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Vorig jaar, november 2003, heeft

een landelijke teldag van inciden-

ten van huiselijk geweld, waarbij

regionale politiecoördinatoren op

de meest zuivere manier de regio-

nale systemen hebben doorgelicht

op huiselijk geweld, geleid tot een

forse impuls om te komen tot een

landelijk uniform registratiemodel.

Daardoor werd het mogelijk om

alle incidenten die te maken heb-

ben met huiselijk geweld en die op

zich bij de politie op de juiste wijze

zijn ingevoerd te koppelen aan de

definitie huiselijk geweld. Naast deskundigheidsbevordering, kennisont-

wikkeling, de invoering van een landelijk protocol en een kwaliteitsmo-

del huiselijk geweld is registratie van huiselijk geweld misschien wel het

meest majeure deelproject van het landelijk programmabureau huiselijk

geweld en de politietaak dat op 1 januari 2003 door de Raad van

Hoofdcommissarissen werd ingesteld. Een half jaar nadat het program-

ma daadwerkelijk van start ging werd op 1 januari 2004 de landelijke

projectcode huiselijk geweld, waaraan het concern informatiemanage-

ment politie een cruciale bijdrage heeft geleverd aan alle korpsen ter

beschikking gesteld. De noodzaak van een goede registratie van huise-

lijk geweld als start voor vervolgstappen wordt door alle korpsen breed

onderkend en zij zijn voortvarend aan de slag gegaan met de imple-

mentatie van de nieuwe wijze van registreren. 

Nu, november 2004, hebben we een landelijk beeld van de aard en

omvang van huiselijk geweld bij alle politiekorpsen in Nederland.

Hoewel er sprake is van onderrapportage hebben we dit eerste jaar al

het aantal van ruim 56.000 huiselijk geweld incidenten te melden. Is

dit reden achterover te leunen? Ik denk van niet. Met een registratie-
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systeem alleen komen we er niet. 

Het gaat om een samenhangend pakket van maatregelen binnen de

politieaanpak met als doel ervoor te zorgen dat slachtoffers van huise-

lijk geweld professioneel worden opgevangen en geholpen maar ook

dat plegers en daders door de politie worden aangepakt en waar nodig

verwezen naar al dan niet verplichte therapie. 

Voor wat betreft aard en omvang kunnen wij reeds nu in het gehele

land vergelijkbare cijfers genereren. Wat nieuw is, is dat we voor het

eerst met betrekking tot een aantal doelgroepen, waaronder de meer

bekende vrouwenmishandeling, nu ook kunnen benoemen in hoeveel

gevallen er sprake is van slachtoffers van huiselijk geweld bij kinderen

beneden de 18 jaar, ouderen boven de 55 jaar, ouders en mannen die

slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit werd mogelijk omdat we hal-

verwege het jaar middels een managementinformatiesysteem (GIDS-

Kubus huiselijk geweld) in elf korpsen meer achtergronden over de vor-

men van huiselijk geweld en de doelgroepen konden achterhalen.

Overigens heeft het landelijk programmabureau zich beperkt tot lande-

lijke cijfers. De regionale korpsen zelf kunnen met dit model tot op

wijk- en buurtniveau bekijken wat er plaatsvindt op het gebied van

huiselijk geweld. Bij het bespreken van de rapportage zagen we bij de

leden van de werkgroep registratie van het landelijk programmabureau

een soort honger ontstaan om nog veel meer te weten dan we nu pre-

senteren. Waar we echter wel alert op moeten zijn, is dat we die gege-

vens genereren die informatie opleveren om de deskundigheid van de

politie te vergroten en ons inzicht geven in de knelpunten die voor het

operationele en beleidsmatige optreden van de politie van belang zijn.

We zijn immers geen onderzoeksbureau. 

Voor de politie is duidelijk wat de verbeterpunten zijn voor het komen-

de jaar. De registratie kan (nog) beter en de sturing op huiselijk

geweldzaken middels het protocol huiselijk geweld zal beter geborgd

moeten worden. Ik ben daarnaast van mening dat de cijfers een niet te
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miskennen signaal afgeven over de ernst van dit grote maatschappelij-

ke probleem en op zijn minst aanleiding zouden moeten geven voor

vervolgvragen/acties die door andere lokale, regionale en landelijke

partners zouden moeten worden onderzocht en opgepakt. Daarbij valt

te denken aan de grote categorie incidenten die te maken heeft met

buren- c.q. relatieproblemen. Als ter plekke blijkt dat strafbare feiten

ontbreken, ligt het veel meer in de lijn dat juist gemeenten en in het

verlengde daarvan hulpverlenende instellingen hier een zware taak in

hebben. In verband hiermee hopen wij dat het kabinetsstandpunt huis-

verbod plegers huiselijk geweld snel in een wetgevingstraject zal wor-

den gezet waardoor er een belangrijk instrument kan worden ingezet

om in een vroegtijdig stadium huiselijk geweld te stoppen en hulpverle-

ning te starten. 

Deze wens geldt tevens voor de mogelijkheid om buiten heterdaad te

kunnen aanhouden als er sprake is van mishandeling in de relationele

sfeer.

Daarnaast is de registratie van huiselijk geweld en de uitwisseling van

gegevens ook bij onze ketenpartners van wezenlijk belang.

Privacybelemmeringen moeten daarbij worden weggenomen. Op lan-

delijk niveau wordt hier vanuit de overheid aan gewerkt maar deels

heeft dit ook te maken met de cultuur in organisaties. Juist de versnip-

pering in de informatiepositie maakt dat we onvoldoende grip hebben

en krijgen op bijvoorbeeld gezinnen waar huiselijk geweld bekend is bij

familieleden, buren, huisartsen, ziekenhuizen en consultatiebureaus

waardoor een eenduidige en gezamenlijke aanpak uitblijft. Wat wij

node missen is de coördinatie op de informatie van huiselijk geweld

zaken. De landelijke rapportage “Privégeweld – publieke zaak” die als

basis heeft gediend voor het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van

huiselijk geweld benoemt de gemeenten als belangrijkste regisseur van

beleid rondom huiselijk geweld. Het lijkt in de rede te liggen dat de 

35 centrumgemeenten, die nu ook een belangrijke taak hebben in het

verder opzetten en ontwikkelen van de Advies- en Steunpunten

Huiselijk Geweld, vanuit die regierol hier het voortouw in nemen. 

Ook aan het einde van een strafrechterlijk traject bij het naar huis 

sturen van de dader is aandacht nodig. Het risico van recidive als een

dader naar huis terugkeert is groot. Vooral bij veelplegers huiselijk
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geweld is de rol van de reclassering zowel in het voor als in het na-

traject onmisbaar. 

