internationaal 

8	 De	Raad	van	Ministers	heeft	in	2009	opdracht	gegeven	een	commissie	in	te	stellen	
‘to	prepare	one	or	more	legally	binding	instrument(s),	as	appropriate,	to	prevent	and	
combat:
–	 domestic	violence	including	specific	forms	of	violence	against	women;
–	 other	forms	of	violence	against	women;
–	 to	protect	and	support	the	victims	of	such	violence	and	prosecute	the	perpetrators.

	 (Terms of reference. Ad	Hoc	Committee	on	preventing	and	combating	violence	against	
women	and	domestic	violence	(CAHVIO)	www.coe.int/t/dghl/standardsetting/	
violence/CAHVIO_2009_1%20Terms%20of%20reference.pdf).

9	 De	auteur	is	benoemd	als	onafhankelijk	wetenschappelijk	expertlid	van	de	Conventie	
Commissie	door	de	SG	van	de	RvE.	Voor	informatie	over	de	conventie:	www.coe.int/t/
dghl/standardsetting/violence/CAHVIO.
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het mensenrechtenkader ingezet als politiek‑strategisch en 

 juridisch vehikel om de specifieke schendingen van rechten van 

vrouwen die in het geding zijn bij partnergeweld, als een schending 

van mensenrechten erkend te krijgen (Thomas en Beasley, 1993). 

Langs die weg wordt via de zogeheten ‘drie‑p’‑benadering, die de 

noodzaak tot zowel preventie, protectie als punitieve maatregelen 

benadrukt, de juridische mensenrechtengrondslag  geformuleerd 

om overheden te bewegen hun vrouwelijke burgers beter te 

beschermen. Voorop staat het belang om zowel het preventie‑ als 

ondersteuningsbeleid te ontwikkelen, en niet alleen door sancties te 

stellen via het strafrecht.

Juridisch gezien is tot nog toe het algemene Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM) een relevant instrument gebleken. Recht op 

gelijkheid en non‑discriminatie, recht op veiligheid en recht op 

leven en recht om gevrijwaard te zijn van marteling zijn enkele van 

de belangrijkste mensenrechten die bij geweld tegen vrouwen onder 

druk staan (Boerefijn, 2006). In 2009 is door het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens een belangrijke stap gezet in de landmark 

case Opuz v. Turkije, waarin de relevantie van enkele mensen‑

rechten uit het EVRM bij huiselijk geweld (domestic violence) aan de 

orde kwam.10 In de zaak speelde een klassiek scenario: de klaagster 

(echtgenote) wordt ernstig mishandeld en besluit te scheiden en gaat 

bij haar moeder wonen. De ex‑echtgenoot weigert dat te accepteren. 

Zij wordt herhaaldelijk door ex‑echtgenoot belaagd, bedreigd en 

mishandeld, met zeer ernstige verwondingen en ziekenhuisopname 

als gevolg. Het slachtoffer doet meerdere keren tevergeefs een 

beroep op politie om op te treden tegen de ex‑echtgenoot. Tijdens 

het zoveelste incident waarin de ex de woning van de vrouw bin‑

nendringt, wordt de vrouw verwond en haar moeder gedood.

Het Hof heeft Turkije veroordeeld wegens schending van zijn plicht 

om ‘met gepaste inzet’ (due diligence‑plicht; zie Boerefijn, 2006, p. 15 

e.v.) bescherming van zijn onderdanen te bieden, omdat men ‘wist 

10	EHRM	9	juni	2009,	Appl.	No.	33401/02	(Opuz	v.	Turkey).	Het	Hof	bepaalde	dat	de	Staat	
(i.c.	de	politie)	in	gebreke	blijft	in	de	bescherming	van	slachtoffers	van	‘domestic	
violence’	in	gevallen	waar	men	‘knew	or	ought	to	have	known	[of	a]	real	and	immediate	
risk	to	the	life	of	an	identified	individual(s)	from	the	criminal	acts	of	a	third	party	and	
they	failed	to	take	measures	within	the	scope	of	their	powers	which,	judged	reasonably,	
might	have	been	expected	to	avoid	that	risk’.	Zie	ook:	Boerefijn	en	Loenen,	2009.
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of had kunnen weten’ dat in dit geval het slachtoffer een ernstig en 

onmiddellijk risico liep. De zaak is in deze context in het bijzonder 

relevant omdat voor het eerst in de geschiedenis het EHRM in zijn 

vonnis rechtstreeks verwees naar het VN Vrouwenverdrag ter onder‑

bouwing voor zijn redenering dat huiselijk geweld tegen vrouwen 

een vorm van discriminatie is omdat dat vrouwen disproportioneel 

treft. Om die reden hebben vrouwen volgens het Hof specifiek 

recht op zorgvuldige bescherming (zie ook Boerefijn en Loenen, 

2009; Ertürk, 2010). Het belang van de due diligence-verplichting, 

vooral gericht op het leveren van inspanningen van staten gericht 

op  preventie van geweld tegen vrouwen, is recentelijk weer onder‑

streept door de Mensenrechten Raad van de VN (UN HRC, 2010).

Tot slot

We kunnen vaststellen dat het grotere risico van vrouwen om 

slachtoffer te worden van partnergeweld dan mannen inzet is van 

een opmerkelijke discussie. Enerzijds wordt door sommigen een 

omstreden gelijkheid in partnergeweld geconstrueerd, waarbij 

partnergeweld ook helemaal wordt losgezongen van geweld tegen 

vrouwen in het algemeen. Het wordt als een individueel relatie‑

probleem neergezet dat losstaat van wijdere genderverhoudingen 

en ongelijkheid. Anderzijds wordt in het internationaal mensen‑

rechtenvertoog juist een onomstreden ongelijkheid verankerd, 

zowel in de visie op de opvang waarmee vrouwen slachtoffer 

worden, ook en juist van partnergeweld, als in de visie op gender‑

bepaalde ongelijkheid als een van de achterliggende oorzaken  

die de ongelijkheid ook bestendigt. Het is opmerkelijk dat die  

ogen schijnlijk tegenstrijdige vertogen over gendergebonden  

on‑/gelijkheid in partnergeweld zich juist nu in toenemende mate 

 manifesteren, nu de internationaalrechtelijke positie van ongelijk‑

heid duidelijker gearticuleerd wordt.

Het vorenstaande illustreert één ding onomstotelijk: geweld in 

relaties is omstreden. Als wetenschappelijk concept en sociaal 

 verschijnsel lijkt het essentially contested. Dat is niet zo vreemd 

omdat de thematiek essentieel verknoopt is met enkele van de meest 

gevoelige domeinen in intermenselijke verhoudingen: intimiteit, 

seksualiteit, veiligheid, agressie en dominantie. Feit is dat vrijwel 
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uitsluitend geweld in partnerrelaties dit type discussie oproept,11 in 

tegenstelling tot geweld tegen vrouwen in het algemeen.  Daarmee 

wordt een opmerkelijke scheiding aangebracht, als zou partner‑

geweld de enige vorm van geweld tegen vrouwen zijn die niet 

wordt beïnvloed door een wijdere context van ongelijkheid en 

discriminatie.12

Vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief leent het thema zich 

ook matig voor de productie van ‘harde cijfers’. Zoals de Weten‑

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2008) eerder in 

verband met onderzoek naar onveiligheid opmerkte:

‘[T]erwijl	wetenschappelijk	onderzoekers	zich	vroeger	beperkten	tot	het	geven	

van	oordelen	over	kwesties	die	gekenmerkt	werden	door	“harde	feiten	en	

zachte	waarden”,	wordt	in	toenemende	mate	hun	oordeel	nu	gevraagd	over	

zaken	die	gekenmerkt	worden	door	“zachte	feiten	en	harde	waarden”.’

De groeiende rol van het justitiële beleidskader in Nederland sinds 

medio 1990 lijkt op die verschuiving in het vertoog van invloed. Een 

sterk normatief denken voert de boventoon over wet‑ en regel‑

geving als in principe sekseneutrale beleidsinstrumenten. Hoewel 

erkend wordt dat geweld in de privésfeer een sociaal probleem is, 

is het expliciet aanduiden van sociale groepen slachtoffers, in casu 

op basis van sekse, niet (meer) acceptabel. Het zijn nu mensen die 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dat leidt soms tot het ont‑

breken van naar sekse uitgesplitste gegevens waar die juist relevant 

zijn (bijvoorbeeld in sommige registratiesystemen van hulpzoekers 

bij ASHG’s, of in recent onderzoek naar het huisverbod; zie: Schol, 

Nagtegaal e.a., 2010; Timmermans, Kroes e.a., 2010).

Het feit dat de genderasymmetrie in geweld anno 2010 door 

 sommigen ter discussie wordt gesteld, weerspiegelt ook een ver‑

anderende tijdgeest. Er is afbrokkelende steun voor het  feminisme 

11	Hoewel	ik	onlangs	een	collega-criminoloog	in	alle	ernst	hoorde	betogen	dat	hij	het	een	
vorm	van	discriminatie	vond	om	geweld	tegen	vrouwen	als	seksespecifiek	probleem	
aan	de	kaak	te	stellen.	Immers:	mannen	lopen	een	groter	seksespecifiek	risico	dan	
vrouwen	om	als	soldaat	op	het	slagveld	te	sterven.	Afgezien	van	het	feit	dat	de	analogie	
enigszins	mank	loopt,	wordt	voorbijgegaan	aan	het	feit	dat	in	alle	oorlogen	in	de	
tweede	helft	van	de	20ste	eeuw	het	merendeel	van	de	slachtoffers	onder	burgers	valt,	
vooral	vrouwen	en	kinderen.

12	Die	discussie	werkt	ook	door	in	de	voorbereidingen	voor	de	Raad	van	Europa-	
conventie.
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en de vrouwenbewegingen, en tegelijkertijd bevinden we ons te 

midden van een herwaardering van het gezin als doelgroep van 

regelgeving, beleidsinterventie en governance in het algemeen 

(denk aan Centra voor Jeugd en Gezin). In dat krachtenveld is een 

expliciete erkenning van genderverschillen en van discriminatie 

van vrouwen naar de zijlijn geschoven. Hoewel de emancipatie van 

vrouwen is gevorderd in de afgelopen decennia, is erkenning van 

verhoogd risico op partnergeweld van vrouwen binnenshuis slecht 

nieuws, dat op gespannen voet staat met het idee van de bereikte 

emancipatie. Veiligheid is een kernthema in het Nederlandse over‑

heidsbeleid anno 2010, en is zelfs toegevoegd in de naamgeving van 

het ministerie van Justitie. Toch wordt de onveiligheid van vrouwen 

zelden als zodanig benoemd.

Het blijft opmerkelijk dat de hier geschetste sociaalwetenschap‑

pelijke en internationaalrechtelijke debatten zulke verschillende 

kanten opgaan. Het mensenrechtenkader, dat bij geweld de dis‑

criminatie van vrouwen en de ongelijkheid juist als vertrekpunten 

neemt, is natuurlijk niet alleen een juridisch, maar deels ook een 

politiek‑normatief kader. Het richt zich uitdrukkelijk op schendin‑

gen die een overheidsverantwoordelijkheid en ‑plicht oproepen.

Als we de differentiatie in aard van de geweldproblematiek bezien, 

is de vraag relevant welke taak de overheid heeft bij de groep waarin 

overwegend wederkerig en min of meer ‘gelijkwaardig’ relationeel 

geweld plaatsvindt, waar zowel vrouwen als mannen zich aan 

schuldig maken. Dit type wederkerig geweld lijkt eerder een psycho‑

sociaal gezondheidsprobleem dat vanuit het oogpunt van openbare 

gezondheidszorg en preventie overheidsbeleid rechtvaardigt (zeker 

als ook kinderen getuige zijn van het geweld). Feit is dat bij deze 

groep in verreweg de meeste gevallen geen sprake is van strafwaar‑

dig gedrag noch van een veiligheidsprobleem (hetgeen overigens 

niets afdoet aan de ernst voor betrokkenen of hun behoefte aan 

hulp).

Binnen de tweede groep daarentegen, het eenzijdige en  ernstige 

geweld (‘intiem terrorisme’, zoals sommigen het aanduiden; 

 Johnson, 2006), is bij een meerderheid van de overwegend 

 vrouwelijke slachtoffers sprake van dusdanig ernstig geweld dat 

daarmee een strafrechtelijke norm wordt geschonden. Het slacht‑

offer kan zichzelf noch eventuele kinderen beschermen als het 

geweld verweven is met een relatiepatroon waarin intimidatie, 

 controle en angst heersen. Het geweld is een urgent veiligheids‑
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probleem geworden. Dat is de groep ten opzichte waarvan de 

overheid (in het bijzonder de politie) niet alleen een verantwoorde‑

lijkheid, maar ook de plicht heeft om de veiligheid en het leven van 

slachtoffers, die helaas vooral onder vrouwen vallen, effectief te 

beschermen.

Door beide groepen over één kam te scheren ontstaat een 

on eigenlijk debat. Daar is niemand bij gebaat, en het kan uit‑

eindelijk ten koste gaan van het gericht ontwikkelen van nood‑

zakelijke (rechts)bescherming voor de groep slachtoffers die dat het 

hardst nodig heeft: vrouwen.
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Het landelijke onderzoek huiselijk 
geweld 2010

De methode en de belangrijkste resultaten

H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts*

In 2006 vroegen de ministeries van Justitie, Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 het WODC 

een nieuw landelijk onderzoek huiselijk geweld op te zetten en in 

uitvoering te (laten) nemen. Dit verzoek kwam nadat een voor‑

onderzoek door Römkens en Van Poppel (2006) de noodzaak van 

nieuw onderzoek had uitgewezen om betrouwbare actuele informa‑

tie te verzamelen over ‘de prevalentie, aard, determinanten van en 

hulpzoekend gedrag bij geweld in de privésfeer’. Verrassend is deze 

conclusie niet, aangezien het laatste landelijke onderzoek huiselijk 

geweld (Van Dijk, Flight e.a.) al in 1997 werd afgerond.

Anno 2010 liggen er vier huiselijk‑geweldrapporten:

1. een deelonderzoek met een omvangschatting van het jaarlijkse 

aantal slachtoffers en daders van huiselijk geweld op basis van 

politiecijfers (Van der Heijden, Cruyff e.a., 2009);

2. een slachtoffer-deelonderzoek, waarin de aard, de omvang en het 

hulpzoekgedrag van slachtoffers van huiselijk geweld in kaart 

zijn gebracht door ‘self report’ in een online panel en door ‘face to 

face’‑interviews met slachtoffers van huiselijk geweld (Van Dijk, 

Van Veen e.a., 2010);

3. een dader-deelonderzoek, dat is gebaseerd op ‘self report’ in een 

online panel en op secundaire analyse van reclasseringsdata. Het 

daderonderzoek brengt de kenmerken en typologieën van daders 

van huiselijk geweld in beeld, alsmede hun hulpzoekgedrag en 

recidive (Van der Knaap, El Idrissi e.a., 2010);

*	 Dr.	Henk	van	der	Veen	is	als	projectbegeleider	verbonden	aan	het	WODC.	
Prof.	dr.		Stefan	Bogaerts	is	als	hoogleraar	Forensische	Psychologie	en	Victimologie	
verbonden	aan	de	Universiteit	van	Tilburg.

1	 De	Directie	Emancipatie	ging	in	2007	over	van	het	ministerie	van	Sociale	Zaken	en	
Werkgelegenheid	naar	het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap.
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4. een overkoepelend syntheserapport, waarin de belangrijkste 

resultaten van de drie deelonderzoeken huiselijk geweld zijn 

samen gevat, geïntegreerd en op waarde geschat (Van der Veen en 

Bogaerts, 2010).

De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Wat is de omvang en de aard 

van het huiselijk geweld en wat is het hulpzoekgedrag van slacht‑

offers en daders van huiselijk geweld?’

In deze bijdrage bespreken we in de eerste plaats de ingezette 

methoden en technieken die, hoewel ongebruikelijk voor huiselijk‑

geweldonderzoek, niet nieuw zijn. Wel nieuw is de toegepaste mix 

van methoden inclusief de wijze van validering van de (belangrijk‑

ste) onderzoeksresultaten. Achtereenvolgens bespreken we de in het 

onderzoek ingezette methoden die voor huiselijk‑geweldonderzoek 

ongebruikelijk zijn. Het gaat hierbij om een online panel als centrale 

databron in het onderzoek, een vangst‑hervangstmethode om het 

jaarlijkse aantal slachtoffers en daders van huiselijk geweld te schat‑

ten en de methode van triangulatie waarmee de resultaten van de 

deelonderzoeken met elkaar in relatie zijn gebracht en op waarde 

geschat.2

In de tweede plaats bespreken we een aantal belangrijke resultaten 

van de onderzoeken. We gaan in op de jaarlijkse aantallen slacht‑

offers en daders van huiselijk geweld en de verdeling daarvan over 

mannen en vrouwen. Vervolgens gaan we in op de mate waarin 

huiselijk geweld partnergeweld betreft en op de wijze waarop daders 

van de misschien wel meest vergaande vorm van partnergeweld, 

‘intimate terrorism’, van de andere typen van daders kunnen 

 worden onderscheiden. Daarna komt de samenhang tussen slacht‑

offerschap en daderschap van huiselijk geweld aan de orde, alsmede 

de wijzigingen in het meldgedrag van huiselijk geweld bij de politie. 

Vervolgens bespreken we de recidive van daders van huiselijk 

geweld. We sluiten deze bijdrage af met een slotbeschouwing.

2	 In	dit	artikel	gaan	we	dus	niet	in	op	de	(816)	‘face	to	face’-interviews	die	in	het	
slachtofferonderzoek	zijn	afgenomen	en	op	de	secundaire	analyse	van	reclasserings-
gegevens	(over	9.504	cliënten)	in	het	daderonderzoek.
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Aanpak deelonderzoeken en overkoepelend rapport

De uitgangspunten bij de gekozen onderzoeksopzet waren  efficiency 

en herhaalbaarheid (dertien jaar wachten op een update van de 

kerngegevens rond huiselijk geweld is te lang), generaliseerbaarheid 

(de resultaten van het slachtofferonderzoek moeten representatief 

zijn voor de Nederlandse bevolking) en meetkwaliteit (de resultaten 

moeten betrouwbaar en valide zijn).

In het onderzoek was de landelijk geldende definitie van  huiselijk 

geweld richtinggevend. In Nederland is huiselijk geweld  gedefinieerd 

als het geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring rond 

het slachtoffer is gepleegd. Deze kring kan bestaan uit partners en 

ex‑partners, gezinsleden, familie leden en huisvrienden. Het geweld 

kan lichamelijk, seksueel en  psychologisch van aard zijn. De definitie 

is dus niet gebaseerd op de plaats van het geweld, maar op de relatie 

tussen het slachtoffer en de dader. Kindermishandeling maakte niet 

specifiek deel uit van het onderzoek.

In vergelijking met het buitenland kent Nederland een brede defi‑

nitie voor huiselijk geweld. In sommige landen is huiselijk geweld 

per definitie partnergeweld of geweld dat een man tegen een vrouw 

pleegt; ook komt het voor dat huiselijk geweld alleen lichamelijk 

of seksueel geweld betreft (Economic Commission for Europe, 2006).

Omvangschatting: de vangst-hervangstmethode

In de omvangschatting is een vangst‑hervangstmethode toegepast. 

Vangst‑hervangstmethoden zijn ontwikkeld om populatie groottes 

van diersoorten te schatten (Sikkel, Van der Heijden e.a., 2006). 

Ook in andere wetenschapsgebieden, waaronder de gezondheids‑

wetenschappen en epidemiologie, worden in toenemende mate 

vangst‑hervangstmethoden ingezet voor het schatten van ‘dark 

numbers’ of verborgen populaties.

Het jaarlijkse aantal slachtoffers en daders van huiselijk geweld 

is geschat op basis van de politieregistratie van huiselijk geweld, 

GIDS‑Kubus. Slachtoffers en daders van huiselijk geweld kunnen 

meermalen in GIDS‑Kubus worden geregistreerd als ze vaker te 

maken hadden met huiselijk geweld dat bij de politie bekend werd. 

Toch blijft veel van het huiselijk geweld verborgen voor de politie 

en is dus niet terug te vinden in GIDS‑Kubus. Deze registratie bevat 

dus niet alle gevallen van huiselijk geweld die zich voordoen in 
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Nederland, maar slechts het topje van de ijsberg. Het deel van het 

huiselijk geweld dat niet geregistreerd is, wordt aangeduid als het 

‘dark number’. Met de vangst‑hervangstmethode wordt op basis van 

hetgeen er bekend is uit de registratie, de kenmerken van de daders 

en slachtoffers en het aantal malen dat ze zijn geregistreerd, een 

schatting uitgevoerd van het ‘dark number’. Het optellen van het 

geregistreerde deel met het geschatte ‘dark number’ leidt dan tot de 

totaalschatting.

Bijleveld (2006) geeft het volgende voorbeeld om de werking van 

vangst‑hervangstomvangschattingen uit te leggen. In het voorbeeld 

wordt het aantal vissen geschat dat in een vijver rondzwemt. De 

vissen in de vijver kunnen (vanwege troebel water) niet zomaar 

worden geteld. De vangst‑hervangstschatting vindt op de vol‑

gende wijze plaats. Er worden tien vissen uit de vijver gevist. Dit 

is de eerste vangst. De vissen krijgen een merkje en worden in de 

vijver teruggegooid. Vervolgens worden er bij de tweede vangst (de 

hervangst) weer tien vissen opgevist. Een van deze tien vissen blijkt 

al eerder gevangen te zijn, want die vis is gemerkt. De redenering om 

tot de schatting te komen gaat als volgt. In een steekproef van tien 

vissen is er één gemerkte vis aangetroffen. Er zwemmen dan nog 

negen gemerkte vissen in de vijver die wel bij de eerste vangst zijn 

gevangen, maar niet bij de hervangst. Dit leidt tot een schatting dat 

er in totaal honderd vissen in de vijver rondzwemmen.3

De vangst‑hervangstmethode die in de omvangschatting  huiselijk 

geweld is toegepast, is in Nederland meerdere malen ingezet 

op andere terreinen, voor het schatten van het aantal illegale 

vreemdelingen in Nederland (Van der Leun, Engbersen e.a., 1998; 

Engbersen, Staring e.a., 2002; Leerkes, Van San e.a., 2004; Van der 

Heijden, Van Gils e.a., 2006). Ook voor het schatten van het aantal 

drugs gebruikers, het aantal onder invloed rijdende automobilisten, 

het aantal bezitters van illegale vuurwapens en de omvang van 

slachtofferloze delicten is deze methode toegepast (Smit, Toet e.a., 

1996; Van der Heijden, Cruyff e.a., 2003; Bruinsma en Moors, 2005; 

Groot, De Hoop e.a., 2007).

3	 Uiteraard	gaat	de	vergelijking	van	de	vissen	die	in	een	vijver	rondzwemmen	en	het	
slachtoffer-	en	daderschap	van	huiselijk	geweld	mank.	Dit	is	de	reden	dat	de	vangst-
hervangstmethode,	evenals	andere	schattingsmethoden	werkt	met	aannames	die	soms	
strijdig	zijn	met	de	realiteit	(zie	bijvoorbeeld	Sikkel,	Van	der	Heijden	e.a.,	2006).	Het	
werken	met	aannames	is	inherent	aan	het	doen	van	omvangschattingen.
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Online panel

Centraal in het onderzoek staat de inzet van een onlinepanel voor 

de verzameling van ‘self report’‑slachtoffer‑ en dadergegevens van 

huiselijk geweld. Als gouden standaard voor het verzamelen van 

dergelijke surveydata geldt het afnemen van telefonische of ‘face 

to face’‑interviews op basis van een aselect getrokken steekproef. 

De inzet van online dataverzameling wordt in Nederlandse weten‑

schappelijke kringen betwist. Dataverzameling via online panels 

zou niet mogen worden gebruikt omdat bepaalde bevolkings‑

groepen onvoldoende toegang hebben tot internet. In de beginfase 

van internet is die kritiek ook gegrond, maar ongeveer vanaf 2000 

neemt de toegang van de Nederlandse bevolking tot internet snel 

toe. In 2009 is de dekking van internet al opgelopen naar 93% van 

de bevolking en loopt alleen de groep van ouderen (65+) nog  achter 

(met een internettoegang van 64%). De voorwaarden voor het 

bereiken van representativiteit bij een online dataverzameling zijn 

daardoor sterk verbeterd.

Er is veel onderzoek gedaan naar het verschil in kwaliteit van 

de gegevens die schriftelijk, waaronder online, en mondeling, 

via interviews, zijn verzameld. De conclusie is dat schriftelijke 

 bevragingsmethoden een betere meetkwaliteit mogelijk maken, 

omdat ze leiden tot opener, eerlijker en meer genuanceerde 

 antwoorden dan bij interviews. Daarnaast blijkt dat er bij schrif‑

telijke methoden, waaronder het online panel, minder sociaal 

wenselijke en meer sociaal onwenselijke antwoorden worden 

gegeven dan bij interviews. Dat is vooral van belang bij gevoelig 

onderzoek, zoals onderzoek naar slachtoffer‑ en daderschap van 

huiselijk geweld.

Daarbij komt dat de voorwaarden voor het bereiken van representa‑

tiviteit bij interviews, waarbij de respondenten telefonisch worden 

geworven, de afgelopen jaren zijn verslechterd. De bereikbaarheid 

van respondenten is sterk verminderd. De belangrijkste redenen 

daarvoor zijn de opkomst van de mobiele telefonie ten koste van de 

vaste telefoonaansluiting en nieuwe privacyregelgeving, zoals het 

‘Bel‑me‑niet‑register’ en het MOA‑onderzoekfilter. In 2009 had‑

den al bijna 900.000 burgers aangegeven dat ze niet willen worden 

benaderd voor onderzoek.

De conclusie is dat de representativiteit en effectiviteit van inter‑

views op basis van een aselecte steekproef de afgelopen jaren sterk 
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zijn afgenomen, terwijl deze van online onderzoek zijn toegenomen. 

Beide dataverzamelingsmethoden hebben hun voordelen en hun 

nadelen, maar met welke aanpak de beste representativiteit kan 

worden bereikt, kan niet worden gezegd. Wel is duidelijk dat de inzet 

van een online panel grote kostenvoordelen biedt. Daarbij komt 

nog dat met een online panel een betere meetkwaliteit kan worden 

bereikt dan met interviews. In het onderzoek is dus besloten een 

online panel in te zetten als primaire databron.

Via een online panel zijn er data verzameld voor het slacht‑

offeronderzoek en een deel van het daderonderzoek. In het slacht‑

offeronderzoek is een representatieve steekproef van 9.508 uit het 

online panel van Intomart GfK getrokken.4 De respondenten kregen 

vragen voorgelegd over zowel slachtofferschap als het daderschap 

van huiselijk geweld.5 De vragen hadden onder meer betrekking op 

de vormen van huiselijk geweld waar de respondenten slacht offer 

van zijn geweest, wie de dader was en wanneer het geweld zich 

afspeelde. In de vragen werd de aanduiding huiselijk geweld niet 

genoemd, maar werden de voorvallen omschreven. De respons op 

de online panelbevraging bedroeg 68%.

Er werden 21 voorvallen van psychisch, lichamelijk en seksueel 

geweld onderscheiden (zie tabel 1).

In het slachtofferonderzoek is een onderscheid aangebracht tussen 

incidenten en evident huiselijk geweld.6 De vormen van huiselijk 

geweld die in de tabel van een sterretje zijn voorzien, zijn de zwaar‑

dere vormen die meteen worden aangemerkt als evident huiselijk 

geweld, ook als ze zich slechts eenmaal hebben voorgedaan. De niet 

met een sterretje gemerkte vormen zijn de relatief lichtere vormen 

van huiselijk geweld. Deze dienen zich (eventueel in combinatie 

met andere lichtere vormen) minimaal tien keer te hebben voor‑

gedaan voordat ze in het onderzoek worden aangemerkt als evident 

huiselijk geweld.

4	 Uit	nadere	analyse	bleek	dat	de	allochtone	respondenten	in	het	Intomart-online	panel	
dermate	hoog	zijn	opgeleid	dat	correctie	door	weging	niet	mogelijk	was.	Besloten	werd	
om	de	allochtone	online	panelresultaten	niet	in	de	overkoepelende	synthese	te	betrek-
ken.

5	 Deze	vragenlijst,	waarin	zowel	slachtoffer-	als	daderdata	zijn	verzameld,	stelde	ons	in	
staat	om	uitspraken	te	doen	over	de	samenhang	tussen	slachtofferschap	en	dader-
schap	van	huiselijk	geweld.

6	 Op	grond	van	een	principale-componentenanalyse.
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Tabel 1 Vormen van huiselijk geweld

Psychisch geweld Lichamelijk geweld Seksueel geweld

1.	 Bespotten/kleineren 9.	 Dreigen	lichamelijk	
pijn	te	doen

18.	Verkrachting*

2.	 In	de	gaten	houden/
volgen*

10.	Voorwerp	gooien 19.	Seks	opdringen*

3.	 Verbieden	uit	te	gaan 11.	 Slaan	met	voorwerp* 20.	Dwingen		seksuele	
handelingen	te	
	verrichten*

4.	 Verbieden	te	praten	
op	feestjes

12.	Duwen/grijpen/aan	
haar	trekken

21.	Ander	seksueel	
geweld*

5.	 Geen	afspraak	
mogen	maken

13.	Slaan/schoppen/bij-
ten/stompen

6.	 Spullen	kapotmaken/
vernielen

14.	Verstikken/wurgen/
branden*

7.	 Dreigen	verbreken	
relatie	(partner)

15.	Dreigen	met	mes	of	
wapen*

8.	 Ander	psychisch	
geweld

16.	Verwonden	met	mes	
of	wapen*

17.	 Ander	lichamelijk	
geweld

Ook de ‘self report’‑data van het daderonderzoek werden verzameld 

in het Intomart‑online panel. Het eerste deel daarvan vond plaats 

in dezelfde dataverzameling als de eerste fase in het slachtoffer‑

onderzoek. De 670 respondenten die in dat deel het plegen van één 

of meer vormen van huiselijk geweld rapporteerden, kregen een 

vervolgvragenlijst voorgelegd.

Triangulatie

Een belangrijke doelstelling van het overkoepelend syntheserapport 

is het aangeven van de waarde van de resultaten van de deel‑

onderzoeken huiselijk geweld. Dit is belangrijk omdat het laatste 

landelijke onderzoek dertien jaar geleden werd uitgevoerd en er dus 

geen recent referentiekader bestaat waaraan de resultaten voor dit 

onderzoek kunnen worden gespiegeld. Om de betrouwbaarheid 

van de resultaten van de deelonderzoeken te toetsen is besloten 

deze resultaten zo veel mogelijk met elkaar te vergelijken. Daarbij 

is de methode van triangulatie gebruikt (zie bijvoorbeeld Denzin, 

1978; Kadushin, Hecht e.a., 2008). Dit was mogelijk omdat er in de 
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deelonderzoeken naast de online paneldata ook andere politie‑ en 

reclasseringsdata zijn verzameld.

Via triangulatie zijn de ‘self report’‑resultaten bestaande uit 

 ervaringen van slachtoffers en daders van huiselijk geweld op 

belangrijke onderdelen vergeleken en gevalideerd met de  resultaten 

van secundaire analyses van politie‑ en justitiedata en met de 

resultaten van ander onderzoek. Hierbij is nagegaan in hoeverre de 

resultaten samenvallen.

In het slachtofferonderzoek werd bijvoorbeeld op basis van ‘self 

report’ een verdeling van het slachtofferschap van huiselijk geweld 

over mannen en vrouwen gevonden van 40‑60. Eenzelfde verdeling 

werd gevonden in de vangst‑hervangstomvangschatting op basis 

van politiecijfers. Triangulatie bleek van grote meerwaarde bij het 

evalueren van de betrouwbaarheid van de resultaten.

Resultaten synthese

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de voorgaande vijf jaar 

slachtoffer van evident huiselijk geweld. Ongeveer 40% rapporteert 

over één of enkele vervelende incidenten in de huiselijke kring 

van relatief geringe ernst of over huiselijk geweld dat zich langer 

dan vijf jaar geleden voordeed. Ongeveer 50% van de Nederlandse 

be volking heeft nooit te maken gehad met huiselijk geweld of met 

een  vervelend incident in de huiselijke kring.

In bijna 75% van de gevallen van evident huiselijk geweld gaat het 

om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%).

Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 

personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat 

wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten van 

huiselijk geweld. Deze aantallen mogen niet worden verward met de 

aantallen incidenten huiselijk geweld waarvan soms schattingen in 

de media opduiken.

