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Het onderzoek ‘Kijk.. dan zie je het!, Huiselijk geweld geteld en verdiept’
is in opdracht van het Landelijke Programma Huiselijk Geweld en de 
Politietaak uitgevoerd door Bureau Beke. 
In deze hand-out staan de belangrijkste conclusies op basis van een 
onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van huiselijk geweld. 
Voor de verantwoording en context verwijzen we naar het rapport. 

Het rapport is te downloaden via: www.politiehuiselijkgeweld.nl of www.beke.nl.
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Kijk.. dan zie je het!

Algemeen
• De politie registreerde in 2012 ruim 95.000 incidenten van 

huiselijk geweld

• Per 1.000 inwoners komen er per jaar bijna 6 incidenten 
huiselijk geweld voor

• Meer dan een kwart van alle bedreigingen en mishandelingen 
vindt plaats in de huiselijk sfeer

• In 6 van de 10 gevallen van huiselijk geweld gaat het om 
psychisch huiselijk geweld

• Bij 2 van de 3 gevallen van huiselijk geweld gaat om (ex-)
partnergeweld

• In bijna de helft van de huiselijk geweld incidenten is er sprake 
van middelen- en/of wapengebruik

• In een kwart van de huiselijk geweld incidenten is er 
alcohol in het spel

• Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt 
plaats binnen de huiselijke kring

• Een vijfde van de aangehouden verdachten voor moord en 
doodslag, is ook bekend bij de politie vanwege huiselijk 
geweld 

• Gemiddeld worden er na een huiselijk geweld incident 56 
huisverboden per week opgelegd 

Verdachten
• de verdachte van huiselijk geweld is in negen van de tien 

gevallen een man

• Ruim een derde van de verdachten heeft zich vaker 
schuldig gemaakt aan huiselijk geweld

• Ruim drie kwart van de verdachten is ook vanwege andere 
delicten bekend bij de politie

Slachtofferschap
• Het meeste huiselijk geweld is gericht op de partner 

(44,8%) of ex-partner (22%)

• Vrouwen tussen de 25 en 45 jaar zijn relatief vaker slachtoffer 
van huiselijk geweld

• In vergelijking met 2008 (6,8%) valt op dat nu meer huiselijk 
geweld is gericht op de ouders (10,1%)

Kinderen
• Maar liefst 1 op de 3 getuigen van huiselijk geweld is 

jonger dan 18 jaar

• 15% van de directe slachtoffers van huiselijk geweld is 
jonger dan 18 jaar

• Bij kinderen zijn meisjes tussen 12 en 18 jaar het vaakst 
slachtoffer van huiselijk geweld 

• Ruim 72 procent van het aantal geregistreerde slachtoffers van 
seksueel huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar 

Dieren
• Dierenmishandeling blijkt een belangrijke voorspeller van 

huiselijk geweld

• De helft van de dierenagenten heeft ervaring met de relatie 
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Opvolging 
• In ongeveer de helft van de huiselijk geweld onderzoeken 

wordt een verdachte aangehouden

• Ruim de helft van de zaken wordt besproken met het Openbaar 
Ministerie

• In vier op de tien zaken is na een jaar nog steeds enige 
vorm van hulpverlening aanwezig

• Er wordt relatief vaak een proeftijd of een werkstraf uitgedeeld 
door het Openbaar Ministerie

• Een derde van de ingezonden zaken wordt geseponeerd 
vanwege onvoldoende of onwettig bewijs
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