Specifieke aandacht is en blijft nodig voor kinderen die

slachtoffer/getuige zijn van huiselijk geweld. Het is bekend dat deze

groep in de pubertijd tot een potentiële dadergroep van geweld op

straat gaat behoren. Daarnaast zijn vooral jonge kinderen extra kwets-

baar omdat zij in een afhankelijke positie zitten. Nader onderzoek en

op jongeren gerichte trajecten zouden hier op zijn plaats zijn. Wij zijn

er van overtuigd dat deze eerste landelijke meting zal bijdragen aan

professionalisering van de politieaanpak en hopen dat het ook een bij-

drage levert aan vervolgstappen bij onze partners in de keten. 

Commissaris G.A. Dijksman

Landelijk Projectleider Huiselijk Geweld en de Politietaak
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Huiselijk geweld of ook wel geweld dat zich ‘achter de voordeur’

afspeelt, is het onderwerp van deze rapportage. Het gaat bij huiselijk

geweld om geweld in brede zin, waarbij ook aanranding, verkrachting

en zedenmisdrijven in de pedofiele of incestueuze sfeer gerekend moe-

ten worden. Ook kindermishandeling kan worden gerekend tot huise-

lijk geweld. Geweld tussen (ex-)partners is de vorm van huiselijk geweld

die het meest in het oog springt c.q. die het duidelijkst zichtbaar is1.

De afgelopen jaren staat geweld op straat synoniem aan zinloos

geweld, echter wie zich verdiept in het fenomeen huiselijk geweld zal

vinden dat deze vorm van geweld met veel meer recht aanspraak kan

maken op het predikaat ‘zinloos geweld’. De impact op de directe en

indirecte slachtoffers (diegenen die ‘machteloos toekijken’2) is gigan-

tisch en laat - zeker voor kinderen - diepe sporen na. 

Voor huiselijk geweld geldt - zeker in vergelijking tot geweld op straat -

dat er sprake is van een groot ‘dark number’3. Zo blijkt uit onderzoek

dat slechts 12% van alle gevallen van huiselijk geweld bij de politie

terecht komt en dat het in slechts 6% van de gevallen tot een aangifte

komt4. Het hoge ‘dark number’ heeft te maken met de vaak afhankelij-

ke positie waarin slachtoffers zitten waardoor het voor hen moeilijk of

soms onmogelijk is (denk aan kindermishandeling) om aangifte te

doen. Dat het aandeel van huiselijk geweld binnen het totaal aantal

geweldsmisdrijven groot is, blijkt uit recent onderzoek in de politieregio

Rotterdam-Rijnmond. Ruim 23% van alle aangiften van geweld is hui-

selijk geweld en dit is ook het geval bij bijna 8% van alle meldingen

van geweld5.

Huiselijk geweld heeft een immense impact op slachtoffers en zij die er

anderszins mee te maken krijgen en wellicht daardoor staat het onder-

werp hoog op de agenda van de overheid. In 1998 is huiselijk geweld

als speerpunt van het rijksoverheidsbeleid benoemd en op 1 oktober

2000 startte het interdepartementale project ‘Voorkomen en bestrijden

huiselijk geweld’6. Doel van dit project is huiselijk geweld zowel preven-

tief, curatief als repressief aan te pakken op centraal en decentraal

niveau door onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en de

De impact van huiselijk geweld1
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hulpverlening. In dit rapport wordt dat deel van de aanpak van huise-

lijk geweld belicht dat te maken heeft met de informatiepositie bij de

politie. Wat is de omvang en aard van huiselijk geweld en wat zijn de

kenmerken van daders en slachtoffers? Een traject dat ingezet is door

de landelijk projectleider huiselijk geweld bij de politie en dat uiteinde-

lijk moet leiden tot betrouwbare gegevens die niet alleen dienen als

beleidsmonitor maar die ook de basis vormen voor de gerichte aanpak

van huiselijk geweld.
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1. B. Beke en M. Bottenberg - De vele gezichten van huiselijk geweld. Aard, omvang en achtergronden. 
SWP, Amsterdam, 2003.

2. Vaak betreft het (jonge) kinderen.
3. Het betreft geweldsincidenten waarvan geen aangifte of melding wordt gedaan bij de politie en die daardoor 

niet zichtbaar worden in de officiële statistieken.
4. T. van Dijk, S. Flight, E.Opperhuis en B. Duesmann - Huiselijk geweld: aard, omvang en hulpverlening. 

Ministerie van Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, Den Haag, 1997.
5. Beke en Bottenberg, 2003.
6. Zie ook www.huiselijkgeweld.nl



Ruim een jaar geleden was het niet mogelijk om met één druk op de

knop inzicht te krijgen in de omvang van huiselijk geweld in Nederland.

Reden hiervoor is dat de regiopolitie een jaar geleden weliswaar 

registreerde op type misdrijf (zoals bedreiging of mishandeling) maar

niet beschikte over de koppeling van deze misdrijven aan huiselijk

geweld. Om toch een beeld te krijgen van de omvang van het huiselijk

geweld in Nederland is in 2003 door alle regiokorpsen van politie 

op één dag (teldag) voor alle geregistreerde incidenten – handmatig -

nagegaan of het incident te typeren was als huiselijk geweld.

De teldag maakte duidelijk dat huiselijk geweld in Nederland een ern-

stig probleem is en heeft als opstap gediend voor de introductie van

een landelijk registratiemodel; één uniforme registratie huiselijk geweld

voor de Nederlandse Politie. Insiders weten dat ook dat niet eenvoudig

is. Het vraagt immers discipline van politiefunctionarissen bij de invoer

in het bedrijfsprocessensysteem en daarnaast is het ontsluiten van

informatie – doordat er sprake is van verschillende bedrijfsprocessensys-

temen – ook geen eenvoudige opgave. 

Om de incidenten met betrekking tot huiselijk geweld eenvoudiger 

uit de bedrijfsprocessensystemen te kunnen halen, zijn er landelijke 

2
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Kernbegrippen in deze rapportage:

Incident: dit is een breed begrip, want het gaat om meldingen,

aangiften en zaken die de politie zelf signaleert en muteert in

haar bedrijfsprocessensysteem.

Melding: hier worden de meldingen bedoeld op grond waarvan

de meldkamer een politiewagen ter plaatse stuurt als er mogelijk

sprake is van huiselijk geweld.

Aangifte: het officieel bij de politie aangifte doen van een 

strafbaar feit op papier en ondertekend met het verzoek dit te

vervolgen.

Ontwikkelingen op het gebied van registratie 
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 en analyse: een groeimodel

afspraken gemaakt over de definitie van huiselijk geweld inclusief de

incidentcodes7. 