De sekseverdeling in het slachtofferschap van evident huiselijk 

geweld van 60% vrouw en 40% man betekent een aanmerkelijke 

verschuiving in vergelijking met de sekseverhouding in het slacht‑

offerschap (meestal in de orde van grootte van 84% vrouw en 16% 

man), die nu nog vaak in beleidsnota’s wordt aangehouden en die 

mogelijk is gebaseerd op de sekseverhouding in de politie registratie 

van huiselijk geweld voor het jaar 2006 (Ferwerda, 2007). Deze 
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verschuiving lijkt nog niet ten einde te zijn, want de afgelopen jaren 

stegen de geschatte aantallen mannelijke slachtoffers sneller dan de 

geschatte aantallen vrouwelijke slachtoffers.

Mannen zijn veruit in de meerderheid als verdachten van dader‑

schap van huiselijk geweld: 83% van de verdachten is man en 17% 

vrouw. Wel moet daarbij worden aangetekend dat de afgelopen jaren 

de geschatte aantallen vrouwelijke verdachten sneller stegen dan de 

geschatte aantallen mannelijke verdachten. De justitiële dader‑

groep plegers van huiselijk geweld bestaat voor 93% uit mannen en 

voor 7% uit vrouwen. In deze groep zijn de niet‑westerse allochtone 

groepen oververtegenwoordigd. De omvangschatting bevestigt deze 

oververtegenwoordiging.

Analyses van slachtoffer‑ en daderdata convergeren en laten zien 

dat partner‑ of ex‑partnergeweld 60 à 65% van het evident huiselijk 

geweld uitmaakt. Een percentage in deze orde van grootte wordt 

ook gevonden in de omvangschatting. Vrouwen rapporteren vaker 

dan mannen dat ze te maken hebben met partnergeweld, zowel wat 

betreft slachtoffer‑ als daderschap.

Er zijn diverse vormen van partnergeweld, maar intimate terrorism 

is de meest extreme en ongelijkwaardige categorie van partner‑

geweld. Bij intimate terrorism probeert de dader het slachtoffer 

te domineren door controle en macht uit te oefenen. Bedreiging, 

isolatie en economische deprivatie vormen de basisingrediënten 

hiervoor. Volgens Graham‑Kevan en Archer (2008) wordt intimate 

terrorism driemaal zo vaak door mannen uitgeoefend als door 

vrouwen.

Op basis van de online paneldata werd een profiel van gedrags‑

controlekenmerken opgesteld dat plegers van intimate terrorism 

onderscheidt van de andere plegers van huiselijk geweld. Met dit 

profiel kon in 82% van de gevallen correct worden voorspeld of een 

dader tot de groep intimate terrorism behoort of tot de groep andere 

plegers van huiselijk geweld. De groep intimate terrorism bleek op 

bijna alle geweldsvormen significant meer partnergeweld te plegen 

dan de andere plegers van huiselijk geweld. Vrouwen waren in de 

groep intimate terrorism minder vertegenwoordigd dan in de andere 

groep plegers. Het ontwikkelde profiel maakt het hulpverleners 

mogelijk om deze extreme vorm van huiselijk geweld sneller te 

herkennen en passende hulp aan te bieden.

Daders van huiselijk geweld blijken in bijna twee derde van de 

gevallen ook slachtoffers van (voorvallen van) huiselijk geweld te 
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zijn. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in ruim een derde van de 

gevallen ook daders van voorvallen van huiselijk geweld. Er bestaat 

een significant statistische samenhang tussen slachtoffer‑ en dader‑

schap van lichamelijk geweld, seksueel geweld en overig geweld. 

Hoewel er nog vragen openstaan over de verdeling van de samen‑

hang over de seksen kan al worden geconcludeerd dat er relatief 

vaak een verwevenheid bestaat tussen slachtoffer‑ en daderschap 

van huiselijk geweld. Voor de hulpverlening kan deze bevinding 

aangrijpingspunten bieden voor het aanbieden van systeemgerichte 

hulp.

Op dit moment melden slachtoffers relatief vaker huiselijk geweld 

bij de politie dan voorheen. In het eerste grootschalige huiselijk‑

geweldonderzoek uit 1997 was het meldingspercentage bij de politie 

12%, nu is dat opgelopen naar 20%. Huiselijk geweld blijft minder 

vaak verborgen. Wel melden mannen minder vaak slachtofferschap 

van huiselijk geweld bij de politie dan vrouwen.

Daders die vanwege huiselijk geweld door justitie werden vervolgd 

waren in 70% van de gevallen al eerder met justitie in aanraking 

geweest. Deze daders werden gemiddeld zesmaal eerder vanwege 

een misdrijf vervolgd. 30% van deze daders gaat na het plegen van 

huiselijk geweld door met het plegen van misdrijven en komt binnen 

twee jaar opnieuw met justitie in aanraking, meestal vanwege een 

gewelds‑ of verkeersdelict.

Slotbeschouwing

Het onderzoek liet zien dat in Nederland jaarlijks meer dan 200.000 

personen slachtoffer worden van huiselijk geweld dat wordt 

gepleegd door 100.000 à 110.000 daders. Slachtoffers van huiselijk 

geweld zijn in 60% van de gevallen vrouw en in 40% van de geval‑

len man. Dit betekent een behoorlijke verschuiving in vergelijking 

met de verdeling (85% vrouw en 15% man) waarvan tot op heden 

werd uitgegaan. Mannen zijn wel veruit in de meerderheid (83%) 

wat betreft daderschap van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt 

in bijna twee derde van de gevallen gepleegd door de partner of 

de ex‑partner. Daders van huiselijk geweld zijn vaak al bekenden 

van justitie en blijven dat ook. Binnen twee jaar na het plegen van 

 huiselijk geweld komen ze weer met justitie in aanraking. In veel 
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gevallen is er sprake van een verwevenheid van slachtofferschap en 

daderschap van huiselijk geweld.

Het taboe op het melden van huiselijk geweld lijkt te zijn  afgenomen. 

Momenteel wordt ongeveer 20% van het huiselijk geweld bij 

de  politie gemeld. In 1997 was dat nog 12%. De grote beleids‑

inspanningen om het verborgen karakter van huiselijk geweld te 

verminderen lijken vruchten af te werpen.

Deze resultaten zijn veelal onderling gevalideerd doordat de analy‑

ses van verschillende bronnen tot dezelfde conclusies leidden. Voor 

toekomstig onderzoek naar huiselijk geweld zien we dan ook goede 

mogelijkheden voor een aanpak waarin de resultaten van een online 

panelbevraging worden gevalideerd door secundaire analyses van 

politie‑ en justitiebestanden, en vice versa. Deze methode (trian‑

gulatie) is veel goedkoper dan interviewonderzoek en maakt het 

mogelijk om de ontwikkelingen in het huiselijk geweld frequenter 

te monitoren. Nu zat er dertien jaar tussen het landelijke huiselijk‑

geweldonderzoek en het Intomart‑onderzoek uit 1997.

Vaker meten maakt het mogelijk om in de slachtoffer‑ en daderhulp 

sneller in te spelen op veranderingen in het fenomeen huiselijk 

geweld. Zowel slachtoffers als daders van huiselijk geweld zijn erbij 

gebaat dat er sneller en meer inzichten komen in de aard van de 

problematiek, zodat er passende preventie en hulpverlening kan 

worden geboden.
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Mannen en vrouwen als plegers 
van huiselijk geweld

L.M. van der Knaap en S. Bogaerts*

Met betrekking tot partnergeweld gelden in de criminologische en 

victimologische literatuur in grote lijnen twee benaderingen van 

slachtoffer‑ en daderschap van mannen en vrouwen. De gender‑ of 

feministische benadering beschouwt partnergeweld als geweld dat 

door mannelijke daders wordt gepleegd tegen vrouwelijke slacht‑

offers (zie bijvoorbeeld Dobash, Dobash e.a. 1992; Johnson, 1995, 

2006; Kurz, 1989). De oorzaken van partnergeweld worden binnen 

deze benadering gezocht in de patriarchale traditie van de westerse 

samenleving en geweld wordt gezien als een middel voor mannen 

om hun dominante positie ten opzichte van hun vrouwelijke part‑

ners te bevestigen en zo macht en controle over hun vrouwelijke 

partners uit te oefenen (Johnson, 1995). Geweld gepleegd door 

vrouwen zou volgens onderzoekers binnen deze benadering vrijwel 

uitsluitend worden gepleegd uit zelfverdediging tegen geweld van 

de mannelijke partner (Dobash, Dobash e.a., 1992; Johnson, 2010). 

De tweede benadering staat haaks op de feministische benadering 

en gaat ervan uit dat mannen en vrouwen in gelijke mate als daders 

betrokken zijn bij partnergeweld. Onderzoekers binnen deze stro‑

ming wijzen op het groeiende aantal studies dat concludeert dat 

agressief gedrag in intieme relaties niet is voorbehouden aan man‑

nen en dat ook vrouwen zich schuldig maken aan (ernstige) vormen 

van partnergeweld (zie bijvoorbeeld Archer, 2000, 2006; Dutton en 

Corvo, 2006; Dutton en Nicholls, 2005; Ehrensaft, Moffitt e.a., 2004; 

Fiebert, 2009). Binnen deze benadering wordt daarnaast verwezen 

naar onderzoek waaruit blijkt dat partnergeweld door vrouwen in 

veel gevallen niet wordt gepleegd als reactie op geweld dat door de 

man is gepleegd (Follingstad, Wright e.a., 1991; Moffitt, Robins e.a., 

2001; O’Leary en Smith Slep, 2006). Bovendien blijkt uit onderzoek 

*	 Dr.	Leontien	van	der	Knaap	is	als	universitair	hoofddocent	verbonden	aan	het	
	International	Victimology	Institute	van	de	Faculteit	Rechtswetenschappen	van	de	
Universiteit	van	Tilburg.	Prof.	dr.	Stefan	Bogaerts	is	als	hoogleraar	Forensische	
	Psychologie	en	Victimologie	eveneens	verbonden	aan	dit	instituut.
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van Graham‑Kevan en Archer (2008) dat ook vrouwen zich schuldig 

maken aan geweld dat gepaard gaat met controlemechanismen.

In navolging van Johnson (1995, 2006) maakt de wetenschappelijke 

literatuur met betrekking tot geweld tussen twee partners binnen 

de gezinssfeer in het laatste decennium veelal onderscheid tus‑

sen patriarchaal of ‘intimate terrorism’ en situationeel geweld of 

‘common couple violence’. Intimate terrorism1 heeft betrekking op 

ernstige vormen van geweld, dwang en controle en komt voort uit 

de behoefte om macht uit te oefenen over de partner en het doen en 

laten van de partner te controleren (Johnson, 1995, p. 282‑283). Vaak 

gaat intimate terrorism gepaard met het isoleren en (economisch) 

afhankelijk maken van de partner. Situationeel geweld of common 

couple violence is daarentegen een interactief dynamisch ge beuren 

tussen twee partners waarbij conflicten uit de hand lopen en 

aanleiding geven tot geweld dat wordt gepleegd door beide partners 

zonder dat echter de behoefte bestaat om controle uit te oefenen 

op de andere partner (Johnson, 1995, 2006). Hoewel onderzoekers 

uit beide genoemde benaderingen van partnergeweld het over 

het algemeen met elkaar eens zijn dat common couple violence in 

vrijwel gelijke mate door mannen en vrouwen wordt gepleegd, blijft 

deze zelfde vraag met betrekking tot intimate terrorism een van de 

belangrijkste controverses binnen de literatuur over partnergeweld 

(zie bijvoorbeeld Dutton, 1994; Langhinrichsen‑Rohling, 2010).

Hoewel beide benaderingen van ernstig partnergeweld andere 

opvattingen over partnergeweld hebben, verschillen beide 

 benaderingen ook van elkaar wat betreft de methodologische 

assumpties die ze hanteren (Dutton, 1994; Graham‑Kevan en 

Archer, 2008; Van der Veen en Bogaerts, 2010). Onderzoek naar 

intimate terrorism wordt meestal uitgevoerd onder slachtoffers die 

zich bij hulpverleningsinstellingen voor vrouwen hebben gemeld 

en onder mannen die door de politie zijn aangehouden in verband 

met partnergeweld (Archer, 2000). Hierdoor treedt selectiebias 

op omdat personen selectief in een studie worden betrokken. 

Niet alle slachtoffers komen immers terecht bij hulpverleners of 

gerech telijke instanties. Studies die uitgaan van gendersymmetrie 

worden daaren tegen doorgaans uitgevoerd onder steekproeven 

uit de  algemene bevolking (Johnson, 1995). Een kritiek op deze 

1	 Vanwege	vertaalproblemen	gebruiken	we	de	oorspronkelijke	term	intimate terrorism.
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studies is echter dat alleen de relatief ‘lichte’ vormen van geweld in 

beeld worden gebracht en dat het ‘echte’ partnergeweld (intimate 

 terrorism) buiten beeld blijft omdat daders en slachtoffers van dit 

type geweld niet bereid zouden zijn mee te werken aan wetenschap‑

pelijk onderzoek.

In dit artikel worden resultaten beschreven van Nederlands onder‑

zoek naar kenmerken van plegers van huiselijk geweld (Van der 

Knaap, El Idrissi e.a., 2010), waarbij zowel een justitiële onderzoeks‑

groep als een onderzoeksgroep uit de algemene bevolking werd 

gebruikt. Na een korte beschrijving van de resultaten van dit onder‑

zoek worden enkele verklaringen gegeven voor de ook in deze studie 

gerapporteerde verschillen in het aandeel mannen en vrouwen in 

verschillende plegergroepen. We laten ons niet leiden door tegen‑

stellingen tussen de eerder beschreven twee benaderingen en zullen 

op een genuanceerde wijze inzichten geven in de resultaten.

Resultaten uit Nederlands onderzoek naar plegers van 
huiselijk geweld

In onze studie naar kenmerken van plegers van huiselijk geweld 

(Van der Knaap, El Idrissi e.a., 2010) werden daderkenmerken 

beschreven op basis van twee onderzoeksgroepen: de eerste 

steekproef was afkomstig uit de algemene bevolking, de tweede 

steekproef betrof een groep plegers die vanwege huiselijk geweld 

door justitie werd vervolgd. Huiselijk geweld is in onze studie 

 gedefinieerd als geweld dat is gepleegd door iemand uit de  huiselijke 

kring van het slachtoffer. Deze kring bestaat uit (ex‑)partners, 

gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het geweld dat daders 

pleegden, heeft dus niet per definitie alleen betrekking op partner‑

geweld, maar kan ook zijn gepleegd tegen anderen uit de huiselijke 

kring. Onder geweld worden alle vormen van aantasting van de 

persoonlijke integriteit verstaan, waarbij geestelijk, lichamelijk 

en seksueel geweld worden onderscheiden. Centraal bij huiselijk 

geweld staat de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet de locatie 

van het gepleegde geweld.
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Steekproef 1 

De groep plegers uit de algemene bevolking is afkomstig uit een 

steekproef uit het internetpanel van onderzoeksbureau Intomart 

GfK (Van Dijk, Van Veen e.a., 2010) (steekproef 1). In een voor de 

Nederlandse bevolking representatieve steekproef van 6.393 res‑

pondenten rapporteerden 391 individuen uitgebreid over geweld 

dat zij in de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek pleegden tegen 

iemand uit hun huiselijke kring. Twee online vragenlijsten wer‑

den ingevuld: de eerste vragenlijst ging over vormen van huiselijk 

geweld die respondenten hadden gebruikt en de tweede vragenlijst 

werd gebruikt om kenmerken van plegers van huiselijk geweld 

in kaart te brengen en – vanuit het perspectief van de pleger – 

 achtergronden van incidenten van huiselijk geweld te beschrijven. 

Op grond van analyses die werden uitgevoerd, werd een deel van de 

respondenten niet als plegers van huiselijk geweld geclassificeerd. 

Zij rapporteerden namelijk uitsluitend over lichte vormen van 

 psychisch geweld die, conform de indeling van incidenten en voor‑

vallen die ook door Van Dijk, Van Veen e.a. (2010) en Van der Veen en 

Bogaerts (2010) werd gebruikt, niet als vormen van evident huiselijk 

geweld konden worden beschouwd (zoals bespotten, kleineren en 

dreigen de relatie te verbreken). De definitieve groep plegers van 

huiselijk geweld bestond uiteindelijk uit 296 mensen die zich in de 

voorgaande vijf jaren schuldig hadden gemaakt aan ‘evident’ hui‑

selijk geweld, variërend van stalking en het voortdurend controle 

uitoefenen op het doen en laten van een slachtoffer tot structureel 

lichamelijk en psychisch geweld.

Steekproef 2

De groep daders van huiselijk geweld die door justitie is vervolgd 

(steekproef 2), bestaat uit daders die naar aanleiding van het door 

hen gepleegde delict contact hebben gehad met de reclassering en 

bij wie door de reclassering het instrument ‘Recidive Inschattings‑

schalen’ (RISc) is afgenomen. RISc is het screeningsinstrument 

van de Nederlandse reclasseringsorganisaties waarmee het reci‑

diverisico van delinquenten wordt ingeschat en hun zogeheten 

criminogene factoren (kenmerken en omstandigheden op een 
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aantal leefgebieden2 die samenhangen met delictgedrag) worden 

 geïnventariseerd. In ons onderzoek maakten wij gebruik van een 

database met alle RISc’s die van november 2004 tot begin september 

2007 door de drie reclasseringsorganisaties werden afgenomen. Uit 

deze database werden de RISc’s geselecteerd die naar aanleiding 

van een huiselijk‑gewelddelict waren afgenomen, zodat een onder‑

zoeksgroep van 9.504 RISc’s overbleef. Op basis van de resultaten 

van de RISc werd beschreven in hoeverre plegers van huiselijk 

geweld problemen ervoeren op de leefgebieden die met de RISc in 

kaart worden gebracht. Daarnaast werd op basis van een random 

steekproef van 200 daders uit de totale onderzoeksgroep een dos‑

sieronderzoek uitgevoerd om meer informatie te krijgen over het 

huiselijk geweld.

Tegenstrijdige bevindingen

De verhouding mannelijke en vrouwelijke plegers in de twee onder‑

zoeksgroepen komt overeen met de ogenschijnlijk tegenstrijdige 

bevindingen van de twee eerder besproken benaderingen. In de 

onderzoeksgroep uit de algemene bevolking vonden wij dat 60% 

van de plegers van evident huiselijk geweld vrouw was. De groep 

huiselijk geweldplegers die door justitie werd vervolgd, bestond 

daarentegen vrijwel in zijn geheel uit mannen (93%). Voorts was 

de meerderheid van de slachtoffers van de plegers uit de reclas‑

seringsgroep vrouw. De onderzoeksgroep uit de algemene bevolking 

is niet gevraagd naar het geslacht van het slachtoffer, maar op basis 

van het aandeel respondenten dat rapporteerde over geweld tegen 

een partner of ex‑partner, kan worden aangenomen dat vrouwelijke 

slachtoffers in deze onderzoeksgroep in ieder geval veel minder 

oververtegenwoordigd waren dan in de reclasseringsgroep (ervan 

uitgaande dat het in meerderheid om heteroseksuele relaties zal zijn 

gegaan).

2	 Naast	informatie	over	het	huidige	delict	en	eventuele	voorgaande	delicten	brengt	de	
RISc	in	kaart	in	hoeverre	een	dader	problemen	heeft	met	betrekking	tot	huisvesting,	
opleiding	en	werk,	financiën,	relaties	met	partner	en	gezin,	relaties	met	vrienden	en	
kennissen,	drugs-	en	alcoholgebruik,	emotioneel	welzijn,	cognitieve	vaardigheden	en	
houding	ten	opzichte	van	delictgedrag.
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Het aandeel mannen en vrouwen in verschillende plegergroepen 
nader bekeken

Theoretisch zou het zo moeten zijn dat de reclasseringsgroep een 

subpopulatie vormt van de onderzoeksgroep uit de algemene bevol‑

king. Respondenten uit de algemene bevolking hebben immers 

over een breed scala aan gedrag gerapporteerd; van relatief lichte 

vormen  van agressie tot ingrijpend, ernstig geweld jegens iemand 

uit de huiselijke kring. Die laatste vormen van geweld zouden in 

principe tot vervolging moeten kunnen leiden, maar hoewel de 

onderzoeksgroep uit de algemene bevolking voor meer dan de helft 

uit vrouwen bestaat, is het huiselijk geweld dat door justitie wordt 

vervolgd overwegend geweld dat door mannelijke daders wordt 

gepleegd tegen vrouwelijke slachtoffers. Hoe zijn deze resul taten 

met elkaar te rijmen? Wat voor veronderstellingen kunnen er zijn 

om het verschil te verklaren in de samenstelling met betrekking tot 

geslacht van beide onderzoeksgroepen? Hoewel allicht nog andere 

veronderstellingen denkbaar zijn, wordt hierna op de volgende 

aspecten ingegaan:

1. Het geweld dat mannen en vrouwen rapporteren, verschilt 

 wezenlijk van elkaar.

2. Daders van het soort huiselijk geweld dat door justitie wordt 

vervolgd, deden niet mee aan het bevolkingsonderzoek (internet‑

panel).

3. Mannen onderrapporteren daderschap vaker dan vrouwen.

4. Mannelijke slachtoffers doen zelden aangifte van tegen hen 

gepleegd huiselijk geweld.

5. De letsels die mannen veroorzaken zijn ernstiger, waardoor zij 

vlugger met politie en justitie in aanraking komen dan vrouwen.

Het geweld dat mannen en vrouwen rapporteren, verschilt wezenlijk 

van elkaar

De meest voor de hand liggende veronderstelling voor het verschil 

in het aandeel mannen en vrouwen in beide onderzoeksgroepen is 

dat mannen wellicht andere vormen van huiselijk geweld plegen 

en rapporteren dan vrouwen. Mannen en vrouwen bleken echter in 

gelijke mate psychisch en lichamelijk geweld te rapporteren: 76,0% 

van de mannen en 79,5% van de vrouwen rapporteerden psychisch 

geweld en 84,0% van de mannen en 85,4% van de vrouwen rappor‑
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teerden lichamelijk geweld. Kozen mannen en vrouwen dan wellicht 

andere slachtoffers? Rapporteerden vrouwen bijvoorbeeld vaker 

dat zij een kind een draai om de oren gaven en richtte het geweld 

van de mannelijke plegers zich vaker tegen hun partners? Ook dat 

bleek niet het geval te zijn: vrouwen rapporteerden zelfs vaker 

dan mannen over geweld dat ze tegen hun (ex‑)partner gebruikten 

(respectievelijk 64,3% en 51,2%), terwijl mannen wat vaker dan 

vrouwen over geweld tegen een kind of stiefkind rapporteerden 

(respectievelijk 21,6% en 15,8%). Hoewel het verschil in het aandeel 

mannelijke en vrou welijke plegers in de verschillende onderzoeks‑

groepen niet kan worden gezocht in de vorm van het geweld en het 

slachtoffer waartegen het is gericht, kan ook worden gedacht aan 

wezenlijke verschillen in de aanleiding en achtergronden van het 

geweld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het geweld van vrouwelijke 

plegers voornamelijk reactief is, terwijl mannen eerder proactief 

geweld plegen. Maar ook deze veronderstelling werd niet door het 

onderzoek bevestigd. Vrouwen en mannen gaven in gelijke mate 

aan dat de aanleiding voor het huiselijk geweld lag in de agressie 

van het slachtoffer of in pogingen van het slachtoffer om het leven 

van de respondent te controleren.3 Ook met betrekking tot andere 

aanleidingen voor het huiselijk geweld bestonden er vrijwel geen 

betekenisvolle verschillen tussen mannen en vrouwen. De resul‑

taten uit deze onderzoeksgroep geven dus geen aanleiding om te 

veronderstellen dat mannen wezenlijk andere redenen zeiden te 

hebben dan vrouwen voor het plegen van geweld tegen iemand 

uit hun huiselijke kring. Wat wel opvalt, is dat vrouwen vaker dan 

mannen aangaven dat de aanleiding voor het huiselijk geweld 

een belediging of kwetsing door het slachtoffer was (50,9% versus 

32,8%) en dat mannen wat vaker dan vrouwen rapporteerden dat het 

geweld gebeurde onder invloed van alcohol of drugs (9,6% versus 

2,3%). Het gaat in beide gevallen echter om kleine verschillen.

3	 Overigens	valt	niet	uit	te	sluiten	dat	een	aantal	(vrouwelijke)	slachtoffers	de	gewelds-
escalatie	bewust	uitlokt,	om	zodoende	zo	veel	mogelijk	controle	te	hebben	over	de	
plaats	en	het	tijdstip	waarop	het	geweld	plaatsvindt,	zodat	zij	zich	tot	op	zekere	hoogte	
kunnen	voorbereiden	en	beschermen	(Walker,	1979).
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Daders van het soort huiselijk geweld dat door justitie wordt vervolgd, 

deden niet mee aan het bevolkingsonderzoek (internetpanel)

Als mannen en vrouwen in de onderzoeksgroep uit de algemene 

bevolking niet of nauwelijks van elkaar verschilden in het soort 

geweld dat zij pleegden, zijn er dan wellicht redenen om te veron‑

derstellen dat ‘justitiële daders’ niet aan het onderzoek hebben 

willen meedoen? Aangezien voornamelijk mannen vanwege hui‑

selijk geweld worden vervolgd, zou dit betekenen dat mannen 

minder bereid zouden zijn geweest aan het onderzoek mee te doen 

dan vrouwen. Echter, bij het invullen van de eerste vragenlijst 

respondeerden mannen iets beter dan vrouwen, dus specifieke 

non‑respons onder mannen kan geen reden zijn van het verschil 

in de verdeling tussen mannen en vrouwen in beide onderzoeks‑

groepen. Het is natuurlijk mogelijk dat het Intomart‑internetpanel 

geen representatieve afspiegeling vormt van de werkelijke populatie 

plegers van huiselijk geweld in de algemene bevolking. Het is niet uit 

te sluiten dat plegers van de ernstigste vormen van huiselijk geweld 

– waarvoor men in aanraking komt met politie en justitie – niet aan 

een online panel willen meewerken. Deze veronderstelling is vrij 

onwaarschijnlijk omdat maar een klein deel van het huiselijk geweld 

onder de aandacht van de politie komt (Wittebrood en Veldheer, 

2005) en ook in de onderzoeksgroep uit de algemene bevolking door 

twee respondenten werd aangegeven dat zij vanwege het door hen 

gepleegde huiselijk geweld door justitie zijn vervolgd. Hiermee lijkt 

de veronderstelling empirisch moeilijk te onderbouwen dat vervolg‑

de daders per definitie niet willen meewerken aan onderzoek als dit.

Mannen onderrapporteren daderschap vaker dan vrouwen

Een derde mogelijke veronderstelling zou kunnen zijn dat mannen 

minder geneigd zijn om over hun daderschap van huiselijk geweld te 

rapporteren dan vrouwen. Mannelijke plegers van huiselijk geweld 

doen wel mee aan het onderzoek, maar verzwijgen hun daderschap 

vaker dan vrouwen. Geweld van mannen tegen vrouwen wordt 

immers als een ernstige overtreding van sociale en morele normen 

beschouwd (Archer, 2000; Felson, 2002). In de internationale litera‑

tuur bestaat echter geen ondersteuning voor de veronderstelling dat 

mannen hun daderschap vaker zouden verzwijgen dan vrouwen. 

Integendeel, verschillende studies rapporteren dat mannen en 
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vrouwen niet van elkaar verschillen wat betreft de mate waarin zij 

sociaal wenselijke antwoorden geven op vragen over eigen dader‑

schap (Archer, 1999; Henning en Jones, 2005; Mihalic en Elliott, 

1997). Dit strookt met de bevinding van Sugarman en Hotaling 

(1997) dat de samenhang tussen het geven van sociaal wenselijke 

antwoorden en het rapporteren van eigen daderschap voor mannen 

en vrouwen even sterk is. Het is nog maar de vraag of een eventuele 

discrepantie tussen mannen en vrouwen zodanig groot is dat het 

een verklaring zou kunnen zijn voor het grote verschil in het aan‑

deel mannelijke en vrouwelijke daders in de onderzoeksgroep uit de 

algemene bevolking en de reclasseringsgroep.

Mannelijke slachtoffers doen zelden aangifte van tegen hen gepleegd 

huiselijk geweld

Een groot deel van het huiselijk geweld komt niet onder de aandacht 

van de politie. Dat kan allerlei redenen hebben, maar een van de 

voorwaarden voor het doen van aangifte is uiteraard dat iemand 

hetgeen hem of haar is aangedaan ook als delict beschouwt. Terwijl 

mensen in het algemeen het gedrag van hun partner al minder snel 

als strafbaar feit benoemen dan het gedrag van anderen (Mihalic 

en Elliott, 1997), blijkt bovendien dat mannen nog minder dan 

vrouwen geneigd zijn het agressieve gedrag van hun partner als 

delict te zien. Zo rapporteren Van Dijk en collega’s (2010) een groot 

perceptieverschil tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers 

van partnergeweld: vrouwen noemen het geweld vaker een ‘mis‑

daad’ (56% van de vrouwen versus 20% van de mannen), terwijl 

mannelijke slachtoffers van partnergeweld veel vaker spreken van 

‘een fout, maar geen misdaad’ (58% van de mannen versus 39% van 

de vrouwen). Kennelijk interpreteren mannen het gedrag van hun 

partners anders dan vrouwen. Wat nog bij kan dragen aan de terug‑

houdendheid van mannen om aangifte te doen van partnergeweld, 

is het stigma dat is verbonden aan mannelijk slachtofferschap; als 

man laat je je niet slaan door een vrouw (Mechem, Shofer e.a., 1999). 

Het lijkt aannemelijk dat het niet doen van aangifte door mannelijke 

slachtoffers op zijn minst een deel van de reden kan zijn dat het aan‑

deel mannelijke en vrouwelijke daders sterk verschilde tussen de in 

de onderhavige studie gebruikte twee onderzoeksgroepen.
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De letsels die mannen veroorzaken zijn ernstiger, waardoor zij vlugger 

met politie en justitie in aanraking komen dan vrouwen

Op basis van het voorgaande lijkt een deel van de mogelijke ver‑

klaring van het verschil in het aandeel mannen en vrouwen in de 

twee onderzoeksgroepen te liggen in onderrapportage door man‑

nelijke plegers en een beperktere bereidheid of geneigdheid van 

mannen om aangifte te doen van huiselijk geweld. De resultaten 

uit ons onderzoek wijzen echter ook op nog een andere veronder‑

stelling. Een aanzienlijk deel van de plegers van huiselijk geweld 

die hiervoor met justitie in aanraking kwamen, heeft het slacht‑

offer verwondingen toegebracht. Hiermee lijkt het geweld dat door 

deze onderzoeksgroep is gepleegd duidelijk af te wijken van wat 

respondenten uit het Intomart GfK‑panel rapporteerden. Deze 

laatsten zeiden namelijk dat er vrijwel nooit sprake was van verwon‑

dingen bij het slachtoffer. Het is moeilijk hieraan harde conclusies 

te verbinden, maar de veronderstelling dat mannen ernstiger ver‑

wondingen veroorzaken en als gevolg daarvan vaker als dader door 

justitie worden vervolgd, lijkt wel voor de hand te liggen. Geweld dat 

niet tot (ernstige) verwondingen leidt, en waaraan zowel mannen als 

vrouwen zich schuldig maken, lijkt op basis van de resultaten van 

de enquête in de onderzoeksgroep uit de algemene bevolking veel 

gebruikelijker dan geweld waarbij betrokkenen wel letsel oplopen.

Deze veronderstelling wordt ondersteund door empirische bevin‑

dingen uit de internationale literatuur. Capaldi en Owen (2001) 

rapporteren dat een minderheid van de mannen en vrouwen 

aangeeft wel eens letsels te hebben opgelopen door geweld van hun 

partner en dat er geen verschil bestaat in het aandeel mannen en 

vrouwen dat letsels rapporteert. De ernstigste letsels werden echter 

door vrouwen gerapporteerd. Met andere woorden, letsel als gevolg 

van partnergeweld komt relatief weinig voor, mannen en vrouwen 

raken even vaak (of even zelden) gewond, maar vrouwen lopen vaker 

ernstiger letsel op (zie ook Ehrensaft, Moffitt e.a., 2004; Janssen, 

Nicholls e.a., 2005). Volgens onderzoekers wordt dit voor een heel 

belangrijk deel veroorzaakt door fysieke verschillen tussen man‑

nen en vrouwen en het feit dat mannen sterker zijn en dus harder 

kunnen slaan (Morse, 1995; Felson en Cares, 2005). Ook Van Dijk en 

collega’s (2010) concluderen in hun onderzoek onder slachtoffers 

van huiselijk geweld dat meer vrouwen dan mannen blijvend letsel 

zeggen te hebben opgelopen. Door dit ernstiger letsel ligt het voor de 



56 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 8, 2010  Huiselijk geweld

hand dat mannelijke plegers van huiselijk geweld een grotere kans 

hebben om te worden opgepakt en vervolgd. De vraag wie dader en 

slachtoffer is, is immers veel makkelijker te beantwoorden wanneer 

een van beide partners ernstig letsel heeft opgelopen. Zolang ruzies 

of conflicten tussen partners niet leiden tot letsels, is bovendien 

voor de politie veel minder makkelijk aan te tonen dat er sprake 

is van een strafbaar feit. Het blijft dan vaak het woord van de ene 

partner tegen dat van de ander. Bovendien ligt het veel minder voor 

de hand dat deze vormen van huiselijk geweld onder de aandacht 

van de politie zullen komen.

In ons onderzoek blijkt ook dat alcoholgebruik een rol kan spelen in 

het verschil in het aandeel mannen en vrouwen in de onderzoeks‑

groepen. In de reclasseringsgroep is namelijk vaker sprake van 

problematisch alcoholgebruik dan in de onderzoeksgroep uit de 

algemene bevolking. Terwijl zo’n 40% van de plegers die vanwege 

huiselijk geweld door justitie werden vervolgd problemen heeft met 

alcoholgebruik (en deze problemen naar de mening van de reclas‑

seringswerkers die de RISc invulden ook nog eens te maken hadden 

met het delict), rapporteerde slechts een minderheid van de daders 

uit de algemene onderzoeksgroep dat alcoholgebruik een rol speelde 

in het door hen gerapporteerde huiselijk geweld. Mannen noemden 

dit vaker dan vrouwen als aanleiding voor het huiselijk geweld. 

Wellicht speelt alcoholgebruik een rol bij het uit de hand lopen van 

ruzies en conflicten, in welk geval vrouwelijke partners een grotere 

kans hebben om letsel op te lopen. Ondersteuning voor dit idee 

wordt onder meer door Thompson en Kingree (2006) geleverd, die 

rapporteren dat slachtoffers een grotere kans hadden om gewond te 

raken als de dader onder invloed was van alcohol.

Tot slot

Zowel in de internationale literatuur als in ons eigen onderzoek naar 

daders van huiselijk geweld zijn vrouwelijke plegers vrijwel afwezig 

in onderzoeksgroepen uit hulpverlenings‑ of justitiële groepen, 

terwijl ze in steekproeven uit de algemene bevolking minstens de 

helft van de groep vormen. Het lijkt gerechtvaardigd om te ver‑

onderstellen dat een lagere aangiftebereidheid bij mannen en het 

ernstiger letsel dat mannelijke daders veroorzaken op zijn minst 

belangrijke verklaringen zijn voor dit verschil in het aandeel man‑
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nelijke en vrouwelijke plegers van huiselijk geweld. Voor met name 

deze laatste verklaring is overtuigende empirische ondersteuning 

te vinden in bestaand longitudinaal, epidemiologisch onderzoek 

onder geboortecohorten of ongeselecteerde bevolkings steekproeven 

(Capaldi, Kim e.a., 2007; Capaldi en Owen, 2001; Ehrensaft, 

Moffitt e.a., 2004). Het voordeel van dergelijke studies is dat ze aan 

de kritieken uit zowel de patriarchale als de situationele benadering 

tegemoetkomen en bovendien zicht bieden op de ontwikkeling van 

partnergeweld in de tijd en op oorzaak‑gevolgrelaties. In een derge‑

lijk onderzoeksdesign worden ongeselecteerde onderzoeksgroepen 

– bijvoorbeeld alle kinderen die in een bepaalde periode zijn gebo‑

ren – immers over een lange periode gevolgd en maken ook plegers 

van ernstige vormen van partnergeweld deel uit van de onderzoeks‑

groep. De resultaten van longitudinale, epidemiologische studies 

wijzen uit dat zowel mannen als vrouwen als dader betrokken zijn 

bij ernstig, klinisch relevant en frequent partnergeweld. Ehrensaft, 

Moffitt e.a. (2004) vinden bijvoorbeeld in een Nieuw‑Zeelands 

geboortecohort dat mannen en vrouwen even vaak daderschap 

rapporteren van ernstig partnergeweld (gedefi nieerd als geweld 

dat resulteerde in letsel, de noodzaak voor medische behandeling, 

ingrijpen door de politie en/of het zoeken van hulp bij een officiële 

instantie). Minder ernstige vormen van partnergeweld worden 

daarentegen wel door vrouwen gerapporteerd, maar in aanzienlijk 

mindere mate door mannen. Ook andere longitudinale studies 

tonen aan dat mannen en vrouwen weinig verschillen in prevalentie 

van daderschap en dat partnergeweld vaak wederkerig blijkt te zijn 

(Capaldi en Owen, 2001; Fergusson, Boden e.a., 2008; Moffitt, Robins 

e.a., 2001). In ernstig gewelddadige relaties maken zowel mannen 

als vrouwen zich schuldig aan partnergeweld, maar het agressieve 

gedrag van de man heeft vaker een escalerend effect. Wanneer de 

man als dader betrokken is bij geweld tussen partners, duurt het 

geweld langer, zijn er meer incidenten en is de letselschade bij vrou‑

wen ernstiger (Ehrensaft, Moffitt e.a., 2004). Partnergeweld waarbij 

óók de man is betrokken, neemt zodoende ernstiger vormen aan 

en leidt vaker tot interventies van buitenaf (Ehrensaft, Moffitt e.a., 

2004).

Hoewel de resultaten uit de in het onderhavige onderzoek bestu‑

deerde onderzoeksgroep uit de algemene bevolking voorzichtig 

moeten worden geïnterpreteerd, lijkt de belangrijkste conclusie 

van deze studie toch te zijn dat zowel mannen als vrouwen zich 
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Strafrecht en huiselijk geweld

P. van der Valk*

Een willekeurige politierechterzitting met zaken tegen negen 

voorlopig gehechte verdachten. Het is de gebruikelijke mix van 

 vermogens‑ en geweldsdelicten. In vier zaken gaat het om de 

vervolging van huiselijk geweld. Bij nadere bestudering van de per‑

soonsdossiers van alle terechtstaande verdachten leidt dit in bijna 

alle gevallen, zelfs bij de verdachten die zich niet voor huiselijk 

geweld hoeven te verantwoorden, naar een historie van huiselijk 

geweld in het gezin waarin die verdachte opgroeide. Deze praktijk‑

ervaring illustreert dat veel officieren van justitie  huiselijk geweld 

zien als een rode draad die door de strafrechts pleging heen loopt.

In de huidige tijd worden verdachten die verwijzen naar ‘een 

 moeilijke jeugd’ niet onmiddellijk met veel begrip of geduld aan‑

gehoord. Het is immers een tijd waarin ‘hard optreden’, ‘doorpak‑

ken’ de boventoon voeren. In toenemende mate verschuift de 

aandacht van de omstandigheden van de dader naar de ernst van 

de daad en het belang van het slachtoffer. Anderzijds kan gelukkig 

worden geconstateerd dat de strafrechtspleging wel meer en meer 

gericht is op het onderkennen en vervolgens op het stoppen van 

huiselijk geweld. Het binnenkort in te voeren stelsel van gedrags‑

interventies geeft aan dat de speciale preventie, het voorkomen dat 

een dader opnieuw in de fout gaat, ondanks het huidige repres‑

sievere klimaat nog wel degelijk op de agenda staat.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een aanwijzing huiselijk 

geweld regels gesteld omtrent de opsporing en vervolging van hui‑

selijk geweld. Deze aanwijzing bestaat sinds 2003. In het navolgende 

artikel wordt de ontwikkeling van de aanwijzing beschreven.

Verder komen de verschillende onderwerpen die de aanwijzing 

behandelt aan bod. Vervolgens wordt vanuit de praktijk ingegaan 

op de functie die het strafrecht heeft in de bestrijding van huiselijk 

geweld en de wijze waarop die bijdrage wordt geleverd.

*	 Mr.	drs.	Patricia	van	der	Valk	is	officier	van	justitie	bij	het	parket	Almelo.
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De aanwijzing huiselijk geweld

Een aanwijzing is een publiekrechtelijke rechtshandeling van alge‑

mene aard met dwingende, normatieve beleidsregels, afkomstig 

van het College van procureurs‑generaal, die wordt gericht tot de 

hoofden van de parketten. Het gaat hierbij om aanwijzingen in de 

zin van artikel 130 lid 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie 

(Wet RO).1 Aanwijzingen kunnen worden gebruikt voor het stellen 

van beleidsregels over alle taken en bevoegdheden van het OM. 

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot aanwijzingen voor het opsporings‑, 

vervolgings‑ en executiebeleid. Het OM en de politie moeten zich 

aan de aanwijzingen houden.2 Het College stelt na in‑ en externe 

consultatie het beleid vast en legt dit ter instemming voor aan de 

minister op de maandelijkse overlegvergadering. Vervolgens worden 

de parketten over het beleid met een bijbehorende aanbiedingsbrief 

geïnformeerd en wordt voor publicatie in de Staatscourant (van aan‑

wijzingen en richtlijnen voor strafvordering) en voor publicatie op 

Omtranet gezorgd en op het internet (www.om.nl).3 Aanwijzingen 

zijn dan ook voor iedereen kenbaar.

Zo ook zijn ten behoeve van de eenheid van beleid en de aanpak ten 

aanzien van huiselijk geweld in een ‘aanwijzing huiselijk geweld’ 

regels gegeven voor de opsporing en vervolging van huiselijk geweld. 

Tevens zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van de 

lokale samenwerking tussen politie, OM en reclassering. Op 1 april 

2003 is de eerste aanwijzing huiselijk geweld in werking getreden. 

Huiselijk geweld wordt daar gedefinieerd als ‘geweld dat door 

iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. 

Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging  

en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met 

beschadiging van goederen in en om het huis).’ En om geen mis‑

verstand te laten ontstaan over de reikwijdte wordt nog eens apart 

aangegeven wie verdachte en slachtoffer hiervan kunnen zijn. 

1	 Art.	130	lid	4	Wet	RO	luidt	als	volgt:	‘Het	College	[van	procureurs-generaal]	kan	
algemene	en	bijzondere	aanwijzingen	geven	betreffende	de	uitoefening	van	taken	
en	bevoegdheden	van	het	openbaar	ministerie.’	Art.	127	Wet	RO	luidt	als	volgt:	‘Onze	
Minister	van	Justitie	kan	algemene	en	bijzonder	aanwijzingen	geven	betreffende	de	
uitoefening	van	taken	en	bevoegdheden	van	het	openbaar	ministerie.’

2	 Instructie	beleidsregels	Openbaar	Ministerie	(2007I006).
3	 Instructie	beleidsregels	Openbaar	Ministerie	(2007I006).
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‘Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt: 

(ex‑)partners, gezins‑ en familieleden en huisvrienden. Verdachten 

en slachtoffers kunnen mannen, vrouwen zijn en kunnen kind of 

volwassene (waaronder ouderen) zijn.’

In die eerste aanwijzing was ook een belangrijk element dat de 

hoofdofficieren van de arrondissementsparketten de opdracht 

kregen om binnen hun parket een officier van justitie als contact‑

functionaris aan te wijzen voor het opzetten van beleid inzake de 

aanpak van huiselijk‑geweldzaken.

De aanwijzing huiselijk geweld beoogt een effectiever optreden van 

politie en OM te bewerkstelligen in reactie op huiselijk geweld en 

daardoor bij te dragen aan (aanwijzing 2003):

– het acuut stoppen van huiselijk geweld;

– het voorkomen van recidive;

– het herstellen van de geschonden norm;

– het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers.

Als de aanwijzing in 2008 wordt geactualiseerd, wordt aan de doel‑

stelling toegevoegd:

– het waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer en in het 

bijzonder het minderjarige slachtoffer.

Op 1 januari 2009 wordt een paragraaf over het huisverbod 

toegevoegd.

In 2010 wordt de aanwijzing uitgebreid met enkele passages over 

eergerelateerd geweld en wordt nu specifiek als doel van de aan‑

wijzing genoemd:

– bij te dragen aan het waarborgen van de veiligheid van kinderen 

als getuige van huiselijk geweld.

Ook uit deze laatste toevoeging blijkt dat de positie van kinderen als 

slachtoffer of getuige van huiselijk geweld in de loop der tijd meer 

aandacht krijgt.

In de aanwijzingen wordt gesteld welke werkafspraken met politie 

en reclassering moeten worden gemaakt en op welke wijze het OM 

op die afspraken moet toezien. Het oormerken van zaken, zodat 

deze als huiselijk‑geweldzaken herkenbaar zijn, krijgt in de aan‑

wijzing veel aandacht. Ook wordt de noodzaak van deskundigheids‑

bevordering van die medewerkers van politie en OM die belast zijn 

met het afdoen van huiselijk‑geweldzaken benadrukt.
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Kenmerk van huiselijk geweld is dat er sprake is van een relatie 

tussen verdachte en slachtoffer. Die impliciete relatie maakt dat 

slachtoffers van huiselijk geweld vaak geen aangifte willen doen. 

Ze zullen immers in de toekomst met elkaar contact blijven houden, 

zeker als er sprake is van gezamenlijke kinderen. Zij willen wel dat 

het geweld stopt, en om welke redenen dan ook, veelal niet dat de 

relatie wordt beëindigd.

Bewijsbaar huiselijk geweld altijd vervolgen

Uitgangspunt is dat in zaken van huiselijk geweld waarvan de politie 

kennis krijgt, aangifte wordt gedaan door het slachtoffer. Wanneer 

naar aanleiding van een aangifte of een klacht sprake is van een 

bewijsbaar strafbaar feit, vindt in beginsel vervolging plaats.

Voor een kansrijke vervolging van een strafbaar feit is het niet altijd 

noodzakelijk dat er een formele aangifte van een slachtoffer ligt. 

Vanzelfsprekend moeten er wel voldoende andere waarnemingen of 

verklaringen zijn dat een persoon jegens een ander in de huiselijke 

kring geweld gebruikt heeft. Je kunt dan denken aan waarnemingen 

van politiemensen die naar aanleiding van een melding kort na een 

huiselijk‑geweldsituatie ter plaatse komen en dan sporen van recent 

geweld aantreffen of letsel waarnemen, of de ontreddering die er 

vaak direct na een incident is. Ook met verklaringen van buren, 

familie of vrienden die van een slachtoffer verslagen horen van 

geweldsincidenten, kan een dossier worden opgemaakt waarop de 

verdachte succesvol kan worden vervolgd.

Vervolgen zonder dat er sprake is van een aangifte, wordt ‘ambts‑

halve vervolgen’ genoemd.

In de eerste aanwijzing (in 2003) waren nog voorwaarden verbonden 

aan het ambtshalve vervolgen van huiselijk geweld. In beginsel zou 

destijds alleen ambtshalve moeten worden vervolgd als er sprake is 

van een bewijsbaar feit én

– de geestelijke of lichamelijk integriteit ernstig wordt bedreigd, 

gelet op de aard van het letsel (in ieder geval bij zwaar lichamelijk 

letsel) en/of de frequentie (stelselmatigheid) van het geweld, en/of

– het slachtoffer zich evident in een afhankelijke positie bevindt 

waardoor hij/zij zich niet kan – of meent te kunnen – onttrekken 

aan de invloedssfeer van verdachte.
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Dit werd aangevuld met de volgende opmerking:

‘Minderjarige	slachtoffers	verkeren	altijd	in	een	evidente	afhankelijk-

heidspositie.	Voorts	kan	sprake	zijn	van	afhankelijkheid	op	het	gebied	

van	inkomen,	taal,	verblijfsstatus,	zorg	en/of	huisvesting,	psychische	

afhankelijkheid,	of	afhankelijkheid	om	redenen	van	godsdienstige	of	

culturele	aard.’

In de aanwijzing die op 1 augustus 2008 in werking trad, zijn deze 

voorwaarden losgelaten. Sindsdien kan in alle gevallen ambtshalve 

vervolging plaatsvinden, dus ook als er geen sprake is van een ern-

stige bedreiging en ook als de afhankelijke positie van het slachtoffer 

niet evident zou zijn.

Het uitgangspunt is sindsdien dus dat in beginsel zowel vervolging 

plaatsvindt als naar aanleiding van een aangifte of klacht sprake is 

van een bewijsbaar strafbaar feit, als ambtshalve vervolging plaats‑

vindt in bewijsbare zaken zonder aangifte.

Alleen stalking, oftewel belaging, kan niet worden vervolgd als het 

slachtoffer de wenselijkheid daarvan niet nadrukkelijk aangeeft. 

Belaging is een zogenoemd klachtdelict, wat betekent dat er een 

expliciet verzoek moet zijn van een aangever om tot vervolging over 

te gaan. Het doen van een ‘klacht’ is een formele handeling ten over‑

staan van een (hulp)officier van justitie (art. 164, 165 WSv). Zonder 

klacht kan een ‘klachtdelict’ niet worden opgespoord en vervolgd.

Kortom, de aanwijzing is erg duidelijk: bij bewijsbaar huiselijk 

geweld vervolgen.

De praktijk

Wat komt daarvan terecht? Terechte vraag, maar het antwoord is 

niet eenvoudig te geven.

Huiselijk geweld kent vele verschijningsvormen, die zowel bij de 

politie als bij het OM de kans lopen niet als zodanig herkend te 

worden.

Toch liegt het aantal als huiselijk geweld door de politie geregis‑

treerde incidenten er niet om.4 Wat daarvan bij het OM als strafzaak 

4	 NB	Het	aantal	ingezonden	processen-verbaal	volgens	opgave	van	de	politie,	weerge-
geven	in	Ferwerda	(2009)	is	11.312.
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binnenkomt en als huiselijk geweld wordt gelabeld, is slechts een 

gedeelte. Immers, niet van elk als zodanig bij de politie bekend 

geworden incident wordt een proces‑verbaal afgerond en vervolgens 

bij het OM ingediend. Volgens de politiecijfers 2008 doet in 37% van 

de gevallen het slachtoffer aangifte, hiervan leidt 47,8% tot inzen‑

ding aan het OM. Vergelijkingen van cijfers van de politie en het 

OM laten altijd verschillen zien door verschillen in systematiek. Zo 

registreert de politie incidenten en het OM verdachten.5 Bovendien 

registreert de politie op de datum dat het incident aan de politie ter 

kennis is gekomen en het OM op de datum dat het dossier op het 

arrondissementsparket is ontvangen.

Cijfers opsporing en vervolging

Onderzoek aan het einde van de vorige eeuw maakte duidelijk dat 

huiselijk geweld én zeer vaak voorkwam én verstrekkende gevolgen  

had. Onder meer bleek dat 80% van de tbs‑gestelden als kind 

verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt was. Huiselijk 

geweld leidt dus ook tot publiek geweld. Deze inzichten maakten 

dat allerlei initiatieven ontstonden voor de aanpak van huiselijk 

geweld. Voordien werd huiselijk geweld vooral als een privé kwestie 

gezien, waarbij overheidsbemoeienis niet paste. Het ministerie 

van Justitie kwam in 2002 met de nota ‘Privé geweld – publieke 

zaak’. In die nota werd de bestrijding van huiselijk geweld onder‑

deel van het veiligheidsbeleid en werden verbindingen gelegd voor 

een gezamenlijke aanpak. Met het vergroten van de aandacht en 

een betere registratie lieten uiteindelijk ook bij het OM de cijfers 

van huiselijk‑geweldzaken een enorme stijging zien. Vóór 2006 

werden huiselijk‑geweldzaken nauwelijks als zodanig bij het OM 

geregistreerd. Dit verklaart het volgende beeld van de instroom van 

huiselijk geweld sinds 2005, weergegeven in tabel 1. 

Het is duidelijk dat niet alle zaken die aan de politie ter kennis 

komen, leiden tot een dossier dat aan de officier van justitie ter 

5	 Het	kan	zijn	dat	één	verdachte	verantwoordelijk	is	voor	meer	incidenten.	Doorgaans	
is	dan	ook	het	aantal	verdachten	minder	dan	men	op	grond	van	het	aantal	incidenten	
zou	verwachten.	Dit	‘patroon’	lijkt	door	de	cijfers	van	Ferwerda	over	2008	te	worden	
doorbroken.	Vooralsnog	lijkt	het	aannemelijk	dit	aan	interpretatieverschillen	te	wijten.
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beoordeling wordt voorgelegd. Grofweg zijn daarvoor twee belang‑

rijke redenen aan te wijzen. De eerste is dat het incident niet als een 

strafbaar feit was aan te merken. U kunt dan denken aan heftige 

ruzies waarbij geschreeuwd wordt en wellicht meubilair of servies 

vernield, maar dat mag, zolang het je eigen spullen zijn. Inmiddels 

kan er met de Wet tijdelijk huisverbod toch door de overheid in der‑

gelijke situaties worden ingegrepen. Een tweede belangrijke reden 

zal zijn het ontbreken van voldoende bewijs om tot een dossier te 

leiden. Veel huiselijk geweld speelt zich immers af buiten het zicht 

van mogelijke getuigen. Mishandelingen zonder zichtbaar letsel of 

met letsel waar de ontkennende verdachte een andere (en aanneme‑

lijke) verklaring voor heeft, bedreigingen die ontkend worden. Deze 

zaken leiden niet tot vervolging, ook al is er aangifte gedaan.

Ook huiselijk‑geweldzaken die niet ernstig lijken en waarbij er geen 

aangifte wordt gedaan, zullen vaak met een ‘goed gesprek’ en een 

verwijzing naar de hulpverlening door de politie worden afgedaan, 

zonder dat er proces‑verbaal wordt opgemaakt.

Aard van de strafzaken

Als we beschouwen onder welke wetsartikelen de huiselijk‑geweld‑

feiten worden geregistreerd, gaat het – en dat zal geen verrassing 

zijn – vooral om de delicten uit titel XX van het Wetboek van 

Strafrecht, ‘Mishandeling (art. 300‑306 Sr)’ (zie tabel 2).

Bedreiging en belaging (art. 285 en 285b Sr) komen ook veel voor. 

Opvallend is dat er bijna geen zedendelicten onder huiselijk geweld 

zijn geregistreerd. Dat kan niets anders betekenen dan dat zeden‑

delicten bijna nooit de code huiselijk geweld meekrijgen, ook niet als 

het wel om een zedendelict in huiselijke kring gaat.

Tabel 1 Meldingen huiselijk geweld sinds 2005

Politie‑incidenten* OM‑verdachten**

2005 57.421 564 0,1%

2006 62.983 2.879 4,6%

2007 64.822 12.650 19,5%

2008 63.841 13.054 20,0%

2009 11.304

*	 Ferwerda,	2009.
**	 Gegevens	Parket-Generaal.
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Over de omvang van de verschillende vormen van seksueel geweld 

zijn niet altijd betrouwbare cijfers beschikbaar. Op veel gebieden 

is geen (recent) onderzoek gedaan, en cijfers die wel beschikbaar 

zijn, worden vaak vertekend door ‘onderrapportage’. Ook gegevens 

over het aantal strafzaken vormen nauwelijks een indicatie van de 

werkelijke omvang van seksueel geweld. Slechts een beperkt aantal 

seksueel‑geweldzaken komt bij de politie terecht en het aantal 

veroordelingen is nog veel lager. Zo kwamen in 2004 in totaal 6.668 

gevallen van seksueel geweld ter kennis van de politie, werden 2.687 

gevallen opgehelderd en werd in 1.585 gevallen een pleger schuldig 

bevonden.6

Het onderzoek ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2009’ baseert 

zich op informatie van slachtoffers. Daaruit komt naar voren dat 

het merendeel van de plegers een bekende is van het slachtoffer. Bij 

vrouwelijke slachtoffers is de pleger vaak de (ex‑)partner (23%). Bij 

mannelijke slachtoffers is de pleger vaak een buurtgenoot (12%), 

een vriend(in) (8%) of vage kennis (ook 8%).7 Het aantal als huiselijk 

geweld te registreren zedendelicten ligt dus aanmerkelijk hoger dan 

in de praktijk gebeurt.

Afgelopen jaar is een onderzoek van Beke gepubliceerd naar fatale 

geweldsdelicten in 2006. Uit dat onderzoek komt naar voren dat in 

2006 geweld in huiselijke kring meer dodelijke slachtoffers maakt 

dan geweld in het criminele circuit.

Voor het onderzoek zijn alle zaken van moord en doodslag uit het 

jaar 2006 geanalyseerd. In de databank Moord en Doodslag zijn over 

2006 in totaal 142 moord‑ en doodslagzaken bekend, waarbij 150 

slachtoffers om het leven zijn gekomen. Uit de analyse blijkt dat in 

2006 49 doden vielen als gevolg van huiselijk geweld in 46 moord‑ 

en doodslagzaken.8 In 17 gevallen waren verdachte en slachtoffer 

partner, in 8 gevallen waren ze ‘ex‑partner’, in 12 gevallen waren 

het de kinderen (onder de 18), in 4 gevallen waren het de ouders en 

ten slotte in respectievelijk 5 en 3 gevallen was er sprake van overige 

familie of huisvrienden (Nieuwenhuis en Ferwerda, 2010). (Zie ook 

het artikel van Koenraadt en Liem in dit nummer). De instroom‑

6	 Portegijs,	2006.	In	Movisie, factsheet Seksueel geweld, feiten en cijfers,	november	2009.
7	 Seksuele gezondheid in Nederland,	Rutgers	Nissogroep,	2009.
8	 In	de	tabel	zijn	niet	alleen	de	delicten	met	een	fatale	afloop,	maar	ook	de	pogingen	

meegeteld.
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cijfers van het OM (tabel 2) geven onder moord en doodslag een 

hoger aantal weer, omdat daar ook de pogingen zijn meegeteld.

Tabel 2 OM‑instroom huiselijk geweld naar wetsartikel

	 	 Aantal parketnummers

	 Instroomjaar 2005 2006 2007 2008 2009

Art.	141	Sr Openlijk	geweld 1 5 2 12 4

Art.	242	Sr Verkrachting 0 0 0 0 1

Art.	244	Sr Seks	met	iemand	<	12 0 0 1 0 0

Art.	273f	Sr Mensenhandel 0 0 3 2 1

Art.	279	Sr Onttrekking	aan	
	ouderlijk	gezag

1 5 24 30 32

Art.	282	Sr Vrijheidsberoving 3 27 77 72 56

Art.	282a	Sr Gijzeling 0 4 2 6 1

Art.	284	Sr Dwang 1 1 12 9 8

Art.	285	Sr Bedreiging 106 465 2.085 2.141 1.849

Art.	285b	Sr Belaging 12 109 440 450 338

Art.	287	Sr Doodslag 9 84 332 287 256

Art.	289	Sr Moord 5 12 90 77 82

Art.	300	Sr Mishandeling 311 1.838 8.110 8.404 7.358

Art.	301	Sr Mishandeling	met	
voorbedachte	rade

0 1 5 10 6

Art.	302	Sr Zware	mishandeling 79 278 1.297 1.189 921

Art.	303	Sr Zware	mishandeling	
met	voorbedachte	rade

0 0 5 4 3

Art.	304	Sr Mishandeling	van	
ouders,	partner,	kind

1 5 116 286 288

Art.	307	Sr Dood	door	schuld 0 0 0 5 1

Art.	308	Sr Zwaar	letsel	door	
schuld

0 1 0 3 0

Art.	350	Sr Vernieling 19 21 30 45 56

Overig 	 	 16 23 19 22 43

Totaal(misdrijven	geregistreerd	als	

huiselijk	geweld)

	 564 2.879 12.650 13.054 11.304

	Strafoplegging 203 281 3.908 6.467 6.466
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Vervolgingspraktijk

Als er dan een zaak bij het OM binnenkomt, volgt in beginsel straf‑

rechtelijke vervolging. Over de jaren heen wordt het merendeel van 

de zaken gedagvaard. Beslissingen niet verder te vervolgen (sepot) 

betreffen doorgaans zaken die toch onvoldoende bewijs bevatten. 

Ook als er wel voldoende bewijs is, kunnen er redenen zijn toch niet 

te vervolgen. In huiselijk‑geweldzaken werd nogal eens besloten 

dat de zaak niet verder zou worden vervolgd omdat het feit zich 

in ‘beperkte kring’ had afgespeeld. De laatste aanwijzingen laten 

hiervoor nauwelijks meer ruimte. In de aanwijzing wordt wel de 

mogelijkheid opengelaten om bewijsbare zaken van relatief geringe 

ernst voorwaardelijk te seponeren Dat betekent dat de verdachte 

niet vervolgd wordt als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. 

Een van die voorwaarden kan dan zijn dat de verdachte zich moet 

houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als dat een 

gedragstraining inhoudt.

De huiselijk‑geweldcijfers laten vanaf 2007 zien dat in 35‑40% van de 

zaken niet verder wordt vervolgd (zie tabel 3). Ook al is er een aan‑

gifte waarin een geloofwaardig verhaal van strafbare handelingen 

wordt verteld, dan wil dat nog niet zeggen dat er voldoende bewijs is 

voor een kansrijke vervolging. Huiselijk geweld speelt zich immers 

veelal buiten het zicht van getuigen af. Dergelijke zaken worden, zo 

zij al door de politie worden ingestuurd, door de officier van justitie 

geseponeerd.

Tabel 3 Afdoening OM huiselijk geweld

Aandeel 2005 2006 2007 2008 2009

Sepot	(onvoorwaardelijk) 4,3% 2,0% 10,8% 13,3% 12,0%

Transactie 	5,6% 7,9% 5,5% 7,7% 7,4%

	 Voorwaardelijk	sepot 8,9% 7,3% 11,9% 14,3% 14,9%

Dagvaarden 77,9% 80,8% 66,7% 59,2% 61,1%

Aantal Totaal	OM 393 783 11.130 13.787 11.786

Strafoplegging	door	
rechter		

203 281 3.908 6.467 6.466
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Als er wel sprake is van voldoende overtuigend bewijs en er toch 

wordt geseponeerd, dan worden daar vaak voorwaarden aan 

verbonden. Behalve de voorwaarde dat zich geen nieuwe strafbare 

feiten mogen voordoen, kan daarbij, zoals hiervoor genoemd, ook 

worden gedacht aan voorwaarden die het gedrag van de verdachte 

betreffen, zoals de verplichting zich te houden aan de aan wijzingen 

van een reclasseringsinstelling gedurende de proeftijd. 

De speciale programma’s voor plegers van huiselijk geweld gericht 

op directe gedragsbeïnvloeding worden overigens vooral ingezet 

als de rechter dat programma als leerstraf oplegt of als bijzondere 

voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling.

Bijzondere voorwaarden

Uit literatuur is bekend dat slechts 12% van de huiselijk‑geweld‑

incidenten bij de politie bekend wordt. Van die 12% komt, zoals 

hiervoor aangegeven, vervolgens weer een beperkt aantal huiselijk‑

geweldincidenten via de politie bij het OM. Doorgaans zijn dat de 

ernstiger zaken, met aanmerkelijk letsel, of die zaken waarin het 

geweld al niet meer incidenteel is.

In die gevallen dat geen dossier wordt opgemaakt, wordt door‑

gaans wel verwezen naar de vrijwillige hulpverlening. Er is geen 

discussie over het doel van de aanpak van huiselijk geweld: het 

geweld moet stoppen. In de Veiligheidshuizen, waar afstemming 

tussen de zorg‑ en strafrechtketen plaatsvindt, worden de meeste 

huiselijk‑ geweldzaken in een gezamenlijk overleg besproken. Als 

het strafrecht dan ook een rol in de aanpak gaat spelen, wordt heel 

helder gemaakt dat met het plegen van huiselijk geweld een norm 

overschreden is, waarop een sanctie volgt. Behoudens het afgeven 

van dat signaal richten het OM en de rechter zich, evenals de vrij‑

willige hulpverlening, op het voorkomen van herhaling.

Alle door de politie gearresteerde verdachten van huiselijk geweld 

worden op het politiebureau bezocht door de reclassering. De 

reclasseringsorganisaties geven een advies over de voor die ver‑

dachte in te zetten maatregelen. Deze persoonsgerichte benadering 

resulteert in een voorstel voor de maatregelen die dan als bijzondere 

voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling kunnen wor‑

den ingezet. De reclassering begeleidt de pleger bij de uitvoering 

van die maatregelen en houdt ook toezicht op de naleving van de 
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voorwaarden. Dit kunnen vrijheidsbeperkende voorwaarden zijn, 

zoals een contactverbod, en gedragsbeïnvloedende of op zorg 

gerichte voorwaarden, met een range van gedragsinterventie tot 

opname in een 24‑uursvoorziening. Afhankelijk van wat nodig 

is voor het voorkomen van recidive. Als de veroordeelde zich niet 

aan de voorwaarde houdt, vordert het OM dat de voorwaardelijk 

opgelegde sanctie alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Deze gedwongen 

hulpverlening biedt doorgaans een stevig kader en verschilt daarin 

van de  vrijwillige hulpverlening. Het terugdringen van recidive is 

niet alleen van belang bij huiselijk geweld. In een programmati‑

sche aanpak wordt momenteel een stelsel van samenhangende 

regelingen ontworpen. Een daarvan is het wetsvoorstel voorwaar‑

delijke sancties, dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. Dit 

wetsvoorstel regelt dat meer en effectiever gebruik wordt gemaakt 

van bijzondere voorwaarden. Bijzondere voorwaarden kunnen in 

alle fasen van de strafrechtspleging worden ingezet. Bij het al eerder 

genoemde voorwaardelijke sepot, bij de schorsing van de voorlopige 

hechtenis, bij een voorwaardelijke straf en tot slot bij de voorwaar‑

delijke in vrijheidstelling bij een veroordeling tot een geheel onvoor‑

waardelijke gevangenisstraf van meer dan één jaar.