De definitie luidt:8

Hierbij wordt onder geweld het volgende verstaan: ‘Aantasting van de

persoonlijke integriteit. Onderscheid wordt gemaakt tussen geestelijk

en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld)’. 

Over de huiselijke kring is het volgende op te merken. Er is sprake van

huiselijk geweld als de dader afkomstig is uit de huiselijke kring van het

minderjarige of meerderjarige slachtoffer. De huiselijke kring van het

slachtoffer bestaat uit (ex-)partners, gezinsleden, familieleden of huis-

vrienden9.

Landelijk is de registratiemodule huiselijk geweld aan alle politieregio’s

per 1 januari 2004 ter beschikking gesteld en met ingang van april 2004

‘Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit 
de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd’
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werken nagenoeg alle politieregio’s10 met een projectcode c.q. -module

huiselijk geweld. Hierdoor is het achteraf mogelijk om in elk geval een

analyse te maken van de aantallen incidenten huiselijk geweld in alle

politieregio’s.

Doordat er in de tussentijd ook een GIDS-Kubus huiselijk geweld is ont-

wikkeld, is het nu ook mogelijk om voor een aantal regio’s met ver-

schillende bedrijfsprocessensystemen naast het aantal incidenten ook

het een en ander te zeggen over de aard en een aantal achtergronden

van huiselijk geweld.

De insteek die eind 2003 is gekozen, namelijk het streven naar één lan-

delijke registratie huiselijk geweld, is in de loop van 2004 door de

diverse regio’s stevig ter hand genomen. In dat kader kan gesproken

worden van een groeimodel. In de tussentijd is de GIDS-Kubus inhou-

delijk namelijk doorontwikkeld waardoor er in 2005 nog meer achter-

grondinformatie over het fenomeen huiselijk geweld, de daders en

haar slachtoffers beschikbaar zal komen. De verwachting is dat begin

2005 de nieuwste c.q. definitieve versie van de GIDS-Kubus huiselijk

geweld landelijk kan worden uitgezet en geïmplementeerd.

In 2005 kan er dan voor het eerst van een brede en uitvoerige landelij-

ke registratie huiselijk geweld gesproken worden. Op basis hiervan

kunnen er nog uitvoeriger analyses worden uitgevoerd ten behoeve

van zowel de operationele als de beleidsmatige aanpak van huiselijk

geweld. 

7. Zie bijlage 1.
8. Concern Informatiemanagement Politie – Functionele specificaties Informatievoorziening Huiselijk Geweld Fase 1. 

Meppel, 2004.
9. Personen die een vriendschappelijke band onderhouden met het slachtoffer of met iemand uit de onmiddellijke 

omgeving van het slachtoffer en die het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoet.
10. Drie grote korpsen hebben wel gegevens aan kunnen leveren echter de technische implementatie is in deze 

korpsen nog niet geheel doorgevoerd. 



Ondanks het feit dat er op het gebied van gegevensverzameling en 

-verwerking sprake is van een groeimodel is het in 2004 mogelijk om de

nodige informatie met betrekking tot de omvang, de aard en achter-

gronden van huiselijk geweld te presenteren. In het vervolg van deze

rapportage zullen we daarop ingaan, maar allereerst volgen een aantal

opmerkingen over de kwaliteit van de informatie.

Invoering van een projectmodule huiselijk geweld vereist van de afde-

lingen informatie en analyse in de diverse regio’s de nodige inspannin-

gen én daarnaast is het ook van belang dat ‘dienders’ bij een geval van

huiselijk geweld dit ook daadwerkelijk onder de – juiste – projectcode

invoeren. Als systeemkoppelingen niet goed gemaakt zijn of als er slor-

dig gemuteerd wordt, zal er sprake zijn van een onderrapportage van

huiselijk geweld. Zaken die niet als huiselijk geweld worden geregi-

streerd, komen bij analyse vanzelfsprekend niet naar voren.

Om zicht te krijgen op het implementatieproces van de projectmodule

huiselijk geweld bij de politie zijn in alle regio’s kwaliteitsvragen uitge-

zet met betrekking tot de registratie van huiselijk geweld11. In totaal

hebben 20 van de 26 regio’s meegewerkt aan dit onderzoek.

Hoofdlijn uit dit kwaliteitsonderzoek is dat er in 85% van de regio’s

sprake is van een afdoende technische implementatie. Ook blijkt dat

instructie (deskundigheidsbevordering) aan politiefunctionarissen die

met huiselijk geweld te maken krijgen en incidenten moeten muteren

én het regelmatig uitvoeren van gegevenscontroles c.q. kwaliteitscon-

troles in 30 tot 40% van de korpsen aandachtspunten zijn. 

Op zich zijn dit te verwachten resultaten uit een kwaliteitsonderzoek

omdat het nu eenmaal moeilijk is om landelijk grote aantallen politie-

functionarissen te instrueren en de informatie op kwaliteit te controleren.

Op basis van het kwaliteitsonderzoek is besloten om de analyse 2004

uit te voeren over de geregistreerde incidenten met projectcode huise-

lijk geweld in de periode mei t/m augustus 200412. Voor deze periode

beschikken we over de meest complete informatie uit de regio’s waar- 11

Een landelijk onderzoek naar huiselijk geweld
in 2004: de achtergronden
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bij opgemerkt dient te worden dat onduidelijk is welke invloed de

zomermaanden hebben op de aantallen incidenten. 

Er wordt dus uitgegaan van systeeminformatie over een periode van

vier maanden, echter systemen vereisen wel dat de leveranciers zich

ook aan de protocollen van invoer houden en dat is – met een verwij-

zing naar het kwaliteitsonderzoek – hoogstwaarschijnlijk niet altijd

gebeurd waardoor er sprake zal zijn van onderrapportage. Wel kan de

verwachting uitgesproken worden dat de discipline en kwaliteit van de

invoer de komende jaren zullen toenemen. Huiselijk geweld is de afge-

lopen periode behoorlijk op de agenda gekomen en dat resulteert in

een verhoogde prioriteit maar ook in een toegenomen aandacht voor

kwaliteit. In het kader van dit laatste dient bijvoorbeeld gedacht te

worden aan de inzet van de coördinatoren huiselijk geweld in de

regio’s. Door deze ontwikkelingen zullen er de komende jaren waar-

schijnlijk meer incidenten geregistreerd worden door de regiopolitie,

maar er zal ook sprake zijn van een toename van het inzicht in de ken-

merken en achtergronden van het fenomeen huiselijk geweld. 