Tot slot

Met al deze mogelijkheden heeft het strafrecht een veelzijdig en 

flexibel instrumentarium, niet alleen om snel, duidelijk en conse‑

quent te handelen, maar ook om daarmee effectief op de meeste 

gevallen van huiselijk geweld te reageren. Zou dit gevolgen hebben 

voor de samenstelling van de in de inleiding vermelde politie‑

rechterzitting, waar huiselijk geweld zich presenteerde als de rode 

draad in de verschillende zaken?

Als mede door een effectieve inzet van het strafrecht de bestrijding 

van huiselijk geweld succes heeft, kan het verdwijnen van die rode 

draad leiden tot minder criminaliteit en daarmee tot afnemende 

noodzaak dat strafrecht in te zetten.
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Bij dreiging ingrijpen

De Wet tijdelijk huisverbod in de praktijk

K.B.M. de Vaan en A. Schreijenberg*

Per 1 januari 2009 is een nieuw instrument beschikbaar in de 

strijd tegen huiselijk geweld: de Wet tijdelijk huisverbod. Dit arti‑

kel beschrijft deze wet en gaat in op de eerste ervaringen die zijn 

opgedaan met de uitvoering ervan. Na een korte inleiding op de wet 

zelf wordt ingegaan op de toepassing ervan en de aspecten die de 

wet toevoegt aan het bestaande instrumentarium voor de aanpak 

van huiselijk geweld. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe huis‑

verboden in de praktijk worden opgelegd en op de hulpverlening die 

aan het huisverbod is gekoppeld. Het artikel eindigt met een discus‑

sie over de toegevoegde waarde van het huisverbod bij de aanpak 

van huiselijk geweld.

De Wet tijdelijk huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod geeft burgemeesters de bevoegdheid 

om een huisverbod op te leggen aan iemand van wie dreiging van 

 huiselijk geweld uitgaat. Het huisverbod houdt in dat diegene zijn 

of haar eigen woning gedurende een bepaalde periode niet mag 

betreden. Daarnaast brengt het huisverbod een contactverbod met 

zich mee. Contact met huisgenoten is tijdens de huisverbodperiode 

verboden. Het doel van de wet is om door de oplegging van een huis‑

*	 Drs.	Katrien	de	Vaan	en	mr.	drs.	Ad	Schreijenberg	zijn	werkzaam	als	onderzoeker	bij	
Regioplan	Beleidsonderzoek	en	momenteel	betrokken	bij	de	landelijke	proces	evaluatie	
van	de	Wet	tijdelijk	huisverbod	in	opdracht	van	het	WODC.	Dit	artikel	is	gebaseerd	
op	openbaar	beschikbare	bronnen	en	evaluaties.	Recent	is	een	aantal	onderzoeken	
afgerond	dat	op	een	gestructureerde	manier	nadere	informatie	zal	bieden	over	de	toe-
passing	van	het	huisverbod:	een	onderzoek	naar	de	hulpverlening	in	het	kader	van	het	
huisverbod,	een	partiële	kwaliteitsbepaling	van	het	Risicotaxatie-instrument	Huiselijk	
Geweld,	een	landelijke	procesevaluatie	van	het	huisverbod	en	een	onderzoek	naar	de	
rechtsbescherming	van	de	uithuisgeplaatste.	Deze	onderzoeken	zijn	deels	in	het	najaar	
van	2010	openbaar	geworden,	de	rest	wordt	in	het	voorjaar	van	2011	openbaar.
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verbod slachtoffers van huiselijk geweld rust te geven en de dreiging 

van herhaling van het geweld weg te nemen. Ook moet het huisver‑

bod aan de uithuisgeplaatste duidelijk maken dat de samenleving 

het geweld niet accepteert.1 Volgens artikel 2 lid 1 van de wet kan 

het huisverbod worden opgelegd als uit feiten of omstandigheden 

blijkt dat de aanwezigheid van een persoon in de woning een ernstig 

en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer 

personen die ook in de woning wonen of daarin anders dan inciden‑

teel verblijven. Tevens kan het huisverbod worden opgelegd bij een 

ernstig vermoeden van dat gevaar.

De feiten en omstandigheden die mogen worden betrokken bij de 

beslissing om een huisverbod op te leggen zijn vastgelegd in het 

Besluit tijdelijk huisverbod. Daarnaast zijn ze nader uitgewerkt 

in het Risicotaxatie‑instrument Huiselijk Geweld (RiHG) dat door 

de burgemeester gemandateerde hulpofficieren van justitie in de 

praktijk toepassen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen 

persoonskenmerken, incidentkenmerken en leefomstandigheden. 

In het eerste geval moet gedacht worden aan antecedenten, mate 

van aanspreekbaarheid en eventuele verslaving van de pleger. 

Kenmerken van het incident die aan bod komen zijn onder andere 

het soort geweld (bedreiging, psychisch, lichamelijk en/of seksueel 

geweld), de aanwezigheid van kinderen en de houding van de pleger 

ten aanzien van het geweld. Ten slotte wordt onder leefomstandig‑

heden gekeken naar een eventueel sociaal isolement en spanningen 

door problemen thuis of op het werk.2

Als op grond van deze feiten en omstandigheden (de dreiging van) 

een ernstig en onmiddellijk gevaar is vastgesteld, wordt het huisver‑

bod in eerste instantie voor een periode van tien dagen opgelegd. 

In die periode moet eveneens hulpverlening voor alle betrokkenen 

op gang komen. Als de dreiging van huiselijk geweld na tien dagen 

niet is geweken, kan de burgemeester besluiten het huisverbod tot 

28 dagen te verlengen. Deze bevoegdheid kan de burgemeester, in 

tegenstelling tot de opleggingsbevoegdheid, niet mandateren.

1	 Kamerstukken II,	vergaderjaar	2005-2006,	30	657,	nr.	3.	Regels	strekkende	tot	het	
opleggen	van	een	tijdelijk	huisverbod	aan	personen	van	wie	een	ernstige	dreiging	van	
huiselijk	geweld	uitgaat	(Wet	tijdelijk	huisverbod).	Memorie	van	toelichting.

2	 Staatsblad	422.	Jaargang	2008.	Besluit	van	20	oktober	2008,	houdende	regels	over	de	
aard	van	de	feiten	en	omstandigheden	die	aanleiding	kunnen	geven	om	een	huisverbod	
op	te	leggen	(Besluit	tijdelijk	huisverbod).
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Toepassing van het huisverbod

In 2009 werd 2107 keer na melding van huiselijk geweld een tijdelijk 

huisverbod opgelegd.3 Dat is 77% van de 2719 keer dat een RiHG 

werd ingevuld. In de overige gevallen kwam niet vast te staan dat 

het ging om een dreigende situatie zoals de wet die voorziet. In 

1888 van de 2107 huisverboden werd naast het bestuursrechtelijke 

huisverbod ook een strafrechtelijk traject gestart. Er is dan moge‑

lijk sprake van een strafbaar feit, zoals mishandeling, waarvoor de 

uithuisgeplaatste wordt vervolgd. Burgemeesters signaleren dat zij 

in het kader van het huisverbod soms erg ernstige zaken voorgelegd 

krijgen. In die gevallen zou het strafrecht volgens hen beter uitkomst 

bieden.4 De ernst van de zaken blijkt ook uit het aantal verlengin‑

gen. In 41% van de huisverboden besloot een burgemeester tot een 

verlenging van het huisverbod omdat de dreiging na tien dagen nog 

niet geweken was.

Er werd 76 keer (4%) door de uithuisgeplaatste een voorlopige voor‑

ziening aangevraagd met als doel om binnen de termijn waarvoor 

het verbod geldt een oordeel van de rechter te krijgen over het 

huisverbod (iets wat met het instellen van alleen beroep veelal niet 

mogelijk is omdat deze procedure langer duurt). 42 keer (2%) werd 

er (hoger) beroep aangetekend door de uithuisgeplaatste tegen de 

beslissing van een burgemeester tot het opleggen of verlengen van 

het huisverbod. De uitkomsten van deze hogerberoepszaken zijn 

niet bekend. Wel bekend is dat tot en met mei 2009 in heel Nederland 

vijf huisverboden vernietigd of geschorst werden en dat burgemees‑

ters het inschatten van een huisverbodsituatie als lastig ervaren.5

Over de achtergronden van uithuisgeplaatsten is na ongeveer 

een jaar uitvoering van het huisverbod nog niet veel bekend. 

3	 Cijfers	zijn	ontleend	aan	het	Monitoringsysteem	Huisverbod	van	(voorheen)	het	minis-
terie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	nu	ministerie	van	Justitie	en	Vei-
ligheid	(zie	www.huisverbod.nl).	Daarbij	moet	vermeld	worden	dat	niet	alle	gemeenten	
per	1	januari	2009	de	Wet	tijdelijk	huisverbod	uitvoeren.	Een	deel	van	de	gemeenten	
startte	pas	in	februari	of	maart.

4	 Binnenlands Bestuur,	2	mei	2009.
5	 Ibidem.	Er	zijn	drie	vormen	van	betrokkenheid	van	de	burgemeester	bij	het	opleg-

gen	van	een	huisverbod	mogelijk:	geen	mandaat	(de	burgemeester	stelt	zichzelf	op	
de	hoogte	en	legt	het	huisverbod	zelf	op),	ondertekeningsmandaat	(de	burgemees-
ter	beslist,	maar	de	hulpofficier	van	justitie	tekent	het	besluit)	en	volledig	mandaat	
(de		burgemeester	wordt	achteraf	geïnformeerd	over	het	opgelegde	huisverbod).	
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De  procesevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod zal hier meer 

inzicht in bieden. Over verdachten van huiselijk geweld in het 

algemeen is meer bekend. In 2007 werd in opdracht van de politie 

onderzoek gedaan naar de kenmerken van verdachten van huiselijk 

geweld (Ferwerda, 2007). Verdachten van huiselijk geweld blijken 

vooral mannen (90,7%). Ongeveer 68% van de verdachten is in 

Nederland geboren. De overige 32% betreft vooral verdachten uit 

niet‑Europese landen. Ruim 56% van de in niet‑Europese landen 

geboren verdachten maakt deel uit van één van de vier grote 

migrantengroepen in Nederland.6 De meeste verdachten (60%) zijn 

tussen de 25 en 45 jaar. Bijna 64% van de verdachten komt vaker in 

politieregistraties voor omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. 

Gemiddeld hebben verdachten bijna vijf antecedenten.

Een nieuw instrument in de aanpak van huiselijk geweld

Het huisverbod is een nieuw instrument dat aanvullend is op 

de bestaande maatregelen om huiselijk geweld te stoppen en in 

de  toekomst tegen te gaan. Er gaat bij voorkeur een preventieve 

werking van uit. Wanneer het huisverbod samenloopt met een 

strafrechtelijke aanpak, is preventief optreden nog slechts beperkt 

mogelijk. Wel kunnen slachtoffers en plegers door het huisverbod 

snel de hulp krijgen die zij nodig hebben om herhaling in de toe‑

komst te voorkomen. Dat is waar het bestaande instrumentarium 

tekortschoot. Er was of een strafrechtelijke aanpak, waarbij de 

dader vervolgd werd, of er was de mogelijkheid tot hulp op vrijwil‑

lige basis. Het huisverbod brengt een aanpak van huiselijk geweld 

die meer opties biedt. Hoewel er in huisverbodsituaties nog steeds 

vaak tot aanhouding van een verdachte wordt overgegaan, moet 

daarnaast altijd hulp in gang worden gezet. Dat was eerder niet van‑

zelfsprekend.

Het huisverbod wordt regionaal georganiseerd met de centrum‑

gemeenten vrouwenopvang in een coördinerende rol. In de meeste 

regio’s is een regionale aanpak van het huisverbod ontwikkeld, met 

handvatten voor het al dan niet opleggen van een huis verbod. In 

sommige situaties zal het huisverbod namelijk niet het juiste instru‑

6	 Antillianen,	Marokkanen,	Surinamers	en	Turken.
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ment zijn. Daarom werkt de politie vanuit een drietal voor vragen: 

is er sprake van (dreigend) huiselijk geweld, wordt het geweld ver‑

oorzaakt door iemand die in het huis woont of meer dan incidenteel 

verblijft en is deze persoon meerderjarig? Op basis van deze vragen 

wordt bepaald of er sprake is van een ‘huisverbod waardige’ situatie. 

Zo ja, dan wordt een hulpofficier van justitie opgeroepen.

Eén van de grote voordelen van het huisverbod is dat een dreigende 

situatie meteen aangepakt wordt. Er volgen tien dagen rust en de 

betrokkenen krijgen voorrang bij de hulpverlening die zij acuut 

nodig hebben.

In gevallen waar sprake lijkt te zijn van eergerelateerd geweld wordt 

een andere benadering gekozen dan het huisverbod. Het huisverbod 

vormt dan namelijk geen oplossing voor de dreiging, omdat die niet 

alleen van de uit huis te plaatsen persoon uitgaat. De politie handelt 

dan volgens een apart daartoe opgesteld protocol.

Het opleggen van huisverboden

Nadat de politie bij een melding van huiselijk geweld een hulp officier 

van justitie heeft opgeroepen, zal deze een beoordeling maken van 

de situatie met behulp van het RiHG. Uit de partiële kwaliteits‑

bepaling van het RiHG blijkt dat het instrument over het algemeen 

gebruiksvriendelijk is (Timmermans e.a., 2010). De procedure van 

het opleggen van het huisverbod in zijn totaalheid wordt echter als 

tijdrovend ervaren. Het invullen van het RiHG zelf neemt niet de 

meeste tijd in beslag. De meeste tijd gaat zitten in het opzoeken en 

horen van betrokkenen. Ook onderzoek in opdracht van de Raad 

van Korpschefs laat dit beeld zien (Olsthoorn, 2010). Een hulpofficier 

van justitie is volgens dit onderzoek gemiddeld 6,5 uur bezig met een 

huisverbod. De grote hoeveelheid tijd die een huisverbod kost zou 

zelfs in sommige gevallen leiden tot de keuze het instrument niet in 

te zetten, omdat het ten koste gaat van andere politietaken.

De wijze waarop het huisverbod opgelegd wordt, verschilt per 

regio. In de regio Rotterdam‑Rijnmond worden bijvoorbeeld voor‑

screeningen uitgevoerd door de politie. Deze voorscreeningen 

 bieden, samen met de eigen inschatting van de hulpofficier van 

justitie, input voor het invullen van het RIHG en het besluit of 

een situatie huisverbodwaardig is. In een kwart van huisverbod‑

screeningen wordt geen huisverbod opgelegd.
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Voorvragen door de politie worden in alle regio’s gesteld. Eén van 

de voorvragen is of er sprake is van dreiging. Een antwoord op een 

dergelijke vraag zal subjectief zijn. Iedere politieagent zal een situa‑

tie anders beoordelen. Daarnaast is het telkens aan de hulpofficier 

of deze ter plaatse komt en het RIHG invult.

Ten slotte verschilt de rol van de burgemeesters per regio. In som‑

mige regio’s is de bevoegdheid tot opleggen van het huisverbod 

gemandateerd aan de hulpofficier van justitie, in andere gemeenten 

legt de burgemeester in persoon de huisverboden op. Aspecten als 

de bovengenoemde drie leiden tot verschillen binnen en tussen 

regio’s in aantal opgelegde huisverboden en situaties waarin ze 

worden opgelegd. Zo werden in de regio Rotterdam‑Rijnmond tot en 

met 15 juni 2009 445 huisverboden opgelegd, in de regio Gelderland‑

Zuid ging het om drie huisverboden over het gehele jaar 2009 

(Monitoringsysteem Huisverbod, 2009).

Het benutten van de crisis

Het huisverbod betekent dat hulpverlening wordt ingeschakeld. Dat 

kan al gebeuren tijdens de crisis, vlak nadat de gemoederen hoog 

zijn opgelopen en de politie ter plaatse komt na een melding. Dat is 

niet helemaal nieuw. Los van het huisverbod heeft de politie al de 

mogelijkheid om crisisdiensten van bijvoorbeeld de GGZ of Bureau 

Jeugdzorg in te schakelen. Bij het huisverbod is dit echter in diverse 

regio’s de standaardprocedure. Daar komt direct na of zelfs vooraf‑

gaand aan het opleggen van het huisverbod de hulpverlening al ter 

plaatse.

In 2007 zijn op drie locaties pilots met het huisverbod uitgevoerd. 

Daaruit bleek dat het al in de crisis opstarten van de hulpverlening 

positieve gevolgen heeft voor de acceptatie van de hulpverlening 

door betrokkenen (Van Vree, De Haan e.a., 2007). De uithuis‑

geplaatste en achterblijver(s) staan dan meer open voor een gesprek 

en hebben nog geen kans gehad het geweld te bagatelliseren of af 

te zwakken, een proces dat anders al binnen 12 tot 24 uur na het 

gewelds incident optreedt (Van Sasse van IJsselt, 2010). Hulpverle‑

ners kunnen de situatie thuis zien en krijgen daardoor een beter 

beeld. Als tijdens de crisis het eerste contact tussen hulpverleners 

en betrokkenen is gelegd, zijn betrokkenen minder geneigd zich 

later aan hulpverlening te onttrekken. In een regio die niet met een 
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crisisdienst werkt (Drenthe) missen hulpverleners dit snelle contact 

met de betrokkenen dan ook (Biesma, Van Zwieten e.a., 2010).

Het ‘tiendagentraject’

Zodra een huisverbod is opgelegd, vangt voor alle betrokkenen (uit‑

huisgeplaatste, achterblijver(s) en eventueel aanwezige kinderen) 

hulpverlening aan. Deze hulpverlening is allereerst georganiseerd 

voor de primaire duur van het huisverbod. Dit is het zogenoemde 

‘tiendagentraject’ waarin hulpverleners met elkaar werken aan een 

passend hulpverleningsaanbod. Belangrijke stappen daarin zijn de 

probleeminventarisatie, het opstellen van een plan van aanpak voor 

de hulpverlening, afstemming tussen de beoogde trajecten voor 

achterblijver(s), uithuisgeplaatste en eventueel kinderen en doorver‑

wijzing naar/overdracht aan reguliere hulpverlening.7 Veelal komt 

het in de eerste tien dagen nog niet tot daadwerkelijk verlenen van 

hulp; daarvoor is deze periode te kort (Van Vree, De Haan e.a., 2007).

In de pilots die met het huisverbod zijn uitgevoerd zijn drie model‑

len voor het tiendagentraject ontwikkeld en getest. In één model 

staat de casemanager centraal. Die heeft de eerste contacten met 

de betrokkenen, voert de probleeminventarisatie uit en brengt 

hulpverleners van reguliere instellingen bij elkaar. In het tweede 

model werken vaste hulpverleners voor elk ‘spoor’ binnen het 

gezinssysteem (uithuisgeplaatste, achterblijver, kinderen) samen 

in een interventieteam, voorgezeten door een neutrale coördinator 

die zelf geen contact met de betrokkenen heeft. Na afloop van het 

(verlengde) huisverbod wordt de casus overgedragen aan de regu‑

liere hulpverlening. In het derde model voert één organisatie zowel 

het casemanagement als de hulpverlening voor de achterblijver 

uit en zijn daarnaast gespecialiseerde instellingen voor pleger‑ en 

jeugdhulpverlening betrokken. In dit model wordt gewerkt zonder 

vaste casusoverleggen en vindt afstemming ad hoc plaats.

De praktijk sinds het in werking treden van de Wet tijdelijk huis‑

verbod – voor zover uit beschikbare en lopende evaluaties bekend – 

laat vele mengvormen van bovenstaande modellen zien. Het is 

niet zo dat één model de boventoon voert. Wel wordt duidelijk 

7	 Zie	www.huisverbod.nl/werkproces.
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dat alle betrokken instellingen veel belang hechten aan het zeker 

stellen van de onderlinge afstemming. De reden daarvoor is dat de 

hulp verlening bij het huisverbod streeft naar een ‘systeemgerichte 

aanpak’. Een dergelijke aanpak wordt verschillend gedefinieerd, 

maar kan het beste omschreven worden als een aanpak waarbij de 

dynamiek binnen het gezinssysteem of de relatie als uitgangspunt 

wordt genomen voor de hulpverlening en hulpverlenings trajecten 

voor uithuisgeplaatste, achterblijver en eventueel betrokken 

kinderen op elkaar worden afgestemd. Doel is de interactie tussen 

de leden van het systeem zo te veranderen dat hier geen geweld 

(meer) uit voortvloeit. Dat vergt hechte samenwerking tussen 

hulp verlenende instanties vanaf het moment dat de probleem‑

inventarisatie aanvangt omdat de aanpak een samenhangende 

analyse van ieders rol in het systeem vereist. Om zeker te zijn van 

een goede afstemming tussen de betrokken hulpverleners kiezen 

sommige regiogemeenten voor een sterk casemanagement, andere 

voor vaste momenten van casusoverleg, weer andere voor beide. 

Ook wordt er vaak naar gestreefd het huisverbod af te sluiten met 

een ‘systeemgesprek’, een gesprek waarin uithuisgeplaatste en 

achterblijver(s) met hun hulpverleners om tafel zitten en het plan 

van aanpak voor het vervolg bespreken.

Tijdsdruk

Er bestaat spanning tussen enerzijds het zoveel mogelijk benutten 

van het huisverbod als middel om situaties waarin huiselijk geweld 

dreigt plaats te vinden of plaatsvindt open te breken, en anderzijds 

het realiseren van een zorgvuldig tot stand gekomen, systeem‑

gericht en volledig plan van aanpak. De korte periode waarin het 

huisverbod geldt legt grote tijdsdruk op de hulpverlenende instel‑

lingen. Huisverboden zijn moeilijk in te plannen, maar vergen 

vrijwel direct handelen. Een gedeeltelijke oplossing hiervoor is 

het reserveren van vaste momenten in de week voor casusoverleg. 

Hulpverleners borgen zo de tijd om bij elkaar te komen. Het borgen 

van tijd om aan de cliënt te besteden is lastiger omdat vooraf niet 

bekend is wanneer een huisverbod wordt opgelegd. Instellingen 

voor hulpverlening aan achterblijvers, uithuisgeplaatsten en kin‑

deren geven het huisverbod prioriteit en streven ernaar tijdens het 

tiendagen traject in ieder geval een eerste gesprek met de cliënt te 
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realiseren. Of het contact meer frequent is verschilt per regio en 

hangt af van de werklast van hulpverleners en gemaakte afspraken.8

Na het huisverbod

De interventies van hulpverleners tijdens het tiendagentraject zijn 

een vorm van crisisinterventie en zijn erop gericht de bij het huis‑

verbod betrokkenen in te bedden in reguliere hulpverlening. Dat 

betekent dat na afloop van het tiendagentraject vaak overdracht 

plaatsvindt van uithuisgeplaatste, achterblijver(s) en kinderen aan 

andere hulpverleners. De casemanagers van het huisverbod moni‑

toren dan of de hulp op gang komt en hoe het met de betrokkenen 

gaat. De hulpverlening waarnaar wordt doorverwezen is zeer divers. 

Partners kunnen gezamenlijk worden doorverwezen naar relatie‑

therapie. De meest voorkomende hulp voor achterblijvers wordt 

verleend door het maatschappelijk werk. Uithuisgeplaatsten kun‑

nen terecht bij gespecialiseerde plegerhulpverlening. Voor kinderen 

die getuige zijn geweest bestaan diverse (groeps)trajecten, gericht 

op verschillende leeftijdsgroepen. Voor ouders kan opvoedings‑

ondersteuning worden ingeschakeld. Daarnaast is bij gezinnen 

waarin huisverboden worden opgelegd, vaak sprake van multi‑

problematiek, zodat ook vaak wordt doorverwezen naar instellingen 

als verslavingszorg en schuldhulpverlening.

Vooralsnog is onduidelijk hoe deze vervolghulpverlening verloopt 

en wat het resultaat ervan is. Het huisverbod beoogt het geweld te 

stoppen, niet alleen tijdens de looptijd van het verbod, maar ook 

daarna. Goede hulpverlening is daarvoor onontbeerlijk. Dat heeft te 

maken met de aard van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is meestal 

niet eenmalig, maar vindt herhaald plaats tegen een achtergrond 

van dreiging en angst. De geheimhouding waar het geweld vaak 

mee gepaard gaat leidt tot isolement voor de slachtoffers. Het 

geweld is slechts één element in een complex geheel van gevoelens, 

afhan kelijkheden, economische verbondenheid, gezamenlijke 

8	 Dit	blijkt	onder	andere	uit	de	evaluaties	die	van	het	huisverbod	zijn	uitgevoerd.	Meer	
informatie	over	de	hulpverleningstrajecten	zal	zijn	opgenomen	in	de	procesevaluatie	
van	de	Wet	tijdelijk	huisverbod	die	naar	verwachting	eind	2010	openbaar	wordt.
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 geschie denis en bloedbanden (Lünneman en Bruinsma, 2005). Het 

huisverbod is een middel om deze situatie open te breken en werkt 

als een stok achter de deur om uithuisgeplaatste en achterblijver(s) 

in te laten zien dat de situatie moet veranderen. Om de motivatie 

voor deelname aan hulptrajecten te behouden is het cruciaal dat 

de hulp ook na afloop van het huisverbod zonder onderbreking 

doorgaat.

In de praktijk stuiten hulpverleners hier echter op het probleem dat 

zij hun cliënten na het huisverbod vaak niet meer dezelfde mate van 

aandacht kunnen geven als tijdens de maatregel en de motivatie 

van de cliënt daardoor afneemt. Wanneer een cliënt aan een andere 

instelling moet worden overgedragen, kunnen naast de lagere 

contactfrequentie nog twee andere factoren uitval veroorzaken: een 

wachttijd tussen de afsluiting van het contact met de hulp verlening 

tijdens het huisverbod en de start van het vervolgtraject; en het 

opnieuw op moeten bouwen van een vertrouwensband met de 

nieuwe hulpverlener. Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op 

de mate waarin deze risico’s er in de praktijk toe leiden dat hulp‑

verlening na afloop van het huisverbod stagneert.

Ervaringen van betrokkenen

Uit een eerste – in opzet beperkt – onderzoek naar de ervaringen 

van de betrokkenen bij het huisverbod blijkt dat achterblijvers het 

als een ingrijpende, maar ook wenselijke maatregel ervaren. Zij 

zijn veelal opgelucht dat van buitenaf wordt ingegrepen, omdat ze 

zelf niet goed in staat zijn de eerste stap te zetten. Na afloop van 

het huisverbod houden zij contact met de hulpverlening, hoewel 

onbekend is hoe lang dit contact blijft voortduren en wat het effect 

daarvan is op het geweld. Uithuisgeplaatsten ervaren het huisver‑

bod negatiever. Dat heeft te maken met praktische problemen (het 

vinden van een alternatieve verblijfplaats bijvoorbeeld), maar ook 

met het ervaren van de uithuisplaatsing als oneerlijk omdat de uit‑

huisgeplaatste zich niet (alleen) verantwoordelijk voor het geweld of 

de dreigende situatie acht (Koffijberg en Kriek, 2008).

Na afloop van het huisverbod is de veiligheid van de achterblijver(s) 

nog niet altijd geborgd. In die situaties is eenmalig verlenging 

van het huisverbod mogelijk. Wanneer de situatie daarna nog 

steeds niet veilig is, dient naar een andere oplossing gezocht te 

worden. Die oplossing kan in het strafrecht liggen, maar sluit dan 
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niet direct aan op het huisverbod. Het strafrechtelijke traject bij 

huiselijk geweld duurt namelijk veelal langer dan het huisverbod. 

Een andere mo gelijke oplossing is het verzorgen van opvang voor 

de achterblijver(s) nadat de uithuisgeplaatste weer terug naar huis 

kan. Dit druist echter in tegen een belangrijke gedachte achter 

het huisverbod, namelijk om niet het slachtoffer, maar de pleger 

te ‘straffen’. Bovendien willen achterblijvers dit ook niet altijd. Er 

zijn situaties bekend waarin meerdere malen een huisverbod is 

opgelegd. De reden daarvoor kan zijn dat het strafrechtelijk traject 

niet snel genoeg wordt gestart zodat het geweld kan voortduren. Ook 

komt het voor dat de hulpverlening er niet in slaagt de betrokkenen 

te motiveren, waardoor zij zelf de geweldssituatie in stand houden.

Discussie

Het huisverbod is een belangrijk instrument in de aanpak van hui‑

selijk geweld. Het dwingt de partijen die bij de aanpak van huiselijk 

geweld betrokken zijn tot hechte samenwerking. In die zin heeft het 

in de afgelopen twee jaar bijgedragen aan een intensivering en ver‑

dere professionalisering van de aanpak van huiselijk geweld.

Het huisverbod wordt voor het grootste deel opgelegd in situaties 

waarin de politie voorheen ook al op kon treden en hulpverlening in 

kon schakelen. In 90% van de huisverboden is ook een strafrechtelijk 

traject gestart. Vanuit de idee achter de wet zijn dit niet de gevallen 

waar het huisverbod in eerste instantie voor bedoeld is. Het huisver‑

bod is immers in eerste instantie bedoeld als preventieve maatregel. 

Het parallel lopen van veel huisverboden aan een strafrechtelijk 

traject wijst echter niet per definitie op een tekortkoming in de toe‑

passing van de wet (die een meer preventieve inzet van het instru‑

ment beoogde); blijkbaar bestaat ook in situaties waarin de politie 

de eerste stappen van een strafrechtelijk traject kan zetten (bijvoor‑

beeld aanhouding en aangifte) de behoefte om de veiligheid voor de 

achterblijver(s) voor een periode van 10 tot 28 dagen te borgen en de 

mogelijkheden voor hulpverlening te verkennen. Een strafrechtelijk 

traject leidt immers niet per definitie tot vervolging of veroordeling. 

Het voor een groot deel parallel lopen van het huis verbod aan straf‑

rechtelijke trajecten roept wel de vraag op waarom het huisverbod 

nauwelijks wordt toegepast in situaties waarin uitsluitend sprake is 

van dreiging (weliswaar acuut) maar  daadwerkelijk geweld nog niet 
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heeft plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de 

politie over het algemeen het startpunt vormt voor het huisverbod, 

en de politie pas wordt ingeschakeld als een situatie al uit de hand 

gelopen is. De bestaande jurisprudentie laat zien dat nog geen een‑

duidig antwoord bestaat op de vraag wanneer een huisverbod kan 

worden opgelegd of verlengd. Afhankelijk van de opvattingen over 

wat ‘ernstig en onmiddellijk gevaar’ inhoudt is het denkbaar dat ook 

andere instanties, zoals Jeugdzorg, een initiërende rol krijgen.

Een belangrijke toevoeging van het huisverbod aan het bestaande 

instrumentarium voor de aanpak van huiselijk geweld is de enorme 

snelheid waarmee hulpverlening op gang komt. In veel gevallen 

wordt het crisismoment zelf al benut om de situatie met betrok‑

kenen te bespreken. De verwachting is dat dit leidt tot eerder 

ingrijpen en effectievere trajecten dan wanneer mensen geheel 

zelfstandig geacht worden hulp te zoeken en te blijven volgen. Het 

huisverbod is ingebed in een systeemgerichte aanpak, een werk‑

wijze die goed aansluit bij de aard van huiselijk geweld. Immers, 

het complexe geheel van gevoelens, afhankelijkheden, economi‑

sche verbondenheid, gezamenlijke geschiedenis en bloedbanden 

waarvan het geweld onderdeel uitmaakt wordt op deze wijze in de 

hulpverleningsaanpak betrokken.

Een aandachtspunt bij de uitvoering van de wet zijn de verschillen 

tussen regio’s. Door de ruimte die hulpofficieren van justitie hebben 

bij het opleggen van huisverboden en doordat de ene hulp officier 

eerder geneigd is een huisverbod op te leggen dan de andere 

verschilt de kans dat bij (dreigend) huiselijk geweld een huisverbod 

wordt opgelegd per regio en binnen regio’s. Door de verschillen in 

de organisatie van de hulpverlening verschilt vervolgens ook de 

intensiteit waarmee betrokkenen tijdens het huisverbod begeleid 

worden. Dat kan mogelijk leiden tot verschillen in effectiviteit van 

het huisverbod. Zowel de verschillen in de kans dat het huisverbod 

wordt opgelegd als in de effectiviteit ervan zijn vanuit de wet gezien 

onwenselijk.

Een ander aandachtspunt betreft het traject na afloop van het 

huisverbod. Huiselijk geweld is een complexe geweldsvorm. 

Motiveren voor hulpverlening dient snel en continu te gebeuren; 

zowel slachtoffers als plegers komen moeilijk los van het geweld. 

Intensieve begeleiding is daarom ook na het huisverbod gewenst 

en het is onduidelijk in hoeverre dat gerealiseerd wordt. Daarnaast 

kan de dreiging na 10 of 28 dagen nog voortbestaan, wat pleit voor 
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een zorgvuldige afstemming tussen het huisverbod en een even‑

tueel strafrechtelijk traject, niet alleen inhoudelijk maar ook qua 

termijnen.

Het bovenstaande wijst erop dat het huisverbod een waardevolle 

aanvulling is op het bestaande instrumentarium voor de aanpak 

van huiselijk geweld. Voor het onderzoeken van de effectiviteit 

ervan is het nog te vroeg. Wel is het mogelijk om op basis van de 

ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan een aantal voorwaarden te 

schetsen voor de effectiviteit van het instrument. Het gaat dan om 

een gelijke en zorgvuldige toepassing in alle regio’s, het benutten  

van het crisismoment door de hulpverlening, een zorgvuldige 

overdracht van betrokkenen aan vervolghulpverlening en een pas‑

send, direct aansluitend hulpverleningsaanbod na afloop van het 

huisverbod waarin betrokkenen voortdurend gemotiveerd blijven 

worden voor de hulp. Tot slot is het wenselijk een manier te vinden 

om de veiligheid te borgen na afloop van het huisverbod.

Zoals het er nu naar uitziet, heeft het huisverbod de potentie om 

geweld in individuele gevallen te voorkomen of te stoppen. Of dit 

ook daadwerkelijk lukt, zal effectevaluatie in de toekomst uitwijzen. 

Het huisverbod voegt aan het bestaande instrumentarium voor de 

aanpak van huiselijk geweld in ieder geval de mogelijkheid toe om in 

een vroeg stadium van huiselijk geweld te interveniëren. 
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Trauma’s bij kinderen als gevolg 
van huiselijk geweld

B. Tierolf*

In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van huiselijk geweld 

voor kinderen en hun ouders in gezinnen waarin huiselijk geweld 

voorkomt. We richten ons hierbij vooral op kinderen als getuige van 

huiselijk geweld. Op basis van drie onderzoekspopulaties wordt 

gekeken wat de gevolgen zijn voor kinderen die getuige zijn geweest 

van huiselijk geweld. Daarnaast kijken we ook naar de gevolgen en 

achtergronden bij ouders.

Huiselijk geweld komt onder alle lagen van de bevolking en in alle 

culturen voor en is een van de meest omvangrijke geweldsvormen in 

onze samenleving (Ferwerda, 2006). Emotionele afhankelijkheid en 

loyaliteitsbanden zijn een bindend element binnen gezinsrelaties. 

Huiselijk geweld is een meestal langdurige situatie die gepaard gaat 

met dreiging en angst. Slachtoffers leven vaak in een isolement, 

mede door de (opgedrongen) geheimhouding (Lünnemann en 

Bruinsma, 2005). In dit artikel hanteren we de definitie van Lünne‑

mann en Bruinsma, die de relatie tussen het slachtoffer en de dader 

centraal stelt en niet de plaats waar het geweld zich afspeelt (voor 

een uitgebreide weergave van deze definitie zie het artikel van Van 

der Veen en Bogaerts in dit nummer).

Blootstelling van kinderen aan huiselijk geweld

Er bestaan meerdere situaties van blootstelling aan huiselijk geweld. 

Kinderen kunnen daadwerkelijk ooggetuige zijn van dit geweld 

en daarnaast kan het gebeuren dat het kind het geweld niet ziet, 

maar wel blootgesteld wordt aan beangstigende geluiden, zoals 

schreeuwen en glasgerinkel. Ouders onderschatten vaak de gevol‑

*	 Drs.	Bas	Tierolf	is	als	onderzoeker	verbonden	aan	de	afdeling	Orthopedagogiek	van	de	
Faculteit	Psychologie	en	Pedagogiek	van	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam,	alsmede	
aan	het	Verwey-Jonker	Instituut	in	Utrecht.
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gen daarvan voor kinderen. Volgens Dijkstra (2001) krijgen kinderen 

(als getuige) meer mee van ruzies en geweld in het gezin dan som‑

mige ouders denken. In 80% van de gezinnen waar partnergeweld 

voorkomt, zijn de kinderen getuige van geweld. Bovendien zijn 

kinderen naar schatting in 30 tot 60% van deze gevallen ook zelf 

doelwit van het geweld (Klein Velderman en Pannebakker, 2008). 

Lamers‑Winkelman, Willemen & Visser (under review) vonden in 

een klinische populatie dat 50% van de kinderen ook zelf fysiek 

geweld hadden ondergaan.

Over de directe en indirecte gevolgen van huiselijk geweld voor 

kinderen in het gezin bestaan grote zorgen. Deze zorgen hebben 

meestal betrekking op de mogelijkheid dat blootstelling aan geweld 

tussen ouders leidt tot posttraumatische stress, hetgeen zich kan 

openbaren in depressies, overmatige angst en/of woede en ADHD‑

achtige verschijnselen. Buitenlands onderzoek geeft daar ook 

aanleiding voor; er zijn aanwijzingen voor een verhoogde prevalen‑

tie van symptomen van posttraumatische stressstoornissen (Cum‑

mings, 1998). Andere uitkomsten bij de kinderen blijven mogelijk 

echter onderbelicht. Een aantal onderzoekers (Crockenberg en 

Langrock, 2001; Cummings en Davies, 1994; McCoy, Cummings 

e.a., 2009) betoogt dat de gevolgen van huiselijk geweld zich breder 

uitstrekken, doordat het geweld een bedreiging vormt voor de emo‑

tionele veiligheid die kinderen ontlenen aan hun gezinssituatie.

Kinderen kunnen op verschillende manieren te lijden hebben onder 

huiselijk geweld. Kinderen die lichamelijk mishandeld worden, 

vertonen fysieke trauma’s als blauwe plekken of botbreuken (Hobbs 

en Bilo, 2009). De psychische gevolgen, zowel op de korte als op de 

lange termijn, zijn echter meer divers en het is vaak moeilijker om 

eenduidige verbanden te leggen tussen het geweld en de mogelijke 

psychische gevolgen. Op de korte termijn kunnen kinderen last krij‑

gen van angsten, depressie, hyperactiviteit, schaamte en boosheid. 

Op de lange termijn kunnen deze gevolgen leiden tot een verstoorde 

psychische ontwikkeling bij deze kinderen. Perry (2001) en Osofsky 

(1999) hebben betoogd dat kleine kinderen die worden blootgesteld 

aan huiselijk geweld zoveel emotionele stress ervaren, dat dit de 

neurologische ontwikkeling kan schaden.
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Onderzoek naar gevolgen van huiselijk geweld bij kinderen

Om meer zicht op de gevolgen van huiselijk geweld bij kinderen 

en ouders te krijgen is in Nederland in het recente verleden onder‑

zoek gedaan (Klein Velderman en Pannebakker, 2008; Baeten, 

Lamers‑Winkelman e.a., 2007; Dijkstra, 2001; Van Dijk, Flight e.a., 

1997). Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd in vier grote ste‑

den (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) dat zich richt 

op gevolgen van het huiselijk geweld bij kinderen. Daarbij wordt 

gekeken naar het huiselijk geweld, de gevolgen bij de kinderen, de 

gevolgen bij de ouders en de onderlinge relatie tussen deze gevolgen.

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van data van eerder onderzoek 

van Baeten, Lamers‑Winkelman e.a. (2007), van data van enkele 

GGZ‑instellingen gespecialiseerd in de behandeling van onder 

andere kinderen die huiselijk geweld hebben ondergaan en pilotdata 

van het hiervoor genoemde onderzoek in de vier grote steden.

Voortbouwend op de basisverkenning van Dijkstra (2001) gaat de 

aandacht vooral uit naar de kinderen die thuis getuige zijn van 

geweld, meestal tussen hun ouders. Het lastige hierbij is natuurlijk 

dat moeilijk is vast te stellen of er alléén sprake is geweest van het 

getuige zijn van huiselijk geweld, of dat er toch ook sprake is geweest 

van andere vormen van psychisch of fysiek geweld gericht tegen 

de kinderen. Helemaal uit te sluiten is dit laatste natuurlijk nooit. 

Het onderzoek van Baeten, Lamers‑Winkelman e.a. (2007) (hierna 

te noemen: de ‘kindspoorgroep’) had alleen kinderen als getuige 

van huiselijk geweld als doelgroep. Daar bleek echter dat in een 

klein percentage van de gevallen toch nog meer aan de hand was, 

 namelijk in elk geval fysiek geweld door ouders tegen kinderen. 

Vooral psychisch geweld van ouders tegen kinderen is relatief 

moeilijk vast te stellen, terwijl we er waarschijnlijk van mogen uit‑

gaan dat dit geregeld voorkomt. Het gegeven dat er sprake was van 

huiselijk geweld, werd in deze groep in ruim 90% van de gevallen 

vastgesteld door de politie. In principe was bij deze gezinnen nog 

geen hulpverlening gaande.

In de dataset van de GGZ‑instellingen (hierna te noemen de ‘klini‑

sche groep’) wordt in de traumastatus zo goed mogelijk, met elkaar 

uitsluitende categorieën, vastgelegd wat er in de thuissituatie is 

gebeurd. Op deze manier is het mogelijk om de populatie kinderen 

als getuige van huiselijk geweld te onderscheiden. Deze gezinnen 

worden vrijwel allemaal doorverwezen door voorliggende hulp‑
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verlening met een vermoeden van traumatische symptomen bij de 

kinderen. Daarmee is het waarschijnlijk dat er reeds hulpverlening 

in het gezin is geweest of gaande is.

In de pilotdata van het onderzoek in de vier grote steden (hierna 

te noemen de ‘pilotgroep’) zijn gezinnen geselecteerd waarin 

partnergeweld aanleiding voor de melding was, de melding betrof 

altijd huiselijk geweld. Ook hier is meer dan 90% van de meldingen  

afkomstig van de politie en is er vaak nog geen hulpverlening 

gaande, of is de hulpverlening net gestart.

Dit levert uiteindelijk drie steekproeven op waarin iets gezegd kan 

worden over de populatie kinderen als getuige van huiselijk geweld. 

De bovengenoemde datasets zijn gebruikt omdat er met dezelfde 

instrumenten iets wordt gemeld over de gevolgen van huiselijk 

geweld voor de kinderen. Deze instrumenten meten posttrauma‑

tische stresssymptomen. Na gebeurtenissen van huiselijk geweld 

is het mogelijk dat het kind traumasymptomen ontwikkelt. Er zijn 

veel verschillende grote traumatische stressfactoren in het leven 

van kinderen die overweldigend kunnen zijn. Voorbeelden zijn 

kindermishandeling, getuige zijn van huiselijk geweld, lichamelijke 

en seksuele aanvallen door leeftijdsgenoten en geweld op school. 

Daarnaast kunnen ook auto‑ongelukken, natuurrampen, levens‑

bedreigende ziektes of invasieve medische procedures, oorlog, 

vluchtervaringen en terroristische aanslagen stressvol zijn.

Tot slot kunnen minder overweldigende, maar toch stressvolle 

gebeurtenissen in het leven tekenend zijn voor het kind, zoals  

blootstelling aan ouderlijke echtscheiding, ouderlijk alcoholisme  

of ziekte van een familielid (Briere, 2005).

Traumasymptomen gemeten

Voor het meten van traumasymptomen heeft Briere in 1996 een 

zelfrapportagelijst, en in 2005 een ouder/verzorgerrapportagelijst 

ontwikkeld voor kinderen die traumatische ervaringen heb‑

ben meegemaakt. Deze Trauma Symptom Checklist for Children 

(TSCC, voor kinderen van 8 tot en met 16 jaar) en Trauma Symptom 

Checklist for Young Children (TSCYC, voor kinderen van 3 tot en 

met 12 jaar) meten posttraumatische stress en gerelateerde psycho‑

logische symptomen, zoals angst, depressie, boosheid, dissociatie 

en seksuele zorgen bij kinderen. De effecten van trauma zijn vooral 

bij deze symptomen te zien. Uiteindelijk leveren deze instrumenten 
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scores op, op de symptomen. Deze scores kunnen worden inge‑

deeld in een niet‑traumatisch bereik (een normaal niveau), een 

subklinisch bereik (een sub klinisch, maar potentieel problematisch 

niveau) en een klinisch bereik (de aanwezigheid van een trauma‑

tische stoornis). In het vervolg van dit artikel wordt gesproken over 

‘traumatische scores’ indien scores zich in het subklinische of klini‑

sche bereik bevinden.

De drie steekproeven laten voor wat betreft de traumatische scores 

opvallende verschillen zien. Als eerste kijken we in dit verband naar 

de overkoepelende term: is er ten aanzien van minimaal een van 

de psychopathologische symptomen sprake van een traumatische 

score bij de kinderen? Wanneer we alleen kijken naar de kinderen 

als getuigen van huiselijk geweld zien we bij de kindspoorgroep 

(N=134) dat er bij 27% van de kinderen sprake is van een traumati‑

sche score. In de pilotgroep (N=42) geldt dat voor ruim 63% van de 

kinderen. En in de KJTC‑groep (N=85) ten slotte heeft bijna 74% van 

de kinderen een traumatische score.

We zien een duidelijk oplopend percentage kinderen met een 

traumatische score bij deze populaties. Waarbij we natuurlijk bij de 

klinische groep ook een hoog percentage verwachten, aangezien 

kinderen naar de centra verwezen worden omdat er traumatische 

symptomen verondersteld worden. Bij de andere populaties is dit 

veel minder vanzelfsprekend. Toch zien we ook hier aan zienlijk 

hogere percentages dan we in de normale populatie zouden 

verwachten. Volgens de normering van de instrumenten zou tussen 

de 5% en 8% van de kinderen in de normale populatie een trauma‑

tische score hebben. Dit betekent dat met name in de pilotgroep bij 

zeer veel kinderen sprake is van een traumatische score.

In vergelijking met andere vormen van huiselijk geweld levert het 

getuige zijn van huiselijk geweld relatief gezien nog het laagste 

percentage traumatische scores op. In de klinische groep hebben we 

tenslotte ook gegevens van kinderen die seksueel misbruikt zijn en 

kinderen die lichamelijk mishandeld zijn. Bij de seksueel misbruikte 

kinderen (N=240) vinden we bij bijna 83% van de kinderen een trau‑

matische score. Bij de lichamelijk mishandelde kinderen (N=119) 

is dit ruim 78%. Beide percentages zijn significant hoger dan de 

bijna 74% die we vonden voor de kinderen als getuige van huiselijk 

geweld. Ook binnen de kindspoorgroep konden we nog een aantal 

lichamelijk mishandelde kinderen onderscheiden (N=10). Hier was 
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bij 37% sprake van een traumatische score, vergeleken met de 27% 

van de groep als getuige van huiselijk geweld.

Psychopathologische symptomen

Als we iets dieper ingaan op de psychopathologie bij deze kinderen, 

kijken we naar de verschillende psychopathologische symptomen 

die met de vragenlijsten worden gemeten. Zoals gezegd meten de 

lijsten posttraumatische stress, angst, depressie, boosheid, disso‑

ciatie en seksuele zorgen:

– Posttraumatische stress bestaat uit items die de klassieke post‑

traumatische symptomen weergeven. Deze bestaan onder andere 

uit het herbeleven van de traumatische gebeurtenis, vermij‑

den van mensen, plaatsen en situaties die herinneren aan de 

traumatische gebeurtenis, emotionele ongevoeligheid, nacht‑

merries, overmatige springerigheid, aandachts‑ en concentratie‑

problemen, slaapproblemen.

– Angst kan worden gezien als een weerspiegeling van de mate 

waarin het kind wordt ervaren als angstig, hyperalert en zorgelijk, 

mede gecombineerd met de specifieke angsten voor mannen of 

vrouwen, voor het donker, en om te worden gedood.

– Depressie wordt gekenmerkt door gevoelens van verdriet, 

eenzaamheid, periodes van overmatig verdriet en depressieve 

gedachten, over bijvoorbeeld zelfverwonding en suïcide.

– Boosheid wordt gekenmerkt door boze gedachtes, gevoelens en 

gedragingen, inclusief gevoelens van woede en haat naar anderen.

– Dissociatie meet de mate waarin kinderen dissociatieve symp‑

tomen ervaren, inclusief derealisatie, black‑outs, emotionele 

afstomping, doen alsof ze iemand of ergens anders zijn, dag‑

dromen, geheugenproblemen en dissociatieve vermijding. Disso‑

ciatieve verschijnselen dienen vaak om een pijnlijke innerlijke 

ervaring bij het kind te verminderen.

– Seksuele zorgen hebben betrekking op seksuele gedachten of 

gevoelens die atypisch zijn wanneer deze eerder dan verwacht 

verschijnen of met een grotere dan normale frequentie, seksuele 

conflicten, negatieve reacties op seksuele stimuli en angst voor 

seksuele uitbuiting.

Van deze verschillende traumatische symptomen scoren posttrau‑

matische stress en angst in alle drie de populaties het hoogst. Boos‑
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heid scoort in twee van de drie steekproeven het laagst. Dit wordt 

ook weergegeven in tabel 1. Hierin staan niet de daadwerkelijke 

scores maar de percentages (sub)klinische traumatische scores.

Tabel 1 Traumapercentages naar symptomen per steekproef

KJTC‑groep (N=85) Geen trauma Subklinisch 

trauma

Klinisch 

trauma

Posttraumatische	stress 51,3% 16,3% 32,5%

Angst 67,5% 11,3% 21,3%

Depressie 75,0% 7,5% 17,5%

Seksuele	zorgen 92,5% 3,8% 3,8%

Dissociatie 88,8% 0,0% 11,3%

Boosheid 85,0% 3,8% 11,3%

Kindspoorgroep (N=134)

Posttraumatische	stress 94,8% 4,3% 0,9%

Angst 91,3% 4,3% 4,3%

Depressie 95,7% 2,6% 1,7%

Seksuele	zorgen 97,4% 0,0% 2,6%

Dissociatie 93,0% 3,5% 3,5%

Boosheid 97,4% 1,7% 0,9%

Pilotgroep (N=42)

Posttraumatische	stress 63,3% 6,7% 30,0%

Angst 53,3% 20,0% 26,7%

Depressie 76,7% 6,7% 16,7%

Seksuele	zorgen 83,3% 13,3% 3,3%

Dissociatie 83,3% 3,3% 13,3%

Boosheid 93,3% 3,3% 3,3%

We constateren bij kinderen als getuige van huiselijk geweld relatief 

veel traumatische scores, waarbij angst en posttraumatische stress 

het meest voorkomen. In alle drie de onderzochte populaties vinden 

we een veelheid aan trauma’s bij alle symptomen. Dus naast de 

posttraumatische stress en angst zien we ook depressie, seksuele 

zorgen, dissociatie en boosheid. Daarnaast kunnen we veronder‑

stellen dat huiselijk geweld gecombineerd met andere vormen van 

kindermishandeling, zoals fysieke mishandeling en seksueel mis‑

bruik, waarschijnlijk nog vaker trauma’s bij kinderen veroorzaken.
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Ouders en huiselijk geweld

Tegelijkertijd is het relevant om te kijken naar de ouders, hoe door‑

staan zij het huiselijk geweld en wat zijn de schadelijke gevolgen 

bij hen? In de klinische groep en de kindspoorgroep is vrij weinig 

bekend van de ouders. In de pilotgroep hebben de ouders ook een 

aantal vragenlijsten ingevuld en is derhalve meer bekend over een 

aantal achtergronden. Zo is de traumasymptomenlijst voor volwas‑

senen van Briere (1995) bij hen afgenomen en tevens een lijst om 

jeugdtrauma’s bij volwassenen in kaart te brengen. Op basis van 

deze jeugdtrauma’s is het mogelijk om te bepalen of ouders zelf 

vroeger huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun gezin. In de 

pilotgroep hebben tot dusver 27 ouders de lijsten ingevuld. Wanneer 

we kijken naar trauma’s zien we dat 31% van de ouders op minstens 

een van de symptomen een traumatische score heeft. De hoogst sco‑

rende posttraumatische stresssymptomen bij de ouders zijn:

– Spanningsverminderend gedrag (de neiging om interne spannin‑

gen met externe middelen te verminderen, zoals automutilatie, 

woede‑uitbarstingen, zelfmoorddreigementen) komt voor bij 

bijna 20% van de ouders.

– Intrusieve ervaringen (zoals nare flashbacks en nachtmerries).

– Disfunctioneel seksueel gedrag (ongepast gebruik van seksueel 

gedrag om non‑seksuele doelen te bereiken) komt voor bij ruim 

15% van de ouders.

Daarnaast vinden we bij bijna 60% van de ouders dat zij in hun 

jeugd huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun gezin. Dit is 

een schrikbarend hoog percentage en dit roept meteen de vraag op 

naar de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Kishor 

en Johnson (2004) laten in een vergelijkende studie tussen negen 

ontwikkelingslanden zien dat vrouwen wier vaders hun moeders 

mishandelden, zelf een twee keer zo grote kans hebben ook mishan‑

deld te worden door hun partners. Tegelijkertijd stellen Buzawa en 

Buzawa (2003) terecht dat een groot aantal getuigen van huiselijk 

geweld later noch dader noch slachtoffer worden. Zij constateren 

een gebrek aan kennis over het verband tussen het getuige zijn van 

geweld op jonge leeftijd en het dader of slachtoffer zijn van geweld 

op latere leeftijd. Meer longitudinaal onderzoek waarbij populaties 

over tientallen jaren gevolgd worden is noodzakelijk om meer over 

deze verbanden te weten te komen.



97Trauma’s bij kinderen 

Tot slot

De beschreven onderzoeksresultaten leiden uiteindelijk tot de vraag 

hoe kan worden geanticipeerd op het gegeven dat ouders die in een 

situatie van huiselijk geweld verkeren, zelf ook in hun jeugd reeds 

huiselijk geweld in hun gezin hebben meegemaakt. En daaruit 

volgend, hoe kan worden voorkomen dat de kinderen die nu in hun 

thuissituatie huiselijk geweld meemaken, in hun volwassen leven 

wederom met de negatieve consequenties te maken krijgen?

Specifieke aandacht voor de verschillende traumasymptomen die 

bij kinderen als getuige van huiselijk geweld in hoge mate voorko‑

men, lijkt daarbij een eerste uitgangspunt.
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Fataal huiselijk geweld

Doding van eigen kind, partner of ouder

F. Koenraadt en M. Liem*

Ernstig en zelfs fataal huiselijk geweld houden de gemoederen bezig. 

Hoewel de afgelopen jaren het aantal zaken van moord en doodslag 

is afgenomen, blijkt dat thans in Nederland ongeveer 30% van de 

zaken van moord en doodslag om die in gezinsverband gaan. Voor 

de afgelopen twee decennia komt dit neer op ongeveer zestig slacht‑

offers per jaar. Zeker in vergelijking met andere zaken van moord 

en doodslag onderscheiden die waar het gaat om fataal huiselijk 

geweld zich vooral door de bijzondere en intense band tussen dader 

en slachtoffer, zoals een bloedband, een liefdesrelatie, een opvoe‑

dingsrelatie of een verzorgingstaak. De fysieke dan wel psychische 

nabijheid is cruciaal.

Om de incidentie en aard van dit type fataal huiselijk geweld in 

kaart te brengen wordt in deze bijdrage van twee databronnen 

gebruikgemaakt: de Moord en Doodslag Monitor 1992‑2009 (die 

vooral gebruikt is voor de epidemiologische informatie) en de 

Databank Doding in Gezinsverband, bestaande uit informatie van 

gedragskundige rapportages pro justitia (vooral gebruikt om karak‑

teristieken of patronen weer te geven). De informatie uit de Moord 

en Doodslag Monitor is per casus summier, kwantitatief en op 

homogene wijze geordend, de informatie uit de Databank Doding in 

Gezinsverband is per casus uitgebreid, kwalitatief en op heterogene 

wijze vergaard.

*	 Dr.	Frans	Koenraadt	is	als	hoogleraar	Forensische	Psychiatrie	en	Psychologie	verbonden	
aan	de	Universiteit	Utrecht;	hij	is	tevens	wetenschappelijk	adviseur	bij	het	Pieter	Baan	
Centrum	(NIFP)	te	Utrecht	en	bij	de	Forensisch	Psychiatrische	Kliniek	te	Assen.	Dr.	Ma-
rieke	Liem	is	als	universitair	docent	Criminologie	verbonden	aan	de	Universiteit	Leiden.
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De afgelopen jaren heeft een uitvoerig onderzoeksproject1 gericht 

op zaken van doding in gezinsverband, zoals kinderdoding, ouder‑

doding en partnerdoding, geleid tot diverse publicaties. In deze 

bijdrage komen de belangrijkste bevindingen daarvan aan de orde.

Terminologie

Voorafgaand aan een meer inhoudelijke bespreking van het onder‑

werp wordt allereerst de gebruikte terminologie van de meest 

voorkomende vormen van fataal huiselijk geweld uiteengezet.

Met infanticide wordt de doding van het kind bedoeld in het eerste 

jaar na de geboorte. Neonaticide is de aanduiding van de doding2 

van een kind door de eigen moeder binnen 24 uur na de geboorte. 

Hier gaat het om een delict dat, onderscheiden naar kindermoord 

en kinderdoodslag, in het Wetboek van Strafrecht afzonderlijk staat 

omschreven als een delict met een strafverminderende omstandig‑

heid. Er is dan sprake van een zogenoemd geprivilegieerd delict. 

Sinds de verlichting wordt in West‑Europese landen door de wet‑

gever immers rekening gehouden met de lichamelijke en psychische 

belasting van de zwangerschap en de bevalling die de moeder dan 

net achter de rug heeft (Koenraadt, 2003). Filicide is een verzamel‑

naam voor doding van het kind door de vader of moeder.

Het ombrengen van de eigen partner komt in de literatuur ook voor 

onder de namen uxoricide of mariticide.

Met parricide als verzamelnaam wordt de doding van de eigen ouder 

door het kind aangeduid: vaderdoding (patricide) en/of moeder‑

doding (matricide). Dat kan de biologische ouder betreffen, maar 

ook de stief‑, pleeg‑ of adoptiefouder.

Meervoudige doding binnen een gezin wordt wel familicide 

genoemd, het doden van meerdere leden uit eenzelfde gezin.

1	 In	een	samenwerkingsverband	tussen	de	sectie	Forensische	Psychiatrie	en	Psychologie	
van	het	Willem	Pompe	Instituut	voor	Strafrechtswetenschappen	van	de	Universiteit	
Utrecht	en	het	Pieter	Baan	Centrum,	de	Psychiatrische	Observatiekliniek,	eveneens	te	
Utrecht	(deel	uitmakend	van	het	Nederlands	Instituut	voor	Forensische	Psychiatrie	en	
Psychologie,	NIFP).

2	 De	term	doding	wordt	gebruikt	als	verzamelterm	om	juridisch	onderscheiden	begrip-
pen	als	moord,	doodslag,	dood	door	schuld	en	mishandeling	de	dood	ten	gevolge	
hebbend	mee	aan	te	geven.
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Epidemiologie

Dodingen in gezinsverband beslaan een derde van alle levens‑

delicten die plaatsvinden in Nederland (Nieuwbeerta en Leistra, 

2007; Van Os, Ganpat e.a., 2010).3 In de periode 1992‑2009 vielen 

jaarlijks ongeveer zeventig slachtoffers door doding in gezins‑

verband. Dit aantal is over de tijd constant gebleven.

Het grootste deel van deze dodingen betreft (ex‑)partnerdodingen. 

Ook zaken waarbij rivalen in de liefde werden vermoord, zijn hierbij 

ingedeeld. Tezamen vormen de slachtoffers van partnerdodingen 

en dodingen van rivalen bijna een vijfde van alle levensdelicten 

in Nederland, wat neerkomt op ongeveer veertig slachtoffers van 

partnerdoding per jaar. Het merendeel van de daders is man, het 

merendeel van de slachtoffers vrouw.

Met ongeveer tien slachtoffers per jaar zijn kinderdodingen de 

tweede meest voorkomende categorie van dodingen in gezins‑

verband. Ongeveer de helft van de daders en van de slachtoffers 

van kinderdoding is man.

Slachtoffers van ouderdodingen nemen 2% van het totaal aantal 

dodingen in; dit komt gemiddeld vijf keer per jaar voor. Matricide 

komt hierbij ongeveer evenveel voor als patricide; de daders zijn 

overwegend zonen.

Bij de resterende dodingen in gezinsverband zijn anderen dan 

partners, ouders of kinderen om het leven gebracht. Het betreft 

hier dodingen van bijvoorbeeld broers, zussen, ooms en tantes. 

Ook gevallen van eerwraak en bloedwraak rekenen we hieronder. 

Te zamen beslaat de categorie ‘overige dodingen in de familie’ onge‑

veer 8% van alle levensdelicten, wat neerkomt op elf slachtoffers 

per jaar. Bij dodingen in gezinsverband zijn relatief vaak slechts één 

dader en één slachtoffer betrokken.4 Gezien de aard van het delict 

is het niet verbazingwekkend dat het merendeel wordt gepleegd in 

een woning. Ongeveer een derde van de dodingen in gezinsverband 

wordt gepleegd met een vuurwapen; de meeste dodingen worden 

3	 Deze	aantallen	zijn	gebaseerd	op	de	Moord	en	Doodslag	Monitor,	een	databestand	
met	informatie	over	alle	levensdelicten	gepleegd	in	de	periode	1992-2009	in	Nederland.	
Zie	voor	meer	informatie	over	dit	bestand	en	de	totstandkoming	hiervan:	Leistra	en	
Nieuwbeerta,	2003;	Liem,	Ganpat	e.a.,	2010;	Nieuwbeerta	en	Leistra,	2007.

4	 Bij	partnerdodingen	in	88%	van	de	gevallen,	bij	kinderdodingen	in	67%	en	bij	ouder-
dodingen	in	83%	van	de	gevallen.
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begaan door wurging of met gebruikmaking van een steekwapen 

(Van Os, Ganpat e.a., 2010).

Partnerdoding

Uit de epidemiologische gegevens blijkt dat in Nederland partner‑

doding de meest voorkomende vorm van doding in gezinsverband 

is. Twee theoretische benaderingen spelen hier een rol: volgens de 

patriarchale theorie worden vrouwen gedomineerd door mannen – 

zij worden beschouwd als bezit (Levinson, 1989). Vanuit deze optiek 

wordt geweld ten opzichte van vrouwen toegepast als een vorm van 

controle over dit bezit. Een andere optiek plaatst de zelfverdediging, 

het noodweer door de vrouw op de voorgrond, waarbij zij geweld 

gebruikt om zichzelf (en de kinderen) te beschermen tegenover 

het geweld van de mannelijke partner ( Messner, 2000; Serran en 

Firestone, 2004). In zowel epidemiologisch onderzoek als ons casus‑

onderzoek vonden we dat de meerderheid van de verdachten van 

partnerdodingen mannen zijn.

Verdachten met een niet‑Nederlandse etnische achtergrond vormen 

een relatieve oververtegenwoordiging onder diegenen die hun part‑

ner hebben gedood of een poging daartoe deden. In ons onderzoek 

naar partnerdoding hebben we daarom specifieke aandacht besteed 

aan deze groep en deze vergeleken met een aanzienlijke groep 

Nederlandse verdachten (Liem, Geene e.a., 2007). De bevindingen 

laten zien dat beide groepen mannen een lage tot zeer lage sociaal‑

economische status hebben.

Er zijn diverse redenen aan te wijzen voor de relatieve oververtegen‑

woordiging van verdachten van een etnische minderheid onder die‑

genen die hun partner (fataal) geweld aandoen. In de eerste plaats 

blijkt uit ons onderzoek dat deze verdachten verhoudingsgewijs 

minder vaak eerder hulp gezocht hebben bij de geestelijke gezond‑

heidszorg, hoewel hun psychische problematiek vergelijkbaar of 

– in enkele gevallen – groter was dan bij de Nederlandse verdachten.

Een tweede mogelijke verklaring ligt in de invloed van de collecti‑

vistische aard van de naaste omgeving. Hierbij spelen traditionele 

opvattingen over huwelijk en rolverdeling tussen man en vrouw 

een grote rol. Deze invloed is vooral zichtbaar onder de Surinaams‑

Hindoestaanse verdachten.
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Een derde factor is een gevoel van krenking of angst tot verlating. 