De gebruikte bronnen
In het vervolg van deze rapportage wordt gebruik gemaakt van twee

bronnen. Allereerst hebben we uit alle politieregio’s de beschikking

over het aantal geregistreerde incidenten met projectcode huiselijk

geweld in de periode mei t/m augustus 2004. Op basis hiervan kan een

landelijke telling worden gemaakt van huiselijk geweld (zie hoofdstuk 4).

Daarnaast is er over diezelfde periode uit 11 regio’s13 uitgebreidere

informatie beschikbaar uit de GIDS-Kubus die langzaam maar zeker

landelijk wordt geïmplementeerd. Deze 11 regio’s zijn niet alleen

gespreid over het land, maar er is ook sprake van grote, minder grote

en kleine regio’s. Op basis van de gegevens uit deze 11 regio’s zijn we

goed in staat om een (representatief) beeld te geven van enkele ken-

merken en achtergronden van huiselijk geweld (zie hoofdstuk 5).

3.1

12
11. Zie bijlage 2 voor volledig overzicht.
12. Periode: MARAP 2.
13. Het betreft de regio’s: Groningen, Utrecht, Brabant Zuid-Oost, Kennemerland, Twente, IJsselland, Limburg-Noord,

Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Flevoland en Hollands Midden.



Zoals aangegeven, is er vanuit alle 25 politieregio’s14 informatie beschik-

baar gekomen over het aantal geregistreerde incidenten huiselijk

geweld in de periode mei t/m augustus 200415. In die periode worden

er door de Nederlandse politie 18.785 incidenten met betrekking tot

huiselijk geweld geregistreerd. Wanneer het aantal incidenten uit de

maanden mei t/m augustus 2004 geëxtrapoleerd wordt naar een jaar

komt het aantal door de politie geregistreerde incidenten huiselijk

geweld in 2004 op 56.355.

Om politieregio’s onderling met elkaar te kunnen vergelijken, is het

aantal geregistreerde incidenten gerelateerd aan het aantal inwoners

dat de politieregio telt. Hieruit blijkt dat er in 2004 landelijk 3.5 inci-

denten per 1.000 inwoners worden geregistreerd door de politie. De

regio’s Flevoland (12,4), Limburg-Zuid (6,1), Gooi- en Vechtstreek (5,7)

en Amsterdam-Amstelland (5,5) zitten ver boven dit gemiddelde, ter-

wijl Hollands Midden (0,9), Gelderland Zuid (1,4), Drenthe (1,7) en

Noord- en Oost Gelderland (1,9) flink onder dit gemiddelde zitten16.

We merken op dat het beschouwen van individuele regio’s niet geheel

vrij van problemen is. Zoals aangegeven, is er sprake van een groeimo-

del bij de introductie van de projectmodule huiselijk geweld. In dat

kader kan het zo zijn dat bijvoorbeeld in Flevoland17 de politiemensen

nauwkeuriger registreren dan in de rest van het land. Het kan ook zijn

dat Flevoland zich gewoonweg kenmerkt door veel huiselijk geweld én

tot slot kan er sprake zijn van een combinatie van beide zaken.

Met name met betrekking tot de omvang van huiselijk geweld (de aan-
13

Huiselijk geweld geteld in 20044

In de periode mei t/m augustus 2004 registreert de politie in

Nederland 18.785 incidenten die betrekking hebben op huiselijk

geweld. Het is de verwachting dat er in 2004 in Nederland door de

politie ruim 56.000 incidenten met betrekking tot huiselijk geweld

worden geregistreerd.



tallen incidenten) dient enige voorzichtigheid te worden betracht. 

Er is sprake van een groeimodel bij de introductie van een nieuwe ma-

nier van huiselijk geweld registreren en dat heeft nu eenmaal tijd

nodig. De verwachting is dat de informatiepositie op dit punt - 

bij blijvende aandacht - alleen maar beter zal worden. Het eerder aan-

gegeven hoge darknumber bij huiselijk geweld - incidenten die om

diverse redenen niet ter kennis van de politie komen - blijft daarbij een

belangrijk gegeven.

14. Het KLPD wordt - net zoals in 2003 - buiten beschouwing gelaten gezien het specifieke karakter van deze 
dienst. Voor de volledigheid vermelden we dat de KLPD 4 huiselijk geweldsincidenten geregistreerd heeft in 
genoemde periode.

15. Zoals gezegd, gaat het bij incidenten om meldingen, aangiften en zaken die de politie zelf signaleert.
16. Zie bijlage 3 voor een overzicht per politieregio.
17. Omdat Flevoland zo hoog scoort vergeleken met de andere regio’s is er lokaal een apart kwaliteitsonderzoek op

de gegevens uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de aangeleverde cijfers juist zijn. 
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Naast de omvang van het huiselijk geweld in Nederland is het in 2004

mogelijk om op basis van de GIDS-Kubus gegevens een beeld te geven

van een aantal kenmerken en achtergronden van huiselijk geweld. 

Dit wordt gedaan op basis van de informatie uit 11 politieregio’s die in

de periode mei 2004 t/m augustus 2004 tezamen 7.353 incidenten18

van huiselijk geweld hebben vastgelegd19.

Huiselijk geweld naar soort en type
Allereerst een overzicht van de verdeling van huiselijk geweld naar

soort. Dit is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 – huiselijk geweld naar soort in percentages

In figuur 1 is te zien dat wanneer alle incidenten van huiselijk geweld

nader beschouwd worden bijna de helft (46,5%) van alle incidenten te

typeren is als psychisch huiselijk geweld. Met psychisch huiselijk geweld

bedoelen wij in dit kader strafbare feiten, gerelateerd aan huiselijk

geweld die gepleegd worden om slachtoffers op een andere wijze dan

lichamelijk onder druk te zetten dan wel te pesten c.q. te treiteren. Te

denken valt bijvoorbeeld aan het vernielen van eigendommen, aan het

inbreken in een woning, aan het meenemen van zaken en aan het mis-

handelen van huisdieren. Psychisch huiselijk geweld wordt gevolgd

door lichamelijk huiselijk geweld en de derde categorie in omvang is

bedreiging. Belaging (‘Stalking’) en seksueel huiselijk geweld zijn het

minst voorkomend met beiden 3,3%.
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Bedreiging en belaging c.q. stalking zijn eenduidige categorieën. Dit is

minder het geval bij psychisch, lichamelijk en seksueel huiselijk geweld.

Nader analyses20 laten het volgende zien:

• Binnen psychisch huiselijk geweld zijn buren-/relatieproblemen 

(58,5%) het meest voorkomend. Hulpverlening aan burgers door de 

politie (12,7%) en aandachtsvestiging door de politie (10,8%) volgen

op afstand.