Hoewel dit zowel bij Nederlandse verdachten voorkomt als bij ver‑

dachten van een etnische minderheid, wordt bij de laatst genoemde 

groep de krenking van trots of de mannelijkheid van de verdachte 

frequenter als motief genoemd. Waar Nederlandse verdachten 

vooral diegenen doodden met wie ze ten tijde van het ten laste 

gelegde een relatie hadden, doodden verdachten van etnische min‑

derheden ook diegenen met wie de relatie al voorbij was. De rol van 

krenking en trots lijkt hier een lang voortdurende rol in te spelen 

(Liem, Geene e.a. 2007).

Voorts kan worden gewezen naar de invloed van acculturatie‑

problematiek om de relatieve oververtegenwoordiging te kunnen 

verklaren. Acculturatieproblematiek varieert van werkloosheid door 

taal‑ en opleidingsverschillen, veranderde verhoudingen in de man‑

vrouwrelatie na emancipatie tot algemene spanningen gerelateerd 

aan het drastisch veranderen van de (culturele) omgeving.

Kinderdoding

Na partnerdoding is kinderdoding de meest voorkomende vorm van 

doding in gezinsverband.5 Het doden van een kind door zijn/haar 

ouders is een fenomeen dat welhaast instinctief angst aanjaagt en 

vaak leidt tot onbegrip. In voorgaande eeuwen werd filicide gebruikt 

als middel om de grootte van het gezin te controleren, om zwakke, 

abnormale en buitenechtelijke kinderen uit te roeien en om het aan‑

tal vrouwen beperkt te houden. Het doden van ongewenste meisjes 

is nog steeds aan de orde van de dag in niet‑geïndustrialiseerde 

landen. Tegelijkertijd is filicide in de rijkere delen in de wereld een 

belangrijke gewelddadige doodsoorzaak van beide seksen (Brants 

en Koenraadt, 1998; Koenraadt en Liem, 2007; Stanton, Simpson e.a., 

2000).

5	 Bij	kinderdoding	kan	onderscheid	worden	gemaakt	tussen	de	doding	van	het	kind	door	
de	vader	en/of	moeder	en	de	doding	van	het	kind	door	een	buitenstaander.	In	deze	
laatste	categorie	gaat	het	vrijwel	steeds	om	een	doding	van	het	kind	uit	seksuele	mo-
tieven,	waardoor	het	nogal	eens	wordt	aangemerkt	als	een	seksuele	doding.	Wanneer	
daarentegen	een	kind	door	de	eigen	ouder	wordt	omgebracht,	spelen	daarin	slechts	
zelden	seksuele	motieven	een	rol.
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Een analyse van de verschillen tussen filicide gepleegd door vaders 

en filicide gepleegd door moeders leert dat vrouwelijke daders 

jonger zijn dan mannelijke daders. Over het geheel gezien doodden 

de vrouwelijke daders vaker slachtoffers jonger dan een jaar, waar 

mannelijke daders oudere slachtoffers maakten. Van alle stiefouders 

in het onderzoek was het merendeel mannelijk. Met betrekking tot 

de slachtoffers bestond het grootste gedeelte uit jongens van alle 

leeftijdscategorieën. Redenen voor het relatief hoge aandeel van 

mannelijke slachtoffers kan worden gezocht in de verschillen in 

gedrag en disciplinemaatregelen tussen jongens en meisjes: een van 

de veronderstellingen is dat jongens harder worden gestraft voor 

hun gedrag, uitmondend in een hogere kans op een fatale afloop 

(Marks, 1996).

Er is een aantal motieven te onderscheiden voor het begaan van 

een filicide: pathologische filicide, filicide als gevolg van mishan‑

deling en filicide uit wraak ten opzichte van de (ex‑)partner (Bourget 

en Bradford, 1990). Pathologische filicide verwijst naar de sterke 

invloed van de psychopathologische achtergrond van de dader. 

Altruïstische motieven, al dan niet ingegeven door een depressieve 

en/of psychotische stoornis, spelen hier een grote rol: de ouder heeft 

de overtuiging dat het beter is voor het kind als het niet meer leeft. 

Dergelijke altruïstische motieven gaan niet zelden gepaard met 

een (poging tot) zelfdoding. In ons onderzoek waren pathologische 

motieven – met name onder vrouwelijke verdachten – het meest 

frequent vertegenwoordigd.

Onder filicide als gevolg van mishandeling wordt verstaan dat de 

doding een onbedoeld gevolg was van gewelddadige handelingen 

door de ouder(s) – het kind bezwijkt aan verwondingen of verwaar‑

lozing. De meeste filicides in deze categorie werden gepleegd door 

mannen.

De categorie van filicide uit wraak op de (ex‑)partner bevat filicides 

waarin de woede van de dader zich richt op de partner: de kinderen 

worden gedood in een weloverwogen poging om de partner te laten 

lijden (Holden e.a., 1996; Wilson, Daly e.a., 1995). Dit wordt ook wel 

het Medea-complex genoemd, verwijzend naar de mythe waarin 

Medea haar man wil laten lijden door hun kinderen te vermoorden. 

Ook dit motief werd vaker geconstateerd onder mannelijke verdach‑

ten (Liem en Koenraadt, 2008a).
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Ouderdoding

Daders van vaderdoding zijn over het algemeen jonger dan daders 

van moederdoding. De beslotenheid van het gezin werkt als een 

beschermend omhulsel waarachter misbruik en mishandeling 

vaak nagenoeg ongestoord konden voortduren. Onderzoek naar 

de feitelijke toedracht van gebeurtenissen wordt hierdoor ernstig 

bemoeilijkt. Ouderdodingen zijn de derde meest voorkomende cate‑

gorie van dodingen in gezinsverband.

Jeugdige daders van ouderdoding kampen minder met ernstige 

problemen dan volwassen daders. De jeugdige daders van dit delict 

zijn voornamelijk first offenders, die zich aan de ouderlijke tirannie 

ontworstelen. In de turbulente periode van de adolescentie staat 

de binding aan de ouders op gespannen voet met dat losmakings‑

proces. De ouderdoding gepleegd door jeugdigen wordt veelal 

gekenmerkt als een reactieve doding: een reactie op de langdurige 

terging, kwelling of mishandeling, al dan niet gepaard gaande met 

langdurig seksueel misbruik door de ouder(s). Dit ouderlijk gezag 

vertoont daarmee duidelijke trekken van een permanente provoca‑

tie. In vergelijking met de volwassen dader van ouderdoding blijkt 

de gedragskundige prognose voor de adolescente dader gunstiger.

De slachtoffers van patricide uit de door ons bestudeerde casuïs‑

tiek traden opmerkelijk vaak dominant, tiranniek en agressief op, 

niet alleen jegens de kinderen, maar ook jegens de partner, die 

vaak relatief zwak, hulpeloos, passief en afhankelijk bleek. Hoewel 

moederdoding vaak wordt opgevat als de schizofrene doding, kan 

deze opvatting toch nog onvoldoende door de research(literatuur) 

worden gestaafd. Wel blijkt de dader van moederdoding ernstiger 

psychisch gestoord te zijn dan de dader van vaderdoding. Onder de 

daders van moederdoding komen ernstiger vormen van psychopa‑

thologie voor dan onder daders van vaderdoding (Koenraadt, 1996).

Ouderdoding door adoptiekinderen wordt veelal gekenmerkt door 

existentiële dilemma’s over afstamming en herkomst. Deze dilem‑

ma’s verklaren tevens waarom een meer dan evenredig aandeel 

van geadopteerde kinderen betrokken raakt in moord zaken, in het 

bijzonder (dubbele) ouderdoding (Daly en Wilson, 1988; Koenraadt, 

1996).

Treffend is de voortdurende ambivalentie van de daders jegens hun 

ouders. Ook al neemt de mishandeling van het kind door de ouders 

nog zulke drastische vormen aan, het taboe op de ouderdoding doet 
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zich toch vaak – zowel voor, tijdens als na het begaan van het delict – 

intens gevoelen.

De meest voorkomende psychopathologische verschijnselen zijn: 

psychose, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische 

stress en verstandelijke tekorten. De meest genoemde motieven, die 

in meer of mindere mate tot een doding van de eigen ouder leiden, 

zijn het bestaan van: incest, eer, een reactieve daad, financieel 

gewin, een verzoek van het slachtoffer, een driehoeksverhouding 

(Koenraadt, 1996).

Meervoudige doding in het gezin

Meervoudige doding in het gezin wordt ook wel familicide genoemd: 

het doden van meerdere gezinsleden.6 Strikt genomen zijn er meer‑

dere typen van familicide: zo spreken we van familicide wanneer 

men zowel broers/zussen als één of beide ouders doodt. Deze vorm 

van familicide komt beduidend minder vaak voor dan de vorm 

waarin zowel kind(eren) als partner worden gedood. Gevallen 

waarin kinderen familicide plegen, worden veelal gekenmerkt door 

een primaire woede vanuit de dader in de richting van een of twee 

gezinsleden. Toch worden soms niet alleen de ‘schuldigen’, maar 

ook de ‘onschuldigen’ gedood. Dit is sterk bepaald door de patriar‑

chale structuur in dergelijke gezinnen, waar andere gezinsleden, 

zoals de broers en zussen, worden beschouwd als bondgenoten van 

de dominante, vijandige vader. Zij zijn in de ogen van de dader allen 

– actief of passief – verantwoordelijk voor de dominantie en onder‑

drukking. Het doel van de dader is in dergelijke zaken niet zozeer 

altruïstisch in de zin dat hij andere gezinsleden wil redden van de 

tirannie van vader, maar veelal egoïstisch: zijn doel is om zijn iden‑

titeit te herwinnen. Adolescente daders zouden eveneens tot dit type 

familicide overgaan vanuit een behoefte aan expansie, die hun door 

hun ouder(s) niet geboden zou worden (Koenraadt, 1996).

Het meest voorkomende type familicide betreft echter het doden 

van de partner en kind(eren). De bevindingen van ons onderzoek 

6	 Het	uitroeien	van	gezinnen	als	gevolg	van	hun	nationale,	etnische,	raciale	of	religieuze	
achtergrond	valt	niet	onder	de	noemer	van	familicide,	maar	onder	die	van	genocide	
(Malmquist,	1996).
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naar dit type familicide komen overeen met bevindingen in andere 

westerse landen: de daders zijn voornamelijk getrouwde mannen 

tussen de 30 en 40 jaar, die op basis van hun motieven in twee 

belangrijke typen zijn in te delen. Frazier (1975) heeft deze omschre‑

ven als enerzijds het murder by proxy‑type en anderzijds het suicide 

by proxy‑type. Beide typen worden gekarakteriseerd door een 

angst voor controleverlies. Het eerstgenoemde type verwijst naar 

zaken waarin de dader de kinderen identificeert met de partner: 

het primaire slachtoffer in deze zaken is de partner. De kinderen 

worden als verlengstuk van de partner gezien en daarom eveneens 

gedood uit jaloezie, wrok of woede. In dergelijke gevallen is de dader 

gedreven door een angst voor verlies van controle op de partner, 

bijvoorbeeld bij een (dreiging van) echtscheiding. Het andere type 

is van toepassing op de man die zich wanhopig voelt over het lot van 

zijn partner en kinderen en hen doodt uit altruïstische motieven. 

Angst voor verlies van controle op werk, inkomen en gezin vormt 

hier de grootste drijfveer om over te gaan tot het delict. Niet zelden 

maakt de dader hierop volgend een einde aan zijn eigen leven.

Doding in het gezin gevolgd door zelfdoding

Doding in het gezin gevolgd door zelfdoding is een apart fenomeen 

waar twee typen fataal geweld – doding en zelfdoding – samengaan. 

Jaarlijks vinden er ongeveer acht dodingen in gezinsverband plaats 

die gevolgd worden door de zelfdoding van de dader. De fluctuatie 

in aantallen per jaar kan niet worden toegeschreven aan één spe‑

cifiek type doding. De karakteristieken van doding‑zelfdoding in 

Nederland komen overeen met die in andere landen: vrouwen en 

kinderen zijn de meest voorkomende slachtoffers, mannen de meest 

voorkomende daders (Liem, 2010a). Hoewel het merendeel van deze 

doding‑zelfdodingen wordt gepleegd met een vuurwapen, is de rela‑

tieve frequentie van gevallen waarbij vuurwapens gebruikt worden 

beperkter dan in landen waar een soepelere wapenwetgeving geldt 

en waar vuurwapenbezit breder verspreid is, zoals in de Verenigde 

Staten en Zwitserland (Liem, Barber e.a., 2010).

De globale karakteristieken van doding in het gezin gevolgd door 

zelfdoding komen overeen met dodingen in het gezin die niet ein‑

digen in de zelfdoding van de dader. Partnerdoding is ook hier het 

meest voorkomende type, de meeste doding‑zelfdodingen vinden 
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binnenshuis plaats en het merendeel wordt gepleegd door man‑

nen; vrouwen en kinderen zijn de voornaamste slachtoffers (Liem, 

Postulart e.a., 2007).

In eerdere epidemiologische studies zijn vooral twee groepen van 

partnerdoding‑zelfdoding beschreven. De eerste groep richt zich op 

het pathologische type van het ‘bezitten’ van de ander; de tweede 

richt zich op thema’s als ouderdom en ziekte, waaruit een zoge‑

noemd ‘zelfdodingspact’ kan ontstaan. Cohen (1961) definieer de 

een zelfdodingspact als een wederzijdse afspraak tussen twee 

personen die besluiten om samen te sterven. West (1965) was een 

van de eersten die erop wees dat het moeilijk is uit te wijzen of er 

sprake is van een zelfdodingspact of van een moord gevolgd door 

een zelfdoding. Andere, meer recente studies ondersteunen dit, erop 

wijzend dat bij een zelfdodingspact één persoon de ander aanspoort 

mee over te gaan tot zelfdoding. Er is dus geen sprake van twee vrij‑

willige besluiten (Rosenbaum, 1983, 1990). Bij partnerdoding‑zelf‑

dodingen waarbij geen sprake was van een zelfdodingspact, wijst de 

literatuur op een hoge prevalentie van voorafgaand huiselijk geweld 

(Starzomski en Nussbaum, 2000). De angst voor het verliezen van de 

controle over het slachtoffer is een frequent terugkerend thema bij 

deze zaken. Sommigen beschouwen de dader van partnerdoding‑

zelfdoding in eerste instantie als suïcidaal en zien zijn zelfdoding 

als gepland, terwijl anderen geloven dat de zelfdoding voortkomt uit 

berouw over de daarvoor gepleegde moord (Stack, 1997).

Zoals eerder genoemd omvat kinderdoding gevolgd door een 

(poging tot) zelfdoding een apart type kinderdoding. Hoewel 

kinderdoding historisch gezien bekendstaat als een delict dat 

voornamelijk gepleegd wordt door vrouwen, geven recente studies 

aan dat het net zo waarschijnlijk is, of in sommige gevallen zelfs 

waarschijnlijker, dat vaders betrokken raken bij de kinderdoding‑

zelfdoding (Byard, Knight e.a., 1999; Liem, Barber e.a., 2010). Hierbij 

moet worden vermeld dat dit laatste een neveneffect kan zijn van 

het feit dat meer mannen overlijden aan zelfdoding dan vrouwen 

(Shackelford, Weekes‑Shackelford e.a., 2005). Rekening houdend 

met de leeftijd zien we dat zij die hun kinderen doden en overgaan 

tot zelfdoding, ouder zijn dan zij die niet overgaan tot zelfdoding. 

Ditzelfde geldt voor de slachtoffers. Ons onderzoek op de motie‑

ven van kinderdoding‑zelfdoding wijst op de zelfvernietiging van 

de ouder, waarbij de kinderen gedood worden als een ‘extended 

suicide’: de kinderen zijn een ‘verlengstuk’ van henzelf, ze nemen 
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hen mee in hun eigen dood. Over de motieven van de moorden 

wordt gedacht dat deze pseudoaltruïstisch zijn: ouders nemen het 

besluit dat er niemand anders is die voor de kinderen kan zorgen 

als zij besluiten tot zelfdoding (Messing en Heeren, 2004). Andere 

onderzoekers wijzen erop dat een kind slachtoffer kan worden van 

een kinderdoding‑zelfdoding als de oorspronkelijke agressie van de 

dader gericht is op zijn partner – en de kinderen worden gedood in 

een weloverwogen poging de partner te laten lijden. De zelfdoding 

die op deze ‘Medea‑doding’ volgt, heeft niet zelden een expressief 

karakter: de dader gebruikt niet alleen de kinderdoding, maar ook 

de zelfdoding als middel om de ander te laten lijden.

De karakteristieken van gezinsdoding gevolgd door zelfdoding 

komen grotendeels overeen met gezinsdoding zonder zelfdoding 

van de dader, zoals hiervoor beschreven. Gedetailleerd onder‑

zoek naar zaken van gezinsdoding‑zelfdoding laat echter zien 

dat een dergelijke dichotomie niet steeds is vol te houden (Liem 

en Koenraadt, 2008b; Liem, 2010b). In dergelijke gevallen is de 

gezinsdoding‑zelfdoding niet primair een zelfdoding (‘suicide by 

proxy’) ofwel primair een doding (‘murder by proxy’), maar een 

aparte categorie waarin de dader de gezinsdoding‑zelfdoding ziet 

als enige oplossing, zonder hierbij eerdere zelfdodingsgedachten 

of dodingsgedachten te hebben. Niet zelden zijn deze dodingen 

pseudoaltruïstisch van aard: de dader is van mening dat het beter is 

voor de slachtoffers om herenigd te zijn in de dood, in plaats van te 

leven in een voor de dader uitzichtloze situatie.

Tot slot

De hoofdpersoon in het gedicht ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot 

komt niet tot doodslaan van zijn partner, want ‘tussen droom en 

daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. In voren‑

staande zaken was de drempel om tot een moord of doodslag in het 

gezin over te gaan verlaagd en kwam de dader er wel toe, met alle 

tragische gevolgen van dien. De langdurige, intense en bijzondere 

band tussen gezinsleden kan weldadig en koesterend zijn, maar kan 

ook gaan knellen en verstikken en zo pijnlijk en ondraaglijk zijn, dat 

de relatie met een gewelddadige dood wordt beëindigd.

Hoewel in onze research wel patronen zichtbaar worden, zijn vooral 

de heterogeniteit en de complexiteit van de motieven treffend, alle 
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onderliggende karakteristieken ten spijt. Duidelijk wordt wel dat het 

aantal van dergelijke fatale zaken met (gerichte) adequate preven‑

tieve maatregelen ter bestrijding van huiselijk geweld kan worden 

teruggedrongen, maar niet volledig kan worden opgelost. Zowel 

in het strafrecht als in de forensische psychiatrie en psychologie 

is maatwerk per zaak vereist. Kennis van en zicht op soortgelijke 

gevallen, zo leert ook de jurisprudentie, kunnen daarbij de nuance 

en het begrip van het fataal huiselijk geweld vergroten. Dat is des te 

meer van belang in een tijdsgewricht waarin het maatschappelijk en 

strafrechtelijk klimaat aan het veranderen is en waarbij het dader‑

strafrecht allengs opschuift in de richting van een daadstrafrecht.
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Overeenkomsten én verschillen 
tussen huiselijk en eergerelateerd 
geweld

J. Janssen*

‘Er	komt	bij	de	politie	een	melding	binnen	dat	op	een	bepaald	adres	

vernielingen	zijn	gepleegd.	Als	de	politie	ter	plaatse	arriveert,	blijkt	dat	het	

raam	in	de	woonkamer	kapot	is.	In	huis	bevinden	zich	een	angstige	moeder	en	

dochter	(...)	Vermoedelijk	is	het	raam	vernield	door	de	ex-vriend	van	de	dochter,	

die	de	breuk	in	hun	relatie	weigert	te	accepteren.	Zij	weten	dat	niet	zeker,	

omdat	zij	die	nacht	niet	thuis	waren.	Ze	hadden	namelijk	al	rekening	gehouden	

met	een	gewelddadige	escalatie	en	hadden	elders	een	onderkomen	gezocht.’

‘Een	vrouw	(...)	neemt	in	het	geheim	contact	op	met	de	politie	om	een	probleem	

voor	te	leggen:	zij	wil	scheiden,	maar	haar	man	bedreigt	haar	om	die	reden	met	

de	dood.	Ze	geeft	met	klem	aan	dat	haar	man	absoluut	niet	aan	de	weet	mag	

komen	dat	zij	met	deze	informatie	naar	de	politie	is	gegaan.’

In de hiervoor beschreven voorbeelden hebben de betrokken 

vrouwen te maken gehad met dreigingen met geweld die naar alle 

waarschijnlijkheid kunnen worden toegeschreven aan verdachten 

uit huiselijke kring: een ex‑vriend en een echtgenoot. Deze voor‑

beelden zijn echter gepubliceerd in een rapport over instroom en 

vroegherkenning van mogelijke eerzaken bij de politie (Janssen, 

2008b). Het eerste voorbeeld speelde zich af tegen een Turkse achter‑

grond en het tweede vond plaats in een Irakese context. Bij de politie 

werd er rekening mee gehouden dat een geschonden eergevoel wel 

eens een factor van invloed zou kunnen zijn. Betekent dat dan dat 

huiselijk geweld in allochtone kring bij de politie onder de noemer 

‘eergerelateerd geweld’ wordt gebracht? Is de etnische achtergrond 

van de betrokkenen dan de enige factor van belang bij het maken 

van onderscheid, of zijn er ook nog andere aspecten? Over de 

*	 Dr.	Janine	Janssen	is	als	hoofd	onderzoek	verbonden	aan	het	Landelijk	Expertise	Cen-
trum	Eergerelateerd	Geweld	(LEC	EGG),	dat	is	ondergebracht	bij	Politie	Haaglanden.
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beantwoording van dit soort vragen gaat deze bijdrage. Eerst wordt 

stilgestaan bij de vraag waarom het handig is om na te denken over 

het etiketteren van gewelddadige verschijnselen. Of er nu slacht‑

offers vallen te betreuren door huiselijk of eergerelateerd geweld, 

de consequenties van gewelddadige escalatie lijken misschien op 

het oog gelijk. Maar aan het einde van deze bijdrage zal duidelijk 

worden gemaakt waarom het riskant is beide typen fenomenen 

als synoniemen van elkaar te zien, daar zij elk een andere aanpak 

behoeven. Naast de verschillen worden ook overeenkomsten tussen 

beide vormen van geweld besproken.

Etiketten plakken

Waarom is het zo belangrijk om op een gewelddadig verschijnsel een 

etiket te plakken, zoals ‘huiselijk geweld’ of ‘eergerelateerd geweld’? 

In principe is elk gewelddadig treffen tussen mensen of dreiging 

met geweld toch uniek? Waarom dan zo’n drukte over een label? 

Enige rubricering is echter wenselijk omdat daardoor een analyti‑

sche beschouwer patronen op het spoor kan komen, die inzicht en 

daarmee mogelijkheden voor de preventie en aanpak van geweld 

ten goede komen. De literatuur laat zien dat geweld op verschil‑

lende manieren kan worden gelabeld: er wordt onder meer gelet op 

verschijningsvormen (fysiek of psychisch), op de sociale context 

(bijvoorbeeld in het verkeer, het uitgaansleven, het werk, in de buurt 

of op school) of op de relaties en interactie tussen dader en slacht‑

offer (tussen (ex‑)partners of tussen ouders/verzorgers en kinderen) 

(Nieuwbeerta en Leistra, 2007; Janssen, 2008c). De term ‘huiselijk 

geweld’ heeft betrekking op de sociale context. Dit blijkt duidelijk 

uit de wijze waarop het begrip in de ‘Aanwijzing Huiselijk Geweld’, 

die op 1 augustus 2008 in werking is getreden, is omschreven:

‘[h]uiselijk	geweld	is	geweld	dat	door	iemand	in	huiselijke	kring	van	het	

slachtoffer	is	gepleegd.	Hieronder	vallen	lichamelijke	en	seksuele	geweld-

pleging,	belaging	en	bedreiging	(al	dan	niet	door	middel	van,	of	gepaard	

gaand	met,	beschadiging	van	goederen	in	en	om	het	huis)	(...)	Als	verdachten	

(...)	kunnen	worden	aangemerkt:	(ex-)partners,	gezins-	en	familieleden	en	
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huisvrienden.	Verdachten	en	slachtoffers	kunnen	mannen	en	vrouwen	zijn,	kind	

of	volwassene	zijn	(waaronder	ouderen).’1

Maar hoe zit dat dan met eergerelateerd geweld? De voorbeelden 

uit de inleiding hebben toch ook betrekking op de sociale omgeving 

zoals die beschreven wordt in de definitie van huiselijk geweld? 

Maar hoe kan het dan dat die casuïstiek bij de politie onder de 

noemer ‘eer’ werd gebracht? Het antwoord is eigenlijk heel een‑

voudig: bij de definitie van huiselijk geweld is de sociale context van 

doorslaggevend belang. Dat ligt bij eerzaken anders, want het label 

‘eergerelateerd geweld’ zegt in feite niets over de sociale context, 

maar alles over het motief voor het plegen van of dreigen met 

geweld. Lastig is alleen dat eerzaken zich deels ook manifesteren 

op dezelfde sociale velden en in hetzelfde type relaties waar ook 

huiselijk geweld voorkomt. Daarnaast kunnen eeropvattingen op tal 

van andere terreinen leiden tot geweld, bijvoorbeeld in de politiek 

of in de criminaliteit (Janssen, 2008a). De kopstoot van Zinédine 

Zidane in de 110de minuut van de WK‑finale van 2006 kan met goed 

fatsoen worden begrepen als een gewelddadige vorm van eerherstel, 

nadat zijn tegenspeler, Materazzi, zich in minder parlementair 

vocabulaire over de zus van de Franse topvoetballer had uitgelaten. 

Bij de zaken uit de inleiding heeft de politie er dus rekening mee 

gehouden dat bepaalde eeropvattingen wellicht van invloed zouden 

kunnen zijn op de handel en wandel van de betrokkenen bij deze 

zaken. Bij het plaatsen van de zaak heeft de politie dus een zwaarder 

accent gelegd op het motief dan op de sociale context. Op de reden 

daarvoor wordt later teruggekomen. Eerst wordt nog eens ingegaan 

op andere verschillen en overeenkomsten tussen eergerelateerd en 

huiselijk geweld.

Overeenkomsten én verschillen

In het nu volgende worden lange tenen in de politiek, eercodes bij 

de maffia en eergerelateerd geweld op het voetbalveld verder bui‑

1	 Deze	definitie	wordt	overigens	niet	overal	gehanteerd:	bij	politie	Haaglanden	worden	
huisvrienden	niet	betrokken	bij	de	aanpak	van	huiselijk	geweld,	omdat	dit	begrip	niet	
eenduidig	te	definiëren	is	(Van	Saltbommel,	2008).	Binnen	het	korps	Haaglanden	wordt	
ook	niet	gesproken	over	‘huiselijk	geweld’,	maar	over	‘geweld	binnenshuis’.
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ten beschouwing gelaten. Om geen appels met peren te vergelijken 

wordt de speurtocht naar gelijkenissen en onderscheid tussen eer‑

gerelateerd en huiselijk geweld hier voortgezet op het gebied van de 

huiselijke kring. Goed‑ en/of afkeuring van gedrag volgens normen 

van andere gemeenschappen en groepsverbanden blijven dus ver‑

der buiten beschouwing.2

Er zijn beslist parallellen te trekken wat betreft de duur van en 

de aanleiding tot conflicten. Zowel eerconflicten als conflicten 

in huiselijke kring kunnen langslepend van aard zijn. Bij eerge‑

relateerd geweld in de relationele sfeer is onder meer gewezen op 

problemen rond partnerkeuze, het aangaan van buitenechtelijke 

relaties, het krijgen van buitenechtelijke kinderen, het aanvragen 

van een echtscheiding en verzet tegen in de familie geldende regels 

(Van Eck, 2001; Ermers, 2007; Janssen, 2008a). Dergelijke kwes‑

ties kunnen echter evengoed resulteren in huiselijke twisten. Bij 

beschrijvingen van huiselijk geweld komen talloze aanleidingen 

voor het voetlicht: bijvoorbeeld financiële problemen, excessief 

drugs‑ en/of drank gebruik, gewelddadige jeugdervaringen van de 

dader, relatie problemen of het niet aankunnen van de opvoeding 

van kinderen. Voor deze stenen des aanstoots geldt eveneens dat het 

theoretisch niet is uitgesloten dat door conflicten over deze thema’s 

betrokkenen zich in hun eer aangetast kunnen voelen.

De interpretatie van het conflict door betrokkenen is in dezen dus 

van groot belang: is er sprake van een ‘ruzie’ of van een aanval op 

de eer? Kenmerkend voor eerzaken is dat betrokkenen ervaren dat 

de eer van de familie in het geding komt en zich genoodzaakt zien 

door dreiging of toepassing van geweld de eer alsnog te redden of te 

zuiveren.

Opvallend is verder dat dergelijke conflicten de nuclear family 

(het kerngezin, dat wil zeggen vader, moeder en de kinderen) over‑

stijgen en helaas niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk worden 

uitgevochten in grotere groepsverbanden, zoals dat van de extended 

2	 Ten	behoeve	van	het	beleid	is	overigens	een	‘werkdefinitie’	vervaardigd,	die	in	
Nederland	een	belangrijke	rol	heeft	gespeeld	bij	het	afbakenen	van	het	beleidster-
rein	met	betrekking	tot	eerkwesties.	Mede	door	toedoen	van	deze	definitie	richt	het	
beleid	inzake	eer	zich	met	name	op	kwesties	in	familieverband	en/of	met	betrekking	tot	
zedelijke	opvattingen.	Zie	Ferwerda	en	Van	Leiden,	2005.	Brenninkmeijer,	Geerse	e.a.	
(2009)	gaan	onder	andere	in	op	de	vraag	hoe	allochtonen	met	verschillende	etnische	
achtergronden	zelf	denken	over	het	predicaat	‘eergerelateerd	geweld’	met	betrekking	
tot	hun	eigen	gemeenschappen.
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family (het kerngezin plus opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven 

en (achter)nichten). Zo kan alertheid op eerherstel als motief, waar 

vaak groepsdruk aan te pas komt, én zicht op de invloed van fami‑

lieleden buiten het kerngezin ertoe leiden dat in een politieonder‑

zoek meerdere verdachten in beeld komen. De materiële dader hoeft 

immers niet de intellectuele dader te zijn. Met andere woorden, 

diegene die de eer zuivert op gewelddadige wijze of daarmee dreigt, 

hoeft niet per se ook degene te zijn die het idee heeft bedacht om 

in het kader van eerherstel eigen rechter te gaan spelen. Dat is een 

belangrijk gegeven om in het achterhoofd te houden, want in het 

kader van waarheidsvinding is het essentieel dat de politie niet op 

voorhand zoekrichtingen over het hoofd ziet of zelfs uitsluit.

Onderzoek

Recent is onderzoek gedaan naar zaken die in de periode 2007‑

2009 bij een specialistische afdeling van de politie – voorheen de 

Haaglandse Unit Multi‑Etnisch Politiewerk (Unit MEP) en vanaf 

november 2008 het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd 

Geweld (LEC EGG)3 – vanuit het hele land werden aangemeld omdat 

er rekening mee werd gehouden dat een eermotief wel eens een 

rol zou kunnen spelen. Bij deze mogelijke eerzaken komen echter 

(delicts)omschrijvingen in beeld die ook zichtbaar worden bij huise‑

lijk geweld. Jaarlijks werden er in de periode 2007‑2009 tussen de 450 

en 550 zaken vanuit het land naar voren gebracht en in ongeveer de 

helft van deze zaken leek het op het eerste gezicht om bedreigingen 

te gaan, circa 30% werd bij binnenkomst gelabeld als ‘mishande‑

ling’, 2% als ‘belaging’ en ongeveer 3% betrof ‘moord of doodslag’. 

Andere etiketten die bij binnenkomst bij de Unit MEP of het LEC 

EGG gebruikt werden, die in theorie ook betrekking zouden kun‑

nen hebben op huiselijk geweld, waren onder meer: verkrachting, 

ontvoering en vermissing (Janssen en Sanberg, 2010). Maar zoals in 

het voorafgaande reeds werd gezegd, bij het gebruik van het etiket 

3	 Dit	centrum	heeft	onder	meer	tot	taak	regiokorpsen	te	ondersteunen	en	te	adviseren	
bij	de	operationele	behandeling	van	eerzaken.	Daarnaast	wordt	door	dit	centrum	ook	
wetenschappelijk	onderzoek	verricht	naar	achtergronden	van	casuïstiek	en	methoden	
en	technieken	voor	de	politiële	aanpak	van	eerzaken.	Om	tot	een	uniforme	aanpak	van	
eergerelateerd	geweld	binnen	de	Nederlandse	politie	te	komen,	ontplooit	het	LEC	EGG	
tevens	activiteiten	op	het	terrein	van	het	(politie)onderwijs.
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‘eergerelateerd geweld’ gaat het om het aantonen van het motief van 

een gekrenkt eergevoel. Bij de hier genoemde instroomcijfers uit de 

periode 2007‑2009 werd terdege rekening gehouden met de aanwe‑

zigheid van dat motief, maar was op voorhand nog niet ‘bewezen’ 

dat daardoor daadwerkelijk het (niet) handelen van betrokkenen 

was ingegeven.4

Risico’s

Zoals in het begin al werd aangegeven, bestaat enerzijds het gevaar 

dat bij ruzies in allochtone families, waar de extended family meer 

in beeld komt dan bij autochtone families, sneller gedacht wordt aan 

eergerelateerd geweld. Anderzijds is de kans reëel dat bij een conflict 

in autochtone gezinnen met een vergelijkbare aanleiding auto‑

matisch het etiket ‘huiselijk geweld’ in beeld komt. Gewelddadig 

gedrag in allochtone gezinnen zou dan voortkomen uit cultuur 

(Janssen, 2007), terwijl bij huiselijk geweld onder autochtonen die 

link naar cultureel bepaalde opvattingen achterwege blijft. Een der‑

gelijke stellingname is krom en moeilijk te verdedigen, eens temeer 

omdat in de onderzoeksliteratuur naar huiselijk geweld dikwijls 

wordt gesteld dat die vorm van geweld in principe in alle lagen van 

de bevolking voorkomt, dus ook onder allochtonen (zie bijvoor‑

beeld Van Dijk en Oppenhuis, 2002). Een logische vervolgvraag is 

dan ook of er geen eergerelateerd geweld onder autochtonen voor‑

komt. Hierbij moet een belangrijke nuance worden gemaakt: bij de 

beleidsmatige aanpak van eergerelateerd geweld in Nederland en 

ook bij de politie is nooit in theorie uitgesloten dat eerzaken zich 

eveneens voordoen onder autochtone Nederlanders. Vanwege een 

aantal dramatische zaken, die ook veel media‑aandacht hebben 

gehad, is er bij de aanpak van eergerelateerd geweld wel van uit‑

gegaan dat vooral geïnvesteerd zou moeten worden in allochtone 

groepen, waarvan al bekend was dat er op eergebied problemen 

bestonden (Janssen, 2008a). Uit het hiervoor genoemde onderzoek 

naar instroomcijfers bij de politie in de periode 2007‑2009 bleek 

overigens dat in circa 20% van de zaken verschillende etniciteiten 

4	 Zie	voor	een	meer	uitgebreide	beschrijving	van	methodologische	problemen	met	
betrekking	tot	het	tellen	van	het	motief	eer:	Janssen,	2008b.
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betrokken waren. Bij die ‘gemengde zaken’ – denk bijvoorbeeld aan 

de keuze voor een partner uit een andere etnische gemeenschap, die 

niet door de rest van de familie wordt geaccepteerd – kwamen ook 

combinaties met autochtonen voor: in 2007 kwamen 18 zaken, in 

2008 36 en in 2009 40 zaken in beeld waarbij autochtonen betrokken 

waren (Janssen en Sanberg, 2010).

Opvallend is dat in de populaire beeldvorming zowel bij huiselijk 

als bij eergerelateerd geweld vooral gedacht wordt aan mannelijke 

daders en vrouwelijke slachtoffers. Hoewel vrouwen relatief weinig 

als geweldpleger bij eerzaken in beeld komen, zijn er in de literatuur 

en in de politiepraktijk toch aanwijzingen te vinden dat het beslist 

niet is uitgesloten dat vrouwen geweld in eerzaken faciliteren of 

zelfs als intellectuele dader kunnen worden aangemerkt. Aandacht 

voor mannelijk slachtofferschap bij eergerelateerd geweld is van 

tamelijk recente datum (zie bijvoorbeeld Van Aalst en Johannink, 

2007). Tot zover de gelijkenis.

Wat betreft de perceptie van de rol van vrouwen is er echter een 

belangrijk verschil. Bij de discussie over eergerelateerd geweld 

wordt namelijk frequent gewezen op de (vermeende) emancipatie‑

achterstand van betrokken allochtone vrouwen.5 Het valt uiteraard 

niet te ontkennen dat naar westerse normen de positie van meisjes 

en vrouwen in bepaalde gemeenschappen niet florissant is, maar er 

is weinig oog voor de vraag of allochtone vrouwen zelf geen ideeën 

hebben over de levensloop die ze zouden willen volgen en de manier 

waarop ze denken gestalte te geven aan het bereiken van hun 

doelen. In dat pleidooi voor emancipatie zit iets bevoogdends, wat 

het in feite tot een contradictio in terminis maakt (Van der Zwaard, 

Janssen e.a., 2009).

Verschil in aanpak

Alles goed en wel, maar wat betekent dit nu voor de aanpak van 

geweld in de praktijk? Punt is dat als de politie en andere partners 

in de veiligheidszorg niet in staat zijn het verschil tussen huiselijk 

en eergerelateerd geweld te doorgronden, de kans ontstaat dat een 

5	 Zie	bijvoorbeeld	Kamerstukken II 2004/05,	28	345	en	29	203,	nr.	40.



122 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 8, 2010  Huiselijk geweld

eerzaak wordt afgedaan als een geval van huiselijk geweld.6 Dat is 

riskant, want van de politie wordt een zeer krachtdadig optreden 

in het geval van huiselijk geweld verwacht. Bij een betrappen op 

heterdaad en een redelijk vermoeden van schuld wordt de dader 

bijvoorbeeld gelijk aangehouden.

Inmiddels is ook gestart met de uitvoering van de Wet tijdelijk huis‑

verbod. Dit betekent dat in situaties waarin er een acute dreiging is 

voor het slachtoffer van huiselijk geweld, door de burgemeester een 

huisverbod van tien dagen kan worden opgelegd. Vervolgens wordt 

de geweldpleger door de politie gesommeerd om per direct het huis 

te verlaten en de huissleutels in te leveren. Deze maatregel zorgt 

voor een afkoelingsperiode van tien dagen, waardoor escalatie kan 

worden voorkomen en hulpverlening op gang komt. (Meer hierover 

in het artikel van De Vaan en Schreijenberg in dit nummer.)

Hoewel de politie een repressieve houding niet schuwt bij eerzaken 

– zeker niet als dat nodig is om zorg te dragen voor de veiligheid van 

betrokkenen – kan een dergelijke kordate opstelling tot problemen 

leiden. Zo heeft de ervaring geleerd dat bij eerzaken geheim houding 

een groot goed is. Betrokkenen zijn er vaak huiverig voor dat 

pijnlijke familieverhalen op straat komen te liggen. Dat zou zomaar 

kunnen door een arrestatie te verrichten waarvan de hele buurt 

heeft mee kunnen genieten. De gang naar het bureau kan daar‑

bovenop ook nog eens als een eerschending worden ervaren. De 

politie moet dus een gedegen inzicht in de situatie hebben alvorens 

tot deze vorm van repressie wordt overgegaan.

Bij vermoeden van een eermotief kan de politie gebruikmaken van 

een ‘checklist’. Dit is een kwalitatief instrument op basis waarvan 

met name informatie over de sociale achtergronden van de betrok‑

kenen wordt verzameld (Janssen, 2008b). Op basis van de met dit 

instrument verzamelde gegevens kan ook een externe deskundige, 

bijvoorbeeld een antropoloog of een arabist, worden ingeschakeld, 

die zijn of haar licht laat schijnen over mogelijke motieven voor het 

doen en laten van betrokkenen (Janssen, 2009). Op grond van deze 

6	 Niet	overal	in	Europa	wordt	deze	visie	gedeeld.	Zo	ziet	men	bijvoorbeeld	in	het	
Verenigd	Koninkrijk	eergerelateerd	geweld	(honour-based violence)	als	een	vorm	van	
huiselijk	geweld	(domestic violence).	Het	gaat	te	ver	om	hier	al	die	verschillen	verder	
uit	te	werken.	Met	name	de	organisatie	van	de	politie	en	de	uitvoeringspraktijk	zijn	
anders.	Voor	meer	informatie	over	opvattingen	ten	aanzien	van	eergerelateerd	geweld	
in	andere	Europese	landen	wordt	hier	verwezen	naar:	Kromhout,	Van	Rijn	e.a.,	2007.
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informatie kan dan een plan van aanpak worden opgesteld, waarin 

overigens kordaat en repressief optreden beslist niet op voorhand 

hoeft te worden uitgesloten. Wel hoort daar een analyse aan vooraf 

te gaan. Het is dan ook lastig om hier op voorhand een altijd bruik‑

baar alternatief voor het huisverbod te noemen in zaken waarbij eer 

een rol speelt. Deze kwalitatieve benadering wordt de ‘methode LEC 

EGG’ genoemd.7

Omgekeerd kan het overigens ook tot problemen leiden als een zaak 

van huiselijk geweld als een eerkwestie wordt opgevat. Stel dat de 

politie eerst druk doende is om inzicht in het eermotief te krijgen, 

dan is het theoretisch niet uitgesloten dat de casus niet meer aan de 

eisen voldoet om een huisverbod toe te passen, omdat er bijvoor‑

beeld geen sprake meer is van een acute en onmiddellijke dreiging.

Natuurlijk is het ook bij huiselijk geweld van belang dat de politie en 

ketenpartners niet alleen oog hebben voor een individueel slacht‑

offer of een verdachte. Juist bij de aanpak van huiselijk geweld wordt 

dikwijls gesproken over een ‘systeembenadering’. Daarmee wordt 

met ‘systeem’ niet bedoeld het op gestandaardiseerde wijze behan‑

delen van zaken, maar het in de analyse en de aanpak betrekken van 

het bredere sociale veld waarin slachtoffers én verdachten verkeren. 

Ook bij huiselijk geweld is dat nodig om inzicht te krijgen in het ont‑

staan van de problemen. Een belangrijk verschil met eergerelateerd 

geweld is echter dat in eerzaken goed moet worden nagedacht over 

het benaderen van familieleden of andere betrokkenen. Zo wordt 

het risico verkleind dat een eerconflict verder escaleert doordat de 

hulpverlener of de betrokken politiefunctionaris zich per ongeluk 

of door onwetendheid informatie laat ontvallen over een taboe of 

geheim. Een gedegen voorbereiding en plan van aanpak zijn hier 

een absolute must. Het begrip systeemaanpak verwijst overigens 

ook naar de samenwerking tussen verschillende betrokken part‑

ners. Wat dat betreft maakt het weinig uit of het om een eerzaak of 

huiselijk geweld gaat: de politie, de vrouwenopvang, daderhulpver‑

lening en al die andere betrokken instellingen kunnen in hun eentje 

het tij niet keren, ze hebben elkaar hard nodig.

Naar aanleiding van de hiervoor geschetste problemen en nuances 

wat betreft de aanpak van beide gewelddadige fenomenen is in 2010 

een nieuwe ‘Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld’ 

7	 Een	uitgebreide	beschrijving	is	te	vinden	in	Janssen,	2008a.
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in werking getreden. Het stuk bevat onder andere regels voor de 

opsporing en vervolging van huiselijk en eergerelateerd geweld, 

randvoorwaarden opgenomen voor de invulling van de lokale 

samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de 

reclassering. Daarnaast is aanzienlijke ruimte gereserveerd om uit 

te leggen dat huiselijk en eergerelateerd geweld als begrippen niet 

over één kam mogen worden geschoren. Daar waar opsporing van 

eerzaken wordt besproken, wordt verwezen naar de methode LEC 

EGG (zie ook het artikel van Van der Valk in dit nummer).

Tot slot

De voorgaande beschouwing maakt duidelijk dat er weliswaar spra‑

ke kan zijn van een bepaalde mate van overlap tussen  huiselijk en 

eergerelateerd geweld, maar dat instrumentarium dat ten behoeve 

van de aanpak van huiselijk geweld is ontwikkeld niet klakkeloos 

kan worden ingezet bij eerzaken. Dat neemt niet weg dat de con‑

sequenties van wat voor vorm van geweld dan ook altijd pijnlijk en 

verdrietig zijn.
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Maatschappelijke preventie van 
eergerelateerd geweld

C.H. de Kogel, M.H.C. Kromhout en M. Smit*

Politiek, publiek en media hebben de laatste jaren veel belang‑

stelling voor eergerelateerd geweld. Zoals Janssen elders in dit 

tijdschrift duidelijk maakt, is er overlap met huiselijk geweld (zie 

ook Van Zwieten, Biesma e.a., 2010), maar kan eergerelateerd 

geweld zich ook tussen anderen dan (ex‑)huisgenoten voordoen en 

is eerherstel lang niet altijd het motief voor huiselijk geweld. Dat 

geldt ook voor allochtone gezinnen, en diverse auteurs pleiten dan 

ook voor een genuanceerde benadering (Kromhout, Van Rijn e.a., 

2007) en voor een open oog voor andere dan culturele verklaringen 

in geval van geweld in allochtone gezinnen (Janssen en Sanberg, 

2010). In het Justitie‑project ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ is het 

interdepartementale beleidsprogramma Eergerelateerd Geweld 

ondergebracht bij het programma Huiselijk Geweld, als een ‘speci‑

fieke vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties’.1 Eergerelateerd 

geweld kent verschillende betekenissen (Lünneman en Wijers, 2010), 

maar het beleidsprogramma gaat uit van de werkdefinitie van 

Ferwerda en Van Leiden (2005, p. 25):

‘Eergerelateerd	geweld	is	elke	vorm	van	geestelijk	of	lichamelijk	geweld	

gepleegd	vanuit	een	collectieve	mentaliteit	in	reactie	op	een	(dreiging	van)	

schending	van	de	eer	van	een	man	of	vrouw	en	daarmee	van	zijn	of	haar	familie	

waarvan	de	buitenwereld	op	de	hoogte	is	of	dreigt	te	raken.’

De verschillen met andere vormen van geweld in de familiesfeer 

liggen in de (beleefde) schending van de familie‑eer, de collectieve 

mentaliteit van de dader(s) en de (kans op) publieke bekendheid van 

1	 Verantwoording	Veiligheid	begint	bij	Voorkomen.	Tastbare	resultaten	en	een	vooruit-
blik,	april	2010,	p.	21	(bijlage	bij	Kamerstukken II 2009/10,	28	684,	nr.	276).

*	 Dr.	Katy	de	Kogel,	dr.	Mariska	Kromhout	en	dr.	Monika	Smit	zijn	verbonden	aan	
het	WODC,	de	twee	eerstgenoemden	als	senior-onderzoeker,	laatstgenoemde	als	
hoofd	van	de	afdeling	Rechtsbestel,	Wetgeving	&	Internationale	en	vreemdelingen-
aangelegenheden.
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de eerschending. Vormen van eergerelateerd geweld zijn volgens de 

auteurs onder andere moord en aanzetten tot zelfmoord, maar het 

kan ook gaan om wegsturen of scheiden. Meer hierover is te vinden 

in het artikel van Janssen in dit nummer.

De aanpak van eergerelateerd geweld viel in het begin van dit 

millennium nog onder het emancipatiebeleid en het beleid ter 

bestrijding van (huiselijk) geweld tegen vrouwen.2 De minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie (V&I) Verdonk maakte het (ook) 

onderdeel van het integratiebeleid.3 Zij stuurde in 2006 het voor‑

noemde beleidsprogramma Eergerelateerd Geweld naar de Tweede 

Kamer.

Dit artikel heeft een tweeledig doel. Ten eerste willen we met een 

globale beschrijving van het beleidsprogramma laten zien hoe de 

overheid eergerelateerd geweld denkt te kunnen aanpakken. We 

focussen daarbij op één van de vier pijlers van het programma: de 

maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld. Ten tweede 

willen we de vraag aan de orde stellen hoe dit programma, dat eind 

2010 ten einde loopt, geëvalueerd zou kunnen worden. Als voorbeeld 

zijn daartoe de relaties tussen middelen en doelen van één program‑

maonderdeel, het educatieproject Zwarte Tulp, in kaart gebracht. 

Daarnaast is geprobeerd te achterhalen hoe het programma als 

geheel geacht wordt te werken. De benodigde informatie is ontleend 

aan beleidsnota’s, Kamerstukken en een drietal vraaggesprekken 

met de ontwikkelaars van het programma Eergerelateerd Geweld.4

2	 In	de	Beleidsbrief	Emancipatie	en	Familiezaken	2003	van	de	toenmalige	staats-
secretaris	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	wordt	bijvoorbeeld	gesproken	over	
‘eerwraak’	als	voorbeeld	van	een	‘traditionele	praktijk’	die	de	rechten	en	veiligheid	van	
allochtone	vrouwen	en	meisjes	aantast	(Kamerstukken II	2002/03,	28	680,	nr.	1,	p.	21).

3	 Zie	bijvoorbeeld	het	plan	van	aanpak	voor	de	emancipatie	en	integratie	van	vrouwen	
en	meisjes	uit	etnische	minderheden	van	de	ministers	van	Sociale	Zaken	en	Werk-
gelegenheid	en	voor	Vreemdelingenzaken	en	Integratie,	waarin	ook	wordt	gesproken	
over	‘eerwraak’	(Kamerstukken II 2003/04,	29	203,	nr.	3).

4	 Deze	informatie	is	verzameld	in	het	kader	van	een	tussenevaluatie	van	het	programma	
Eergerelateerd	Geweld	die	het	WODC	begin	2009	heeft	uitgevoerd	(zie	De	Kogel,	
2009).
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Doelen en uitgangspunten beleidsprogramma Eergerelateerd 
Geweld

Het beleidsprogramma richt zich op het voorkomen en tegen‑

gaan van eergerelateerd geweld (door opsporing, vervolging en 

veroordeling) en op het verminderen van de gevolgen ervan voor 

slachtoffers.5 Tien subdoelen spelen een rol:6

– Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar.

– Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergerelateerd geweld te 

herkennen.

– Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers ervan te 

 helpen.

– Hulpverleners werken onderling samen.

– Instellingen werken met gemeenschappen samen.

– Er zijn genoeg opvangplaatsen voor de (potentiële) slachtoffers.

– Politie en justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd 

geweld op te sporen en te vervolgen.

– Inzicht in het fenomeen is gebaseerd op gedegen en feitelijk 

onderzoek.

– Politie, vrouwenopvang, Openbaar Ministerie (OM) en andere 

relevante instanties registreren zaken van eergerelateerd geweld 

eenduidig.

– De aanpak voor het tegengaan van eergerelateerd geweld is inte‑

graal.

Tijdens bovengenoemde gesprekken met de betrokken beleids‑

makers hebben zij enkele van de gebruikte begrippen verduide‑

lijkt. Zo blijkt dat men onder ‘risicogemeenschappen’ groepen 

van allochtone herkomst verstaat, die regelmatig terugkeren in 

meldingen van de politie en in pilots van opvangorganisaties (zie 

bijvoorbeeld Kuppens, Cornelissen e.a., 2007). Uit onderzoek van 

het Willem Pompe Instituut naar partnerdoding onder etnische 

minderheden (Liem, Geene e.a., 2007) komen in dit verband vooral 

Turken, Marokkanen, Pakistanen, Hindoestaanse Surinamers, 

Afghanen en Irakezen naar voren. De ontwikkelaars van het pro‑

gramma Eergerelateerd Geweld merkten begin 2009 op dat er nog 

5	 Kamerstukken II	2005/06,	30	388,	nr.	6,	p.	3.
6	 Kamerstukken II	2006/07,	30	388,	nr.	8.
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nauwelijks concrete gegevens beschikbaar waren over de omvang 

van eergerelateerd geweld bij de veronderstelde ‘risicogroepen’.

Met de term ‘weerbaarheid’ bedoelen de beleidsmakers ten eerste 

dat de koepelorganisaties die ‘risicogemeenschappen’ vertegen‑

woordigen, dat ze gelijkwaardige gesprekspartners worden voor 

overheid en instanties zoals gemeenten, vrouwenopvang en politie 

(men spreekt over ‘emancipatie’ en ‘participatie’). Ten tweede gaat 

het om het weerbaar maken van individuen binnen risicogemeen‑

schappen, in die zin dat zij (beter) in staat zijn om de druk vanuit 

die gemeenschappen te weerstaan en daar gedragsalternatieven 

tegenover te stellen.

De ‘integrale aanpak van eergerelateerd geweld’ houdt in dat op 

de verschillende themagebieden van het programma activiteiten 

plaatsvinden die in de praktijk op elkaar afgestemd worden.

De programmadoelen worden nagestreefd via een veelheid aan 

activiteiten die zijn ondergebracht in de vier thema’s van het 

programma, ook wel pijlers genoemd: ‘maatschappelijke preven‑

tie’, ‘opvang en bescherming van (potentiële) slachtoffers’, ‘straf‑

rechtelijke aanpak’ en ‘(lokaal) bestuur’.7 Hierna laten we eerst zien 

om welk soort activiteiten het in elke pijler gaat. Aan de hand van 

de pijler ‘maatschappelijke preventie’ illustreren we vervolgens de 

grote complexiteit van het beleidsterrein en gaan we in op de vraag 

hoe een dergelijk complex terrein geëvalueerd kan worden.

De vier pijlers van het beleidsprogramma

Vier ‘pijlers’ moeten waarborgen dat de hoofddoelen van het 

beleidsprogramma Eergerelateerd Geweld worden behaald.

De pijler maatschappelijke preventie omvat activiteiten ter voor‑

koming van eergerelateerd geweld. Deze spitsen zich in de eerste 

plaats toe op voorlichting en educatie van jongeren en hun familie 

en van docenten en leerlingbegeleiders op middelbare scholen. In 

de tweede plaats omvat de pijler activiteiten gericht op het bevor‑

deren van samenwerking tussen instanties zoals gemeentelijke 

diensten (GGD, GBA), de politie, de vrouwenhulpverlening en 

‘risicogemeenschappen’.

7	 Zie	bijvoorbeeld	Kamerstukken II	2008/09,	30	388,	nr.	34.
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De pijler opvang en bescherming bestaat uit activiteiten die bedoeld 

zijn om (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld te 

beschermen. Het gaat om opvang van en hulpverlening aan 

vrouwen en meisjes, maar ook jongens en mannen. De activi teiten 

richten zich op de capaciteit en organisatie van de opvang en 

hulpverlening (bijvoorbeeld samenwerking tussen instanties) en op 

professionalisering van hulpverleners.

De activiteiten in de pijler strafrechtelijke aanpak richten zich op 

deskundigheidsbevordering van politie, OM en zittende magistra‑

tuur op het gebied van eergerelateerd geweld. Deze pijler omvat 

verder activiteiten die moeten resulteren in eenduidig landelijk 

beleid bij het OM en bij de politie rond zaken waarin eergerelateerd 

geweld een rol speelt, bijvoorbeeld een landelijk expertise centrum 

en een expertisenetwerk op dit terrein bij de politieregio’s. Ook 

wordt gewerkt aan een landelijke registratiesystematiek van 

eergerelateerd‑geweldzaken.

De activiteiten binnen de pijler (lokaal) bestuur ten slotte, beogen 

het centraal ontwikkelde beleid lokaal te implementeren en te 

ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld drie lokale pilots gericht op het 

versterken van de gemeentelijke regie. Daarin wordt een organisa‑

tiemodel ontwikkeld voor de besluitvorming van de gemeente en 

hulpverlenende instanties met betrekking tot de hulpverlening aan 

slachtoffers en het tegengaan van eergerelateerd geweld. Een ander 

voorbeeld vormen de pilots waarbinnen samenwerkingsmodellen 

worden ontwikkeld voor (gemeentelijke) instanties en migranten‑ 

en vluchtelingenorganisaties waarin ‘risicogemeenschappen’ zijn 

betrokken.

Zoals aangegeven wordt het beleidsprogramma in 2010 afgerond. 

Volgens de nota ‘Verantwoording Veiligheid begint bij Voorkomen’ 

van april 20108 wordt de lokale praktijk dan verantwoordelijk voor 

de verdere aanpak van de problematiek, waarbij de gemeenten 

de regierol krijgen op basis van de Wet maatschappelijke onder‑

steuning (Wmo). In het kader van maatschappelijke preventie dient 

volgens voornoemde nota (verder) te worden samengewerkt met 

zelforganisaties van migranten en vluchtelingen. Slachtoffers zullen 

worden beschermd en opgevangen binnen de vrouwenopvang en de 

jeugdzorg. Het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld 

8	 Zie	noot	1.
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bij de politie wordt in 2011 nog door Justitie gefinancierd ‘omdat 

voor de opsporing en vervolging van eergerelateerd geweld voorals‑

nog specifieke deskundigheid en ondersteuning nodig blijft’ (aldus 

de nota, p. 21). Daarnaast treedt in de loop van 2010 een gecombi‑

neerde Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het 

OM in werking, waarin duidelijk wordt gemaakt dat eergerelateerd 

geweld een (deels) andere aanpak vergt dan huiselijk geweld (zie ook 

Van der Valk en Janssen in dit nummer).

Maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld: 
doelen en middelen

Zoals hierboven geschetst kan de pijler ‘maatschappelijke preven‑

tie’ worden onderverdeeld in ten eerste voorlichting en educatie op 

scholen en ten tweede samenwerking tussen instanties en risico‑

gemeenschappen. In dit artikel beperken we ons tot het eerste 

subthema.

Voorlichting en educatie op scholen

In het kader van ‘maatschappelijke preventie’ zijn onder meer 

maatregelen geïnitieerd op het gebied van voorlichting en educatie 

gericht op scholen, jongeren en soms ook de familie van deze jonge‑

ren. Scholen worden gezien als belangrijke locaties voor preventieve 

initiatieven op het gebied van eergerelateerd geweld, omdat kinde‑

ren uit migrantengezinnen hier veel tijd doorbrengen en scholen 

een natuurlijke mogelijkheid bieden om te communiceren met 

ouders. Scholen zijn – mits kennis over het fenomeen aanwezig is9 – 

in principe ook in de gelegenheid om eergerelateerde problemen te 

signaleren (Kvinnoforum, 2005). Scholen en leerplichtambtenaren 

komen dit soort problemen ook geregeld tegen, zo bleek uit onder‑

zoek in een aantal grote en middelgrote steden (Gazic, Kaplan e.a., 

2006; Studulski, Westerbeek e.a., 2008). Een zaak als die in Veghel, 

waar in 1999 een ROC‑leerling in een leslokaal het vuur opende op 

een jongen die zijn zus zou hebben ontvoerd naar Turkije, is geluk‑

kig een uitzondering. Vaker gaat het om wat een respondent in het 

9	 Kennis	die	in	veel	gevallen	helaas	ontbreekt	(Terpstra	en	Van	Dijke,	2006).
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onderzoek van Studulski, Westerbeek e.a. (2008, p. 24) ‘eergerela‑

teerde druk’ noemt:

‘Neven,	ouders	en	ooms	zijn	overbeschermend	tegenover	die	[moslim]

meisjes.	Ze	mogen	niets.	Als	ze	iets	fout	doen	staat	er	meteen	een	broer	of	

neef	op	de	stoep	om	het	ze	af	te	leren.	Ze	mogen	geen	vriendjes	uit	andere	

etnische	groepen	hebben	en	ze	mogen	zich	niet	vrij	gedragen.	(...)	Als	hun	

maagdelijkheid	in	het	geding	is,	ontstaat	er	grote	druk	vanuit	de	familie,	ook	

fysiek.’

Een andere respondent uit dit onderzoek haalt een voorbeeld aan 

van een Afghaans meisje dat wegens ‘te vrij gedrag’ geregeld werd 

geslagen door haar broer. Na een vakantie in Afghanistan kwam zij 

niet meer terug op school; zij was daar uitgehuwelijkt.

Een van de schoolprojecten binnen de pijler ‘maatschappelijke 

preventie’ betreft het ‘Onderwijsproject ROC’s. Dit omvat verschil‑

lende pilots gericht op leerlingen, docenten en ouders. Daarnaast 

zijn er twee voorlichtingsprojecten gericht op jongeren buiten de 

schoolcontext (website‑informatie en zelfhulp Stichting Kezban en 

het project Shields).

Ten slotte is er een aparte educatiepilot van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het voortgezet 

onderwijs: ‘Zwarte Tulp’, een project dat in 2008 door ditzelfde 

ministerie werd verkozen tot een voorbeeldproject uit 163 door het 

ministerie ondersteunde projecten. Dit project wordt in de volgende 

subparagraaf uitgebreider beschreven.

De belangrijkste doelstelling van al deze maatregelen is het ver‑

groten van de weerbaarheid van zowel degenen die slachtoffer zijn 

geweest van eergerelateerd geweld, als van potentiële slachtoffers 

en potentiële daders. Het streven is om ook de omgeving die kan 

interveniëren, weerbaarder te maken (bemiddelaars, familie) en zo 

beschermende factoren tegen eergerelateerd geweld te versterken. 

De bedoeling is dat te doen vanuit de gemeenschappen zelf. Het 

gaat erom een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen binnen 

personen en gemeenschappen.

Overigens moet men zich realiseren dat eergerelateerd geweld ook 

binnen etnische gemeenschappen niet algemeen geaccepteerd 

is. Verscheidene minderhedenorganisaties houden zich bezig 

met preventie en bestrijding van eergerelateerd geweld, zoals het 

Inspraak Orgaan Turken en het Samenwerkingsverband Marokka‑
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nen in Nederland (Wegwijzer Eergerelateerd Geweld, www.forum.

nl). In Turkije voeren verschillende vrouwenorganisaties actie tegen, 

al dan niet aan eer gerelateerd, geweld tegen vrouwen (Kromhout, 

Van Rijn e.a., 2007).

Educatieproject ‘Zwarte Tulp’

Zwarte Tulp wordt als pilot gegeven op scholen voor voortgezet 

onderwijs in migrantenrijke gemeenten, met relatief veel leerlingen 

uit gemeenschappen met een verhoogd risico van eergerelateerd 

geweld, waaronder scholen waar ‘incidenten’ hebben plaats‑

gevonden die hiermee in verband worden gebracht. Het heeft tot 

doel om de weerbaarheid van jeugdigen uit risicogroepen te vergro‑

ten. Het project bestaat uit toneelstukken en discussie met jongeren.

Verondersteld wordt dat onder de deelnemers potentiële slachtoffers 

zijn: meisjes die relaties aangaan die door familie als eerschendend 

worden ervaren, of die zich niet conformeren aan druk van familie 

op relatiegebied; en jongens die zich te weer stellen tegen druk van 

familie om eergerelateerd geweld te plegen. Daarnaast verwacht 

men onder de deelnemende jeugdigen potentiële daders van eer‑

gerelateerd geweld.

De nagestreefde attitude‑ en gedragsverandering wordt veronder‑

steld te gebeuren door thema’s rond eergerelateerd geweld, cultuur 

en identiteit en omgang tussen jongens en meisjes bespreekbaar 

te maken in een lesprogramma met kunst en film. Daarbij worden 

achtereenvolgens de volgende stappen gezet:

– Toneelstukken maken eergerelateerd geweld en de ervaringen 

daarbij aanschouwelijk.

– Discussies en dialogen worden betrokken op eigen ervaringen en 

belevingswereld van de jongeren.

– De Nederlandse normen worden daarbij geëxpliciteerd en uit‑

gelegd: ‘Eergerelateerd geweld kan niet want ...’

– Er worden gedragsalternatieven behandeld.

– Ouders worden (soms) betrokken bij de dialogen en discussies.

Jeugdigen zullen volgens de makers van het programma ‘meer 

volgens Nederlandse normen’ tegen eergerelateerd geweld aan gaan 

kijken omdat ze door de rollenspelen, ervaringen en de argumenten 

in de discussie worden overtuigd. Voor zover ze dat nog niet zijn, 

zullen ze zich ervan bewust worden dat er meer gedragsalterna‑
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tieven bestaan en zullen ze ook bereid en in staat zijn om die toe 

te passen. Daardoor zullen ze beter in staat zijn om zich te weer te 

stellen tegen druk van familie om geweld toe te passen (jongens) 

of tegen druk van familie om tegen hun zin een relatie aan te gaan 

of af te breken (meisjes). Dit zou moeten leiden tot daadwerkelijke 

gedrags verandering. De kans hierop wordt vergroot door ook 

de sociale omgeving van de jeugdigen bij het educatieproject te 

betrekken, zoals ouders. Door ook bij familieleden te streven naar 

attitude verandering ten aanzien van eergerelateerd geweld wordt 

geprobeerd om belemmerende factoren voor gedragsverandering 

bij de jongeren weg te nemen en om beschermende factoren tegen 

eergerelateerd geweld te creëren.