• Binnen lichamelijk huiselijk geweld is man/vrouwmishandeling 

(62,6%) het meest voorkomend. Geweld met letsel zonder wapen 

(13,5%) en geweld zonder letsel zonder wapen (12,2) staan binnen 

dit type op de tweede en derde plaats. Een andere opvallende cate-

gorie is kindermishandeling (4,3%)21.

• Binnen seksueel huiselijk geweld tenslotte komt verkrachting (33,9%)

het meest voor. Incest en ontucht met een minderjarige volgen bin-

nen dit type huiselijk geweld met 17,4 en 11%.

Wanneer alle vormen van huiselijk geweld bij elkaar genomen worden

en er ingezoomd wordt op het type incidenten dan komt de volgende

top 3 naar voren.

Kenmerken van de slachtoffers
Op basis van de informatie uit de elf politieregio’s blijkt dat 81,5% van

de slachtoffers22 van huiselijk geweld van het vrouwelijk geslacht is.

Deze oververtegenwoordiging van vrouwelijke slachtoffers is ook terug

te zien bij de onderscheiden soorten (bedreiging, belaging, psychisch,

lichamelijk, seksueel) huiselijk geweld23. 

Slachtoffers blijken naast vrouw ook vooral terug te vinden te zijn in de

leeftijdsgroep van 25 t/m 49 jaar. Bijna 64% van de slachtoffers van

huiselijk geweld behoort namelijk tot deze leeftijdscategorie. Wanneer

de verschillende soorten huiselijk geweld nader worden bekeken op de

5.2
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leeftijd24 van de slachtoffers blijkt het volgende:

• Bij bedreiging, belaging, lichamelijk en psychisch huiselijk geweld is 

de grootste groep slachtoffers telkens tussen de 25 en 50 jaar; 

• Bij seksueel huiselijk geweld zijn vooral kinderen en jongeren het 

slachtoffer. 16,3% is tussen de 0 en 12 jaar en 50% is tussen de 12 

en 25 jaar. 

Naast leeftijd en geslacht is het ook mogelijk om op basis van de GIDS-

Kubus in te gaan op het type slachtoffers c.q. de relatie die er tussen

dader en slachtoffer is.

Figuur 2 – Type slachtoffers van huiselijk geweld

In de figuur is te zien dat huiselijk geweld zich in bijna 8 van de 10

gevallen (79,3%) richt op partners of ex-partners van de daders.

Kinderen onder de 18 jaar zijn in 9,3% van de gevallen het slachtoffer.

Dat ook ouders het slachtoffer van huiselijk geweld worden waarbij

hun kinderen de daders zijn, blijkt uit het feit dat dit in 8% van de inci-

denten het geval is. Tot slot is er ook een kleine groep 55-plussers

(3,3%) die het slachtoffer wordt.

Wanneer naar de verschillende soorten huiselijk geweld wordt gekeken,

blijkt dat deze soms hun eigen specifieke slachtoffergroepen hebben25.
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Figuur 3 – Soort huiselijk geweld naar type slachtoffers in percentages

In de figuur is te zien dat partners of ex-partners de grootste slachtof-

fergroepen zijn bij bedreiging (80,8%), belaging c.q. stalking (94,8%),

lichamelijk huiselijk geweld (81,3%) en psychisch huiselijk geweld

(78,3%). 

Kinderen tot 18 jaar zijn oververtegenwoordigd (60,1%) als slachtoffer

van seksueel huiselijk geweld26 en daarnaast is hun aandeel als slacht-

offer bij lichamelijk huiselijk geweld ook aan de hoge kant (9,9%). 

Tot slot valt op dat ouders bij een aantal soorten huiselijk geweld als

slachtoffergroep in het oog springen. Het betreft bedreiging (10,3%)

en psychisch huiselijk geweld (9,8%).
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Slachtoffers van huiselijk geweld zijn voor het leeuwendeel (81,5%)

van het vrouwelijk geslacht en 18,5% is dus man. Slachtoffers 

vinden we het meest in de leeftijd van 25 t/m 49 jaar (63,9%). 

Bijna 80% van de slachtoffers van huiselijk geweld is de partner of 

de ex-partner van de dader. Er is één soort huiselijk geweld die een 

geheel eigen slachtoffergroep heeft en dat is seksueel huiselijk

geweld. Daar is – gebaseerd op alle incidenten – 60% van de slacht-

offers een kind jonger dan 18 jaar.



Huiselijk geweld tegen kinderen
Veelal wordt gedacht dat huiselijk geweld tegen kinderen vooral gere-

gistreerd wordt als kindermishandeling. Nadere analyses27 laten echter

een heel ander beeld zien. Wanneer we naar alle slachtoffers van hui-

selijk geweld in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar kijken, blijkt dat de

politie ‘slechts’ in 24% van de gevallen registreert dat het om kinder-

mishandeling gaat. In 32% van de gevallen is er sprake van seksueel

huiselijk geweld en voor de rest (44%) wordt huiselijk geweld tegen

kinderen dus op een andere manier geregistreerd. Te denken valt aan

geweld met of zonder letsel en vrijheidsbeneming c.q. gijzeling. 

Op basis van deze analyse wordt dus duidelijk dat huiselijk geweld

tegen kinderen veel meer omvat dan de categorie kindermishandeling

zoals deze wordt geregistreerd. In 76%28 van de gevallen wordt huise-

lijk geweld tegen kinderen tot 18 jaar namelijk door de politie niet als

kindermishandeling vastgelegd. 

Wanneer alle beschikbare gegevens met elkaar worden gecombineerd,

blijkt dat er in 2004 in Nederland naar schatting 1.975 kinderen tussen

de 0 en 18 jaar het slachtoffer van huiselijk geweld zullen worden.

Opgemerkt dient dat het bij dit aantal alleen om de jeugdige slachtof-

fers gaat die ter kennis van de politie komen.

Daders
Op dit moment is het nog niet mogelijk om iets te zeggen over de ken-

merken en achtergronden van de daders van huiselijk geweld (dader-

profiel). Dit is wel één van de speerpunten binnen de nieuwe GIDS-

Kubus die op dit moment in ontwikkeling is en in de eerste helft van

2005 zal worden geïmplementeerd. In de tweede meting – eind 2005 –

kan er wel een daderprofiel gegeven worden waarbinnen onder andere

aandacht is voor persoonskenmerken, de vraag of de dader verder ook

crimineel actief is c.q. (geweld-)misdrijven buitenshuis pleegt én de

vraag of de dader bijvoorbeeld een veelpleger is. Voor de aanpak is

dergelijke aanvullende informatie vanzelfsprekend zeer belangrijk.
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Huiselijk geweld tegen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 

17 jaar blijkt slechts in 24% van de gevallen als kindermishandeling

te worden geregistreerd.



De follow-up na een incident
Naast het feit dat het van belang is dat de politie zicht krijgt op inciden-

ten met betrekking tot huiselijk geweld is het – voor de follow-up c.q. de

aanpak – heel belangrijk dat er ook een aangifte is c.q. aangifte wordt

gedaan. Analyse laat zien dat er bij slechts één op de drie (36,2%) van

de incidenten huiselijk geweld ook sprake is van een aangifte29.

De aangiftebereidheid blijkt overigens vooral laag te zijn bij psychisch

huiselijk geweld want daar wordt in slechts 8% van de incidenten aan-

gifte gedaan. Ook bij seksueel huiselijk geweld is de aangiftebereidheid

laag (38.8%), maar dat heeft veel te maken met het feit dat deze

slachtoffers vaak geen aangifte durven te doen en dat er vaak meer

sprake is van schaamte en isolement.

De stelregel van de politie is dat er in zaken van huiselijk geweld wordt

aangehouden tenzij…. Er kan echter niet bij alle incidenten van huise-

lijk geweld gesproken worden van en strafbaar feit waardoor de politie 

ook niet in alle gevallen tot aanhouding van een verdachte kan over-

gaan. Dit betekent overigens niet dat de politie als er niet tot aanhou-

ding kan worden overgegaan onverrichterzake vertrekt. Deze acties

variëren van een correctiegesprek tot verwijzing naar het Advies en
20
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Schema - de follow-up na een incident samengevat

Andere vervolgacties

• Correctiegesprek met 

de pleger

• Doorverwijzing

hulpverlening

• Doorverwijzing 

Advies- en Steunpunt 

huiselijk geweld

1.524 verdachten

aangehouden

2.660 aangiften

(36.2%)

7.353 incidenten in 4 maanden 

in 11 politieregio’s



Steunpunt huiselijk geweld of tot het meer concrete plegergesprek met

de hulpverlening waarin de politie veelal dient als informant bij de

overdracht. Het is dan ook belangrijk in een volgende meting het aan-

tal aanhoudingswaardige zaken te vergelijken met het aantal aangiften

om de performance van de politie te volgen en beoordelen. Voor de

aanpak is de aanhouding van verdachten vanzelfsprekend van groot

belang. Wanneer alle incidenten van huiselijk geweld worden

beschouwd, blijkt dat er in slechts 21% van de gevallen een verdachte

wordt aangehouden. Wanneer het percentage aangehouden verdach-

ten afgezet wordt tegen het aantal aangiften dat volgt naar aanleiding

van een geconstateerd strafbaar feit, ligt dit hoger, namelijk op 58%.

Het aanhouden van een verdachte op basis van strafbare feiten (waar-

na een aangifte volgt) blijkt het lastigst te zijn bij belaging c.q. stalking.

Daar lukt het de politie slechts in 22% van de gevallen om een ver-

dachte aan te houden.

18. We zijn daarbij uitgegaan van de meest zuivere c.q. betrouwbare gegevens. Incidenten die door de korpsen in
de categorie ‘overige’ zijn geplaatst, hebben we in de analyse buiten beschouwing gelaten. Nader onderzoek 
zal moeten aantonen of er in deze gevallen toch sprake was van - een relatie naar - huiselijk geweld.

19. Zoals eerder aangegeven, zal de nieuwste versie van de GIDS-Kubus begin 2005 in alle politieregio’s geïmple-
menteerd zijn. Hiermee kunnen niet alleen de kenmerken en achtergronden van huiselijk geweld in alle poli-
tieregio’s in beeld worden gebracht, maar zal er ook nog meer informatie – dan nu het geval is – beschikbaar 
komen over het feit, de slachtoffers en de daders.

20. Zie ook bijlage 4, tabel 1.
21. Hier is het darknumber groot omdat kinderen veelal niet in de positie zitten om aangifte te doen.
22. Voor deze analyse baseren we ons op informatie met betrekking tot 2.771 slachtoffers van huiselijk geweld.
23. Zie bijlage 4, tabel 2.
24. Zie bijlage 4, tabel 3.
25. Zie ook bijlage 4, tabel 4.
26. Dit percentage is tot stand gekomen op basis van het antwoord op de vraag aan de verbalisant op wie het 

huiselijk geweld (alle incidenten) gericht is. Wanneer de leeftijden van de bekende slachtoffers wordt 
beschouwd (deelverzameling van de incidenten) blijkt dat 45% van de slachtoffers van seksueel huiselijk 
geweld jonger is dan 18 jaar. Het feit dat dit lager ligt, heeft hoogstwaarschijnlijk alles te maken met het feit 
dat kinderen in een zeer lastige situatie zitten als het gaat om het daadwerkelijk doen van een aangifte waar
door er ook slachtoffergegevens bekend worden.

27. Deze analyse is uitgevoerd op de GIDS-Kubus gegevens uit de periode mei t/m augustus 2004 uit de tien BPS-
regio’s. Het betreft een analyse over 215 slachtoffers in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar.

28. Het gaat dan om maar liefst 164 van de 215 slachtoffers in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar.
29. Zie bijlage 4, tabel 5.

Van alle incidenten huiselijk geweld wordt in slechts 36,2% van

de gevallen ook een aangifte gedaan. De aangiftebereidheid is

vooral laag bij slachtoffers van psychisch huiselijk geweld. In 58%

van de strafbare feiten waarna een aangifte volgt van huiselijk

geweld wordt een verdachte aangehouden.
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Onderhavige, eerste uitgebreide landelijke verkenning van huiselijk

geweld in Nederland op basis van politiecijfers levert naast inhoudelijke

kennis over huiselijk geweld ook de nodige informatie op over de wijze

van verzamelen en ontsluiten van gegevens met betrekking tot huiselijk

geweld door de Nederlandse politie. We zullen in dit kader een aantal

zaken de revue laten passeren.

Basis voor de adequate aanpak van specifieke vormen criminaliteit is

een gedegen informatiepositie. In dit kader is er door de landelijk pro-

jectleider huiselijk geweld binnen de Nederlandse politie in samenwer-

king met de registratiewerkgroep huiselijk geweld eind 2003 een start

gemaakt met een groeimodel registratie huiselijk geweld. Nu al is het

bijzonder dat de informatiepositie van de Nederlandse politie op het

thema huiselijk geweld in minder dan een jaar tijd zo sterk verbeterd is,

waardoor we landelijk over – kenmerken en achtergronden van – het

fenomeen huiselijk geweld kunnen rapporteren. In de volgende lande-

lijke meting in 2005 kunnen we gebruik maken van een nieuwe GIDS-

Kubus huiselijk geweld waarin ook gegevens kunnen worden

verzameld over de kenmerken en achtergronden van de

daders van huiselijk geweld alsmede over de (justitiële) afhan-

deling. 