Evaluatie van de maatschappelijke preventie van 
eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld heeft, net als huiselijk geweld (zie 

Van Zwieten, Biesma e.a., 2010), raakvlakken met verschillende 

beleidsterreinen, zoals preventie, veiligheid, gezondheidszorg, 

welzijn, maatschappelijke zorg en maatschappelijke opvang. De 

problematiek behoort tot de terreinen van verschillende depar‑

tementen en de aanpak ervan heeft raakvlakken met andere 

specifieke aanpakken, zoals die van kindermishandeling en hui‑

selijk geweld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het progamma 

Eergerelateerd Geweld een veelheid aan maatregelen omvat. Er is 

sprake van een stapeling van activiteiten waar de vraag ‘Werkt het?’ 

niet goed bij past. Er kan namelijk moeilijk worden gesproken van 

de aanpak van eergerelateerd geweld, of een evaluatie daarvan. 

Zelfs als we alleen kijken naar één pilot binnen één onderdeel van 

de in totaal vier pijlers, namelijk naar het hiervoor behandelde 

Zwarte Tulp‑project, zien we dat een gevarieerd scala aan instru‑

menten (van film en toneelstukken tot discussies) wordt ingezet 

om bij een brede doelgroep (slachtoffers, potentiële slachtoffers, 

daders, bemiddelaars en familieleden) de doelstelling (vergroten 

van weerbaarheid tegen eergerelateerd geweld) op getrapte wijze te 

bereiken: via bewustwording en attitudeverandering naar gedrags‑

verandering. Daar komt bij dat het steeds duidelijker wordt dat 

beleid vaak geen uniforme impact en effecten heeft op totale popu‑

laties (Davies, 2006). Het is dan ook zeer wel mogelijk dat Zwarte 
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Tulp wel werkt bij bepaalde betrokkenen (bijvoorbeeld wel bij 

potentiële slachtoffers en niet bij familieleden, of alleen bij bepaalde 

herkomstgroepen), of alleen onder bepaalde omstandigheden (bij‑

voorbeeld alleen met betrekking tot specifieke ‘eerschendingen’ en 

niet met betrekking tot andere).

Hoe zou het Zwarte Tulp‑project kunnen worden geëvalueerd wan‑

neer je wilt weten of het werkt en hoe het werkt?

Een complicerende factor is dat bij de start van het programma nog 

vrij weinig bekend was over de aard en omvang van eergerelateerd 

geweld. Ook dader‑ en slachtofferprofielen ontbraken. Inmiddels 

weten we meer over de aard van het fenomeen, maar naar de 

omvang ervan blijft het gissen, mede omdat het een lastig te opera‑

tionaliseren begrip is. Het kenmerkende van eergerelateerd geweld 

is immers niet het geweld op zich, maar het geweld in combinatie 

met de beweegredenen daarvoor. Pas na nader onderzoek van een 

geweldszaak blijkt wat het motief is en of er wellicht sprake is van 

eergerelateerd geweld. Dit betekent dat het niet simpel te registreren 

is en daarmee ook lastig te onderzoeken, ook al omdat verschillende 

vormen van eergerelateerd geweld niet, of niet op dezelfde plaats, 

geregistreerd zullen worden. Zo zal (poging tot) moord naar alle 

waarschijnlijkheid in de politieregistraties terechtkomen, maar 

dat geldt niet voor alle vormen van geestelijk geweld, wegsturen 

of scheiden, die volgens de in het beleidsprogramma gebruikte 

definitie ook tot eergerelateerd geweld kunnen horen. Doordat een 

(goede, sluitende) registratie ontbreekt, is het bijvoorbeeld niet 

eenvoudig een vergelijking te maken tussen het aantal gevallen 

van eergerelateerd geweld voor en na de start van een project. Wat 

wel mogelijk is, is een evaluatie die nagaat of de doelen al dan niet 

zijn bereikt en – wanneer vergelijkingsmogelijkheden voorhanden 

zijn – hoe dat komt. Zo kan, om een algemeen beeld te krijgen 

van de werkzaamheid van ‘Zwarte Tulp’, een vergelijking worden 

gemaakt met scholen die in relevante opzichten (onder andere 

qua aantal leerlingen uit gemeenschappen met verhoogd risico 

voor eer gerelateerd geweld) vergelijkbaar zijn, maar waar geen, 

of andersoortige anti‑eergerelateerd‑geweldprojecten hebben 

plaats gevonden. Op de verschillende scholen kan zowel de attitude 

ten aanzien van eergerelateerd geweld als het aantal gevallen van 

eergerelateerd geweld worden bestudeerd, waarbij ook een vergelij‑

king moet worden gemaakt tussen de situatie voor en na het project. 

Het gebrek aan registratiegegevens is echter wel een probleem; dat 
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vraagt mogelijk om een reconstructie achteraf van de nulmeting. 

Men zou zich in eerste instantie kunnen beperken tot een vergelij‑

king van fysieke geweldsdelicten binnen de relationele sfeer. Zaken 

als vormen van geestelijk geweld, wegsturen en scheiden, die waar‑

schijnlijk nergens geregistreerd zijn als eergerelateerd geweld en die 

de definitie van eergerelateerd geweld ook wel erg breed maken, blij‑

ven dan buiten beschouwing. Omdat er verschillen in opvattingen 

kunnen zijn tussen jongeren uit verschillende etnische groepen over 

het gebruik van geweld wanneer het gaat om de eigen eer of de eer 

van de familie (vergelijk De Boer en Jansen, 2009), zou ook moeten 

worden gekeken naar mogelijke verschillen in uitkomsten tussen 

verschillende etnische groepen. Ook zal er aandacht moeten zijn 

voor mogelijke neveneffecten. Zo is het de vraag of projecten met als 

doelgroep jeugdigen uit gemeenschappen met verhoogd risico op 

eergerelateerd geweld wellicht stigmatiserend kunnen werken.

Programmatheorie

Als blijkt dat het betreffende project werkt (of niet), dan weten we 

echter nog niet waarom, of – als het werkt – wat de werkzame com‑

ponenten ervan zijn. De in het voorgaande al deels (globaal) in kaart 

gebrachte programmalogica (de relatie tussen gekozen middelen 

en doelen) biedt een basis voor een mogelijke aanvullende stap bij 

de evaluatie van het Zwarte Tulp‑project: het reconstrueren van de 

programmatheorie (Astbury en Leeuw, 2010). Daarbij wordt gepoogd 

een verklaringsmodel te ontwikkelen dat antwoord geeft op de vraag 

hoe het project werkt, voor wie en onder welke omstandigheden. De 

programmatheorie kan worden gezien als een verdere uitwerking 

van de programmalogica. Bij de programmatheorie ligt de nadruk 

op het toetsen van de mate waarin veronderstelde oorzaak‑gevolg‑

relaties tussen middelen en doelen wetenschappelijk (theoretisch 

en empirisch) onderbouwd kunnen worden.10 Concreet betekent dit 

met betrekking tot Zwarte Tulp dat in kaart wordt gebracht waarom 

toneelstukken en discussies zouden leiden tot bewustwording, hoe 

bewustwording wordt geacht te leiden tot atttitudeverandering en 

attitudeverandering tot gedragsverandering. Ook is belangrijk te 

10	Zie	voor	een	mooi	voorbeeld	de	evaluatie	van	het	sociale-veiligheidsbeleid	(Noije	en	
Wittebrood,	2008).
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benoemen welke attitudes en gedragingen dit concreet zou moeten 

betreffen: welke bemoeienis van broers met hun zussen kan nog wel 

en welke niet ‘volgens Nederlandse normen’?

De veronderstellingen kunnen vervolgens empirisch worden 

getoetst. Maar ook in de wetenschappelijke literatuur over educatie 

in een interculturele context zijn antwoorden te vinden op vragen 

met betrekking tot de complexe gedragsverandering waar het 

hier om gaat. Het gaat dan om vragen als ‘Werken rollenspelen bij 

attitudeverandering?’, ‘Leiden veranderde attitudes ook tot ander 

gedrag?’, ‘In welke mate draagt het betrekken van familieleden bij 

tot veranderde attitudes ten aanzien van eergerelateerd geweld?’, 

‘Heeft het zin bij het veranderen van attitudes te verwijzen naar nor‑

men en waarden van andere groepen, of kan wellicht beter worden 

aangesloten bij (een andere interpretatie van) de eigen principes?’ 

(zie bijvoorbeeld Mir Hosseini, 2010) en ook: ‘Zijn er individuele ver‑

schillen in responsiviteit ten aanzien van dergelijke programma’s?’

Het is onmogelijk om alle onderdelen van het programma Eer‑

gerelateerd Geweld op vergelijkbare wijze te evalueren als het 

Zwarte Tulpproject. Het ligt echter voor de hand om dat voor een 

beperkt aantal andere belangrijke onderdelen wel te doen.Daarbij is 

het van belang de uiteindelijke doelen – het voorkomen en tegen‑

gaan van eergerelateerd geweld en het verminderen van de gevolgen 

ervan voor slachtoffers – voorop te stellen en niet uitsluitend te 

focussen op de eerder genoemde tien subdoelen die nu centraal 

lijken te staan.We mogen immers nog niet tevreden zijn wanneer 

bijvoorbeeld eergerelateerd geweld wel beter herkend zou worden 

en de attitudes ten opzichte van eergerelateerd geweld zouden 

veranderen (en subdoelen dus bereikt zijn), maar pas als het aantal 

gevallen van eergerelateerd geweld en/of de ernst ervan afnemen.

Tot besluit

In deze bijdrage hebben we het interdepartementale beleids‑

programma Eergerelateerd Geweld beschreven. Op één onderdeel 

van de eerste pijler is nader ingegaan: het Zwarte Tulp‑project, een 

educatieproject voor scholen voor voortgezet onderwijs met relatief 

veel leerlingen uit gemeenschappen met verhoogd risico voor eerge‑

relateerd geweld. We hebben aangegeven hoe dit onderdeel van het 

programma Eergerelateerd Geweld geëvalueerd zou kunnen worden, 
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waarbij we een combinatie voorstellen van ‘traditioneel’ evaluatie‑

onderzoek (voor‑ en nametingen bij een experimentele en een 

vergelijkingsgroep) en theoriegestuurde evaluatie. Bij dat laatste gaat 

het erom de programmatheorie in kaart te brengen, dat wil zeggen 

in kaart te brengen welke mechanismen verantwoordelijk zouden 

zijn voor de veronderstelde causale relaties tussen de verschil‑

lende onderdelen van het programma en de uitkomsten daarvan 

(Pawson en Tilley, 1997). Bij het programma Eergerelateerd Geweld 

is te voren niet voor alle programmaonderdelen in alle opzichten 

duidelijk gemaakt wat de veronderstelde werkzame mechanismen 

zijn en is ook niet aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

getoetst wat bekend is over de te verwachten effecten. Daarom zal 

de programma theorie achteraf moeten worden gerecon strueerd. 

Het is enerzijds begrijpelijk dat deze arbeidsintensieve exercitie niet 

vooraf is verricht. Zo kon relatief snel op een ernstig maatschap‑

pelijk probleem worden gereageerd. Een nadeel is echter dat men 

op deze manier het risico loopt dat er programmaonder delen zijn 

op genomen waar in feite niet veel effect van te verwachten is.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial 

policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑

tionally most relevant articles of each issue. The central theme of 

this issue (no. 8, 2010) is Domestic violence.

Contested equality; on the construction of (in)equality in male‑
female partner violence
R. Römkens

Intimate partner violence (IPV) changed from a private problem 

to a public concern over the last decades. It has become subject of 

various discourses in different domains. In the social sciences the 

gender‑based discriminatory nature of IPV is contested by some 

researchers who claim a gender equality in IPV. They call for a 

gender‑neutral approach to IPV as a family problem, de‑contex‑

tualized from gender‑based inequalities. In the Netherlands this 

degendering is reflected in current policy discourse. However, in 

the international legal human rights domain, IPV is unequivocally 

considered to be an issue that affects women disproportionately as a 

form of women’s discrimination that is the result of unequal power 

relations. Both international binding human rights law and recent 

ruling of the ECHR impose binding duties to acknowledge this. This 

article addresses the paradox that is reflected in these two positions 

and how to get beyond it.

Dutch domestic violence research project 2010; methods and main 
results
H.C.J. van der Veen and S. Bogaerts

The aim of the research project was determining the size and the 

nature of the domestic violence in the Netherlands. The project 

consists of four studies: the first estimates the size of domestic vio‑

lence, the second is a victim study and the third an offender study. 

The article is based upon the fourth study, the overarching synthesis 

which integrates and cross validates (by triangulation) the main 

results of these three studies. Every year at least 200,000 victims and 
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about 110,000 suspected offenders are involved in severe domestic 

violence. Most victims are women (60%). This is a substantially low‑

er share than a former study showed (84%). Most offenders are men 

(83%). In 65% of the cases the violence is aimed at the (ex‑)partner. 

Offenders are often victims as well and vice versa. 20% of the domes‑

tic violence is reported to the police. In 1997 this was 12%. 70% of 

the prosecuted offenders got into trouble with the police before. 30% 

of this particular segment of domestic violence offenders commit 

another violent crime or a serious traffic offence within two years.

Male and female domestic violence perpetrators
L.M. van der Knaap and S. Bogaerts

There are two conflicting viewpoints about partner violence: either 

that it involves a considerable degree of mutual combat or that it 

generally involves male perpetrators and female victims. In general, 

results supporting the former viewpoint are usually reported in 

studies of general population samples, while data that supports the 

latter viewpoint is usually collected in samples that were recruited 

in shelters, through victim support, or that was studied through 

police and court data. This article describes results from a Dutch 

study that investigated two different research groups: a sample of 

respondents from the general population and a group of offenders 

who had been in contact with the police and the law for domestic 

violence. In line with the literature on this topic, one of the most 

striking differences between the research groups from the general 

population and the judicial population is the fact that the former 

group consisted of more women than men (57.8% versus 42.2%), 

whereas the second group consisted nearly only of men (93.1% were 

men). This article explores a number of possible explanations for 

the strongly divergent proportion of men and women in the two 

research groups. The most probable explanation seems to be that, 

although both men and women commit domestic violence, the more 

serious types of injury are caused more often by men, as a result of 

which predominantly men come into contact with the police and 

the law for domestic violence. Moreover, there are some indications 

in the literature that male victims are less likely to report domestic 

violence to the police.
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Criminal justice and domestic violence
P. van der Valk

Many public prosecutors see a link between domestic violence and 

violence in the public sphere. In the beginning of this  century the 

fight against domestic violence was integrated into the national 

security policy of The Netherlands. The growing attention for 

domestic violence combined with better registration has led to an 

enormous grow of criminal justice cases of domestic  violence. The 

article analyses the public prosecution policy towards domestic 

 violence. Nowadays even without a report suspects can be brought 

to trial if the charges can be proved. On the one hand the pub‑

lic prosecution aims to lay down a standard, on the other hand  

 perpetrators are confronted with a set of conditions forcing them 

to accept professional help in order to bring about a change in 

their behaviour and prevent recidivism. In this way an effective 

use of criminal justice could contribute to a reduction of domestic 

 violence and crime in general.

The law temporarily house ban in practice
K.B.M. de Vaan and A. Schreijenberg

As from January 2009, mayors in The Netherlands can impose a 

temporary restraining order on (potential) perpetrators of domestic 

violence in situations in which there is an immediate threat to vic‑

tims and/or children. This restrains these (potential) perpetrators 

from entering their own house or contacting their partner and/or 

children for a period of 10 to 28 days. In this article, the law regard‑

ing these temporary restraining orders is explained and an overview 

of the first experiences with the actual implementation is given. 

The temporary restraining orders are an addition to the existing 

measures regarding domestic violence because they enable inter‑

vention before the violence has actually taken place or the situation 

escalates. In practice, however, the orders are frequently imposed 

after escalation of the situation, parallel to the arrest and possible 

persecution of the suspected perpetrator. Apparently, the orders 

provide a break from explosive situations, and the intensive form of 

professional help that those involved receive is a welcome addition, 

even in situations for which the order was not primarily designed. 

The first experiences show that aid is given quickly. They also show 

that more attention needs to be given to the content of this aid, to 
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regional differences in the enforcement of the law and to the follow‑

up aid after the temporary restraining order has ended.

Trauma in children as a result of domestic violence
B. Tierolf

Children suffer differently from domestic violence as a witness of 

interparental violence than as direct victim of maltreatment or 

sexual abuse. In this article three different research samples of chil‑

dren as witnesses of domestic violence are compared with regard 

to the posttraumatic stress symptoms they show. One sample is a 

clinical population from mental health care for youth, one sample 

consists of children reported to a child maltreatment centre and one 

sample stems from a pilot study of referrals of domestic violence in 

families in the G4. In all three samples we find a much higher per‑

centage of children with traumatic symptoms than in the normal 

population. The highest percentage of traumatized children (74%) 

we find in the clinical population. When we look at the parents we 

also find a high percentage of traumatized parents (31%), but more 

striking is the percentage of parents who themselves were involved 

(as a victim or witness) in domestic violence when they were chil‑

dren (60%). This leads to questions concerning the intergenerational 

transfer of domestic violence.

Fatal domestic violence; the killing of one’s own child, partner or 
parent
F. Koenraadt and M. Liem

Homicides that take place in the family generally lead to shock and 

incomprehension in society at large. Even though in recent years the 

number of homicides in the Netherlands has decreased, domestic 

homicides still claim approximately sixty victims per year. This arti‑

cle aims to describe the nature and incidence of domestic homicide 

in the Netherlands by making use of both epidemiological data as 

well as detailed analyses of case reports of domestic homicides. In 

doing so, several types of domestic homicides are distinguished: inti‑

mate partner homicide, child homicide, parent and sibling homi cide, 

multiple family homicide and finally, domestic homicide followed by 

suicide. The findings are discussed and put into perspective.
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Honour‑based and domestic violence: similarities and differences
J. Janssen

There is a tendency to put honour‑based and domestic violence in 

the same box. This article examines whether this is correct or not. 

The perception of the two phenomena share a number of similari‑

ties: violence that often occurs in the context of the family and, in 

many cases, complex issues that have already been at play for some 

time. Furthermore, the perception is that primarily women are the 

victims of both domestic and honour‑based violence. A big differ‑

ence is that the term domestic violence refers to the social context 

where violence is taking place and the term honour‑based refers to 

the motive for violent action or threats. A complicating factor is that 

hurt feelings of honour might provoke violence or threats in the con‑

text of the family. In research literature it is assumed that domestic 

violence occurs at all levels of society, which means that this phe‑

nomenon will also be encountered amongst ethnic minorities. It is 

striking that domestic violence amongst ethnic minorities is often 

mentioned in the same breath as honour‑based violence. However, 

both phenomena deserve a different approach. The risks of treating 

domestic violence as an honour case and honour‑based violence as 

domestic abuse are described.

Societal prevention of honour‑related violence
C.H. de Kogel, M.H.C. Kromhout and M. Smit

Honour‑related physical or psychological violence, performed in 

reaction to perceived (threats of) loss of (family) honour, draws a lot 

of political and public attention in the Netherlands. A comprehensive 

policy‑program was developed to reduce and prevent honour‑related 

violence. However, the project knows two important restraints. In the 

first place, no reliable prevalence figures of honour‑related violence 

are available. Furthermore, the program has been implemented with‑

out articulating and testing the presumed working mechanisms. In 

this article suggestions are made for evaluation of the program using 

the educational project ‘Black Tulip’ as an illustration. Black Tulip is 

used in secondary schools and aims at adolescent potential victims 

and perpetrators of honour‑related violence. The main purpose is 

to achieve attitude and behaviour changes by means of visualizing 

experiences with honour‑related violence in drama and film, and 

subsequent group discussions. Evaluation of Black Tulip and other 

parts of the program should take place by a combination of tradi‑
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tional evaluation research (e.g. with pre‑ and post‑measurements 

of attitudes and behaviour in ‘Black Tulip‑schools’ and in schools 

that do not receive the intervention), and a theory‑driven evaluation 

which articulates the presumptions about the working mechanisms 

of the program and puts these to a test using the scientific literature.



De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raadple‑

gen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op 

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm
Website van de VN Division of the Advancement of Women speciaal 

gewijd aan geweld tegen vrouwen. De afdeling geeft een nieuws‑

brief uit over ontwikkelingen wereldwijd en op het niveau van de 

VN. Voorts zijn op de site tal van rapporten, adviezen en studies te 

vinden. De tekst van het VN Vrouwenverdrag is te vinden via de link 

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT
Link naar de tekst van de Roadmap for equality between women and 

men (2006-2010), opgesteld door de Europese Commissie.

www.nji.nl/smartsite.dws?id=103058
Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut staat een helder 

overzicht van alle aspecten van kindermishandeling: probleem‑

schets, beleid, praktijk, actuele ontwikkelingen. Onder het kopje 

‘meer informatie’ is een overzicht opgenomen van lopende en 

af gesloten onderzoeken op dit terrein.

www.wodc.nl
Op de site van het WODC zijn tal van onderzoeksrapporten te 

vinden op het terrein van huiselijk geweld, kindermishandeling 

en seksueel misbruik binnen het gezin. Daaronder ook de meest 

 recente cijfers in het rapport Huiselijk geweld in Nederland.

www.politiehuiselijkgeweld.nl
Informatie over wat de Nederlandse politie doet om huiselijk geweld 

te signaleren en aan te pakken. Daarnaast tips voor burgers om hui‑

selijk geweld in hun omgeving te herkennen. Voorts informatie over 

de Wet tijdelijk huisverbod en verscheidene rapporten over huiselijk 

geweld.

Internetsites
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www.om.nl/onderwerpen/huiselijk_geweld
Op de website van het Openbaar Ministerie zijn de richtlijnen 

en aanwijzingen te vinden die worden gehanteerd bij de straf‑

rechtelijke vervolging van huiselijk geweld. Voorts nieuwsberichten 

over de aanpak van huiselijk geweld en het verloop van strafzaken.

www.huisverbod.nl
Website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

speciaal gewijd aan de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod op 

gemeentelijk niveau. Op de website wordt een groot aantal instru‑

menten beschikbaar gesteld voor al diegenen die betrokken zijn bij 

het huisverbod, van de burgemeester tot de kinderen die achter‑

blijven nadat een ouder een huisverbod opgelegd heeft gekregen.

www.huiselijkgeweld.nl
Deze site richt zich vooral op hulpverleners die te maken krijgen 

met cliënten die slachtoffer worden of dreigen te worden van hui‑

selijk geweld en eergerelateerd geweld. Aandacht voor actuele 

ontwik kelingen op het terrein van de aanpak van huiselijk en 

eergerelateerd geweld, voor interventies, congressen, studiedagen 

enzovoort. Voorts info over huwelijksdwang, seksueel kinder‑

misbruik en stalking.

www.movisie.nl/125874/def
Website van Movisie die erop gericht is de kennis onder hulp‑

verleners over huiselijk en seksueel geweld te vergroten. Over beide 

onderwerpen staan uitgebreide factsheets op de site, verder infor‑

matie over trainingen, studiedagen enzovoort.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk‑geweld#ref‑justitie
Website van de rijksoverheid gericht op burgers. Informatie over het 

overheidsbeleid inzake huiselijk geweld, publiekscampagnes, hoe 

en waar huiselijk geweld te melden, hulp en opvang.

www.shginfo.nl
Deze website van het Steunpunt Huiselijk Geweld is gericht op 

(potentiële) slachtoffers én daders, alsmede op getuigen van hui‑

selijk geweld. Informatie in verschillende talen en een forum waar 

ervaringen kunnen worden uitgewisseld.



11 januari Crime and Punishment: a case of biology

20 januari  Forensisch en technisch onderzoek, opsporing 

en bewijsvoering

11 februari  (In)tolerantie in grootstedelijke context

14 februari  Verder met de regionale aanpak kinder‑

mishandeling

16 februari  De aanpak van mensenhandel en mensen‑

smokkel

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Crime and Punishment: a case of biology
Het congres over de relatie tussen biologie en misdaad & straf wordt 

georganiseerd door de Amsterdamse vereniging van studenten 

biologie, biomedische wetenschappen en psychologie Congo. Het 

precieze programma is nog niet bekend, wel zijn enkele gerenom‑

meerde sprekers uitgenodigd, zoals Adrian Raine (Universiteit 

Pennsylvania), Richard Gill (mathematicus Universiteit Leiden), 

Stephanie van Goozen (ontwikkelingspsychologie Universiteit 

Cardiff en Universiteit Leiden) en Claus Wedekind (Zwitsers bio‑

loog). Meer informatie volgt op de website.

Datum: 11 januari 2011

Locatie: Amsterdam, Roeterseilandcomplex

Informatie en aanmelding: www.congo.eu/CONGres/?lang=nl

Forensisch en technisch onderzoek, opsporing en bewijsvoering
Zoals gebruikelijk op dit jaarlijkse congres komen nieuwe tech‑

nische ontwikkelingen uitgebreid aan bod. Bijzondere aandacht 

wordt dit jaar geschonken aan maatregelen (zoals trainingen en 

ook proto collen) ter bevordering van de ‘forensic awareness’ van de 

diverse betrokkenen in opsporing, vervolging en berechting. Ook 

de toe nemende internationalisering (vooral ook europeanisering) 

van het werkterrein komt aan de orde. Voorts aandacht voor de 

forensische aspecten van zaken die ook in andere rechtsgebieden 

aan de orde zijn, zoals milieunormen en de overtreding daarvan, 

identiteitsfraude en vermiste personen. Het congres biedt een 

breed overzicht van actuele ontwikkelingen, nieuwe technieken en 

(wetenschappelijke) inzichten over de gehele linie van de met elkaar 

Congresagenda
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verbonden praktijken van deskundigen, wetenschappers, praktijk‑

juristen en politiemensen. Sprekers zijn onder anderen D. Aben (A‑G 

Hoge Raad), G.C. Haverkate (OM), E.J. Koops (UvT) en A.P. Broeders 

(UM/UL).

Datum: 20 januari 2011

Locatie: Zeist

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

(In)tolerantie in grootstedelijke context (call for papers)
De Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC) roept op abstracts 

in te dienen voor een bijdrage aan het derde Criminologisch Forum. 

’s Ochtends zullen enkele keynote speakers optreden. De sessies 

tijdens de lunch en in de middag zijn divers. Tijdens de lunch‑

pauze kunnen onderzoekers een poster met hun work in progress 

presen teren. In de middag is er ruimte voor presentaties over zowel 

tussentijdse als eindresultaten van onderzoek.

Datum: 11 februari 2011

Locatie: Vrije Universiteit Brussel

Informatie en aanmelding: www.gofs.ugent.be/vvc

Verder met de regionale aanpak kindermishandeling
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert dit congres in samen‑

werking met de coördinatoren van het project regionale aanpak 

kindermishandeling. De afgelopen jaren is in opdracht van het 

 programmaministerie voor Jeugd en Gezin in alle regio’s van 

Nederland gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. Het 

doel van dit congres is de verschillende werkwijzen, samenwer‑

kingsvormen, plannen en instrumenten te inventariseren en na te 

gaan welke ‘best practices’ verdere verankering en navolging verdie‑

nen. Het thema wordt ondermeer uitgewerkt in een plenaire lezing 

en een debat, een interactieve markt met praktijkvoorbeelden en 

verscheidene workshops.

Datum: 14 februari

Locatie: Nieuwegein

Informatie en aanmelding: www.nji.nl/eCache/DEF/1/20/930.html

De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel
Het aantal geregistreerde gevallen van mensenhandel blijft groeien. 

Het werkelijke aantal slachtoffers is vele malen hoger; de bereidheid 

van veel slachtoffers om aangifte te doen is gering. Maatregelen 



150 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 8, 2010  Huiselijk geweld

zoals de opheffing van het bordeelverbod sorteerden onvoldoende 

effect. In 2008 is de aanpak van mensenhandel door justitie en poli‑

tie tot prioriteit benoemd. Uitbuiting vindt onder andere plaats in de 

horeca, tuinbouw, huishoudelijk werk en fabriekswerk. Bij vrouwen 

die in de prostitutie gedwongen worden, speelt geweld vaak een 

rol. Slachtoffers worden vaak opgezadeld met hoge schulden, soms 

zelfs verkocht. Jaarlijks worden in Nederland enkele duizenden 

vrouwen, mannen en zelfs kinderen op allerlei manieren slacht‑

offer van uitbuiting. In mensenhandelzaken volgen tot nu toe veel 

vrijspraken. Dit betekent dat het bewijs in deze zaken niet eenvou‑

dig is. Het is zaak om de komende jaren een aanpak te ontwikkelen 

die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt. Daartoe 

wordt in veel sterkere mate dan voorheen samenwerking gezocht 

met het bestuur. Uitgangspunt is dat door een mix van bestuurlijke 

preventie en strafrechtelijke repressie barrières worden opgeworpen 

voor de mensenhandelbranche. Daar wil deze conferentie een bij‑

drage aan leveren. Sprekers op deze dag zijn P. Cleiren (UL), J.P. van 

der Leun (UL), C. Dettmeijer‑Vermeulen (Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel) en H.J. Bolhaar (hoofdofficier van justitie).

Datum: 16 februari 2011

Locatie: Nieuwegein

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens;

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits‑

vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts‑

pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemde lingen, 

burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal 

recht. De geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑
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thesaurus. De gedrukte versie van de Justitiethesaurus is in 

beperkte mate beschikbaar. De digitale versie (pdf) is te vinden 

op de WODC‑website (www.wodc.nl). De oorspronkelijke WODC‑

thesaurus staat daar eveneens onder de knop ‘publicaties’ en de 

subknop ‘Cahiers’; kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑

zoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑ 

series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in 

de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact‑

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Factsheets sinds 2007.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Heer‑de Lange, N.E. de (CBS), 
S.N. Kalidien (WODC) (Eind‑
red.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2009: 

Ontwikkelingen en samenhangen

2010, O&B 289

H.C.J. van der Veen, 
H.C.J. van der (WODC), 
S. Bogaerts (Intervict)
Huiselijk geweld in Nederland: 

Overkoepelend syntheserapport 

van het vangst-hervangst-, 

slachtoffer- en daderonderzoek 

2007-2010

2010, O&B 288

Knaap, L.F.M., F. el Idrissi, 
S. Bogaerts
Daders van huiselijk geweld

2010, O&B 287

Wijkhuijs, L.J.J., 
R.P.W.  Jennissen
Arbeidsmigratie naar Nederland: 

de invloed van gender en gezin

2010, O&B 286

Aebi, M.F., B. Aubusson 

de Cavarlay, G. Barclay, 

B. Gruszczyńska, S. Harren-

dorf, M. Heiskanen, V. Hysi, 

V. Jaquier, J.-M. Jehle, 

M. Killias, O. Shostko, P. Smit, 

R. Þórisdóttir

European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), R.J.J. 
Eshuis (WODC), N.E. de Heer‑
de Lange (CBS) (eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en samen-

hangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283

Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering en 

resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Poot, C.J. de, A. Sonnen‑
schein, m.m.v. M.R.J. Soudijn, 
J.G.M. Bijen, M.W. Verkuylen
Jihadistisch terrorisme in 

Nederland; een beschrijving 

op basis van afgesloten 

opsporingsonderzoeken

2009, O&B 281

Jong, P.O. de, S.E. Zijlstra, 
m.m.v. F.J. van Ommeren, 
A.R. Neerhof, F.A. de Lange
Wikken, wegen en (toch) 

wetgeven; een onderzoek naar de 

hiërarchie en omvang van 

wetgeving in vijf Europese landen

2009, O&B 280
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Kalidien, S.N., A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechts hand-

having 2008; ontwikkelingen en 

samenhangen

2009, O&B 279

Klapwijk, A., M. ter Voert
Evaluatie De 

Geschillencommissie 2009

2009, O&B 278

Jennissen, R.P.W.
Criminaliteit, leeftijd en etnici-

teit; over de afwijkende leeftijds-

specifieke criminaliteitscijfers 

van in Nederland verblijvende 

Antillianen en Marokkanen

2009, O&B 277

Laan, A.M. van der, C.A. van 
der Schans, S. Bogaerts, 
Th.A.H. Doreleijers
Criminogene en beschermende 

factoren bij jongeren die een 

basisraadsonderzoek ondergaan; 

een verkennende inventarisatie 

van de mate van zorg en van 

risico- en beschermende 

factoren gesignaleerd door 

raadsonderzoekers

2009, O&B 276

Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het 

meten van recidive en het 

vaststellen van het succes van 

straf rechtelijke interventies

2009, O&B 275

Ridder, J. de, C.M. Klein 
 Haarhuis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindin-

gen over het functioneren van de 

Commissie Evaluatie Afgesloten 

Strafzaken 2006-2008

2009, O&B 274

Gosselt, J.F., J.J. van Hoof, 
M.D.T. de Jong, B. Dorbeck‑
Jung, M.F. Steehouder
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