Het vastleggen van huiselijk geweld in de registratiesystemen

van de politie door de introductie van de projectcode huiselijk

geweld maakt het – na ruim 6 maanden en anders dan in het

verleden – mogelijk om inzicht te geven in omvang, aard en

enkele kenmerken van huiselijk geweld. 

Het aantal geregistreerde incidenten zoals dat in 2004 is vast-

gesteld, is hoogstwaarschijnlijk aan de lage kant en dit heeft alles te

maken met het groeimodel van registratieontwikkeling, -implementatie

en deskundigheidsbevordering waar de Nederlandse Politie op dit

moment middenin zit. Hierdoor worden niet alle incidenten huiselijk

geweld ook als zodanig geregistreerd.

Aandachtspunt voor de komende periode in alle korpsen30 is de kwali-

teitscontrole, sturing en kwaliteitsborging van huiselijk geweld.

De balans opgemaakt6
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Hieronder vallen, naast concrete resultaten, ook zaken als de aanwe-

zigheid van een coördinator huiselijk geweld, gegevenscontrole en des-

kundigheidsbevordering (onder andere instructie aan politiefunctiona-

rissen die met huiselijk geweld te maken krijgen en incidenten dienen

te muteren in de bedrijfsprocessensystemen).

Naast proceskennis met betrekking tot de registratie is er in deze rap-

portage inhoudelijke kennis over het fenomeen huiselijk geweld naar

voren gebracht die van belang is voor de verdere aanscherping van 

de aanpak. We zetten de belangrijkste resultaten en aandachts-

punten op een rij.

In 2004 registreert de politie in Nederland ruim 56.000 incidenten die

betrekking hebben op huiselijk geweld. Hierbij is nog sprake van

onderrapportage. Het is daarom van belang deze cijfers over meerdere

jaren te volgen.

Uitgaande van het gegeven dat de aangiftebereidheid - bij sommige

vormen van huiselijk geweld - laag is, is er bij het aantal incidenten

waarschijnlijk sprake van het topje van de ijsberg. 

De resultaten wijzen er op dat er in sommige plaatsen in het land spra-

ke is van meer huiselijk geweld dan in andere. Nader onderzoek naar

de oorzaken hiervan (specifieke dadergroepen of gebrek aan sociale

cohesie in sommige gebieden) zal meer handreikingen voor de aanpak

geven.

Ruim 80% van het huiselijk geweld is te typeren als psychisch of licha-

melijk geweld. Buren-/relatieproblemen, man c.q. vrouwmishandeling

en bedreiging vormen de trieste top 3 bij huiselijk geweld.

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vooral vrouwen in de leeftijd van

25 t/m 49 jaar en in 80% is het slachtoffer de partner of ex-partner

van de dader. 

Seksueel huiselijk geweld kent een heel eigen slachtoffergroep. Het

gaat daar in 60% van de gevallen om kinderen jonger dan 18 jaar.

Huiselijk geweld tegen kinderen tot 18 jaar wordt door de politie in

24% van de gevallen geregistreerd als kindermishandeling.
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Waarschijnlijk is dit te verklaren uit het feit dat veel dienders de code

kindermishandeling gebruiken bij jonge kinderen. Voor het eerst is nu

ook zicht op pubers die slachtoffer worden van huiselijk geweld. Drie

van de vier jonge slachtoffers van huiselijk geweld – zo blijkt uit de

analyse - vinden we dus niet onder de noemer ‘mishandeld kind’ in de

politiesystemen terug.

Absoluut aandachtspunt is de – vanuit het slachtoffer weliswaar begrij-

pelijke – relatief lage aangiftebereidheid bij slachtoffers. De aanwijzing

inzake huiselijk geweld van het Openbaar Ministerie waarin de beleids-

lijn ‘aanhouden tenzij’ wordt gevolgd heeft een belangrijke bijdrage

geleverd aan het verhogen van het aantal aangiften. Deze lijn zal in de

toekomst doorgetrokken dienen te worden.

Om meer zicht te krijgen op de performance van de politie is het van

belang goed te registreren wat de politie aan werkzaamheden verricht

naast het aanhouden en het opnemen van een aangifte. Dat betekent

dat ook geseponeerde zaken waarin wel een proces-verbaal is opge-

maakt, correctiegesprekken, doorverwijzingen en plegergesprekken in

het bijzijn van de hulpverlening in beeld moeten worden gebracht.

Een grote categorie incidenten van huiselijk geweld heeft te maken

met buren- c.q. relatieproblemen. Als ter plekke blijkt dat strafbare fei-

ten ontbreken, ligt het veel meer in de lijn dat juist gemeenten en in

het verlengde daarvan hulpverlenende instellingen in deze huiselijk

geweld zaken een zware taak hebben. Het preventieve huisverbod voor

plegers van huiselijk geweld, zoals benoemd in het kabinetsstandpunt

is een belangrijk instrument dat kan worden ingezet om in een vroeg-

tijdig stadium huiselijk geweld te stoppen en hulpverlening te starten. 

De politie was in afwachting van wijziging van artikel 300/304 van het

Wetboek van Strafrecht waarin de mogelijkheid werd gecreëerd zwaar-

der te straffen bij eenvoudige mishandeling in de relationale sfeer

waardoor de politie een dader van eenvoudige mishandeling ook bui-

ten heterdaad kan aanhouden. Dit is nu achterhaald omdat in het

wetsvoorstel stelselmatige daders van 9 juli 2004 is opgenomen dat

ten aanzien van eenvoudige mishandeling ook voorlopige hechtenis

mogelijk is. Geheel los van het op mishandeling gestelde strafmaxi-

mum geldt dus dat mishandeling per 1 oktober aanstaande, als gevolg

van de wet stelselmatige daders een "geval" van voorlopige hechtenis

wordt. Dat betekent dat dwangmiddelen als aanhouden buiten heter-

daad en inverzekeringstelling beschikbaar komen. Hieraan zal binnen
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de politie in relatie tot huiselijk geweld nog meer bekendheid moeten

worden gegeven.

Het is van groot belang dat het kabinetsstandpunt huisverbod plegers

huiselijk geweld snel in een wetgevingstraject wordt gezet waardoor 

er een belangrijk instrument kan worden ingezet om in een vroegtijdig

stadium huiselijk geweld te stoppen en hulpverlening te starten.

Daarbij zou een (24-uurs) interventieteam ingesteld moeten worden

om, wanneer de politietaak ophoudt, direct hulp te kunnen verlenen

bij acute huiselijk geweld situaties.

De versnippering in de informatiepositie maakt dat er onvoldoende

grip is op zaken van huiselijk geweld waardoor een eenduidige en

gezamenlijke aanpak uitblijft. Het lijkt in de rede te liggen dat de 35

centrumgemeenten, die nu ook een belangrijke taak hebben in het

verder opzetten en ontwikkelen van de Advies- en Steunpunten

Huiselijk Geweld, vanuit die regierol hier het voortouw in nemen.

Wij denken hierbij aan een uitvoeringsorganisatie waarin meerdere

partners hun informatie kwijt kunnen inzake huiselijk geweld. 

Aan het einde van een strafrechterlijk traject bij het naar huis sturen van

de dader is aandacht nodig. Het risico van recidive als een dader naar

huis terugkeert is groot. Vooral bij veelplegers huiselijk geweld is de rol

van de reclassering zowel in het voor- als in het natraject onmisbaar.

Specifieke aandacht is en blijft nodig voor kinderen die slachtoffer

en/of getuige zijn van huiselijk geweld. Uit onderzoek31 is bekend dat

een groot deel van de kinderen die opgroeien in een gewelddadige

omgeving – met het ouder worden – zelf vaker tot gewelddadig

gedrag overgaan dan kinderen die niet opgroeien in een gewelddadi-

ge omgeving. Daarnaast zijn vooral jonge kinderen extra kwetsbaar

omdat zij in een afhankelijke positie zitten. Nader onderzoek en op

jongeren gerichte trajecten zouden hier op zijn plaats zijn.

Het is voor de – directe en indirecte – slachtoffers zeer belangrijk dat

bij huiselijk geweld de voordeur niet alleen op een kier komt te staan,

maar dat de politie samen met haar ketenpartners daadwerkelijk 

binnen komt om het geweld te stoppen! 
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30. Drie op de vier korpsen doen dit nu al redelijk tot goed, echter ook daar verdient het aanbeveling om controle 
en borging als blijvende speerpunten te zien.

31. Zie bijvoorbeeld: H. Ferwerda, J. Jakobs en B. Beke – Signalen voor toekomstig crimineel gedrag. Een onder
zoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van casestudies van ernstig 
criminele jongeren. Ministerie van Justitie, Den Haag, 1996 én R. Loeber, W. Slot en A. Sergeant – Ernstige en 
gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem, 2001.

•

•

•

•



Huiselijk geweld: soorten en incidentcodes
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Er is een onderscheid gemaakt in de volgende soorten huiselijk geweld:

lichamelijk, seksueel, belaging, bedreiging en psychisch. Het soort

geweld wordt bepaald aan de hand van de incidentcodes van BPS en

de Maatschappelijke codes van Xpol. Hieronder staat het overzicht.

Omschrijving

Overval (gewapende)

Beroving/tasjesroof

Gew. z. l. zonder wapen

Gew. z. l. met wapen

Gew. z. l. met vuurwapen

Geweld met letsel

Gew. m. l. zonder wapen

Gew. m. l. met wapen

Gew. m. l. met vuurwapen

Geweld dodelijk

Geweld dodelijk zonder wapen

Geweld dodelijk met wapen

Geweld dodelijk met vuurwapen

Euthanasie

Openlijk geweld tegen personen

Openlijk geweld goederen

Vrijheidsbeneming

Man/vrouw mishandeling

Mensenhandel

Homogeweld

Kindermishandeling

Vechtpartij (zonder gevolgen)

Ongeval/onwel persoon

Overig misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Gijzeling/ontvoering

Doodslag/moord

Eenvoudige mishandeling

Zware mishandeling

Overige mishandeling

Zedenzaak

Aanranding

Verkrachting

Incest

Ontucht minderjarige

Kinderpornografie

Kinderprostitutie

Overige zedenzaken

BPS

241

242

301

302

303

310

311

312

313

320

321

322

323

324

325

326

341

343

344

345

346

330

332

333

334

336

337

338

339

Xpol

E11

E30

F531

F532

F540

F550

F551

F552

Soort geweld

Lichamelijk

Seksueel

Bijlage 1
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Vervolg bijlage 1

Omschrijving

Verkrachting

Overige zedenmisdrijven

Incest

Seksueel misbruik kinderen (geen incest)

Stalking

Overlast stalker

Bedreiging

Bedreiging

Kraken/bezetten

Vernieling/beschadiging

Vernieling auto

Vernieling middelen openbaar vervoer

Vernieling aan openbare gebouwen

Vandalisme/baldadigheid

Dierenmishandeling

Overige vernielingen/beschadigingen

Inbreuk veiligheid

Burenruzie en relatieproblemen

Verdachte situatie

Aandachtsvestiging

Chantage/afdreiging

Persoon in gevaar

Huisvredebreuk

Overlast van/door 

vermoedelijk gestoorde/overspannene

Overige overlast

Hulpverlening burger

Overige conflicten

Overige hulpverlening

Diefstal in/uit woning (gen braak)

Diefstal van personenauto

Chantage/afpersing

Vernieling van/aan auto

Huiselijke twist (zonder gevolgen)

Ruzie/twist (zonder gevolgen)

Afhandeling overige meldingen

Huisvredebreuk

Aandachtsvestiging

Signalering persoon

BPS

347

342

245

260

261

262

263

264

265

269

340

751

21

29

243

382

393

556

562

711

759

799

Xpol

F512

F523

F526

F527

E391

F530

A30 

A70

A82

C10

E13

E16

E40

F15

J10

J20

Soort geweld

Seksueel

Belaging

Bedreiging

Psychisch

27



Resultaten kwaliteitsonderzoek
invoering projectcode

28

Ja geantwoord32

90%

85%

90%

90%33

75%

65%34

80%35

90%36

95%

90%

Vraag

Zijn alle door het landelijk project/CIP aangewezen incident-
codes/maatschappelijke klasse codes ook feitelijk gekoppeld aan
het project Huiselijk Geweld?

Wordt voor deze codes ook het bepalen van wel/niet projectcode
huiselijk geweld ‘verplicht’ aangeboden aan de gebruiker?

Zijn alle door het CIP aangeboden verbijzonderingen (5 verbijzon-
deringen, geweld gericht op...) opgenomen in de tabel?

Is in de regio en/of op districtsbiveau een coördinator actief 
bezig met de Huiselijk Geweld registratie?

Doet de coördinator (of een ander) aan gegevenscontrole?

Blijkt uit de gegevenscontrole dat incidenten over het algemeen
terecht aan de projectcode Huiselijk Geweld worden gekoppeld?

Wordt er actief gecorrigeerd op incidenten die onterecht gekop-
peld of juist niet gekoppeld zijn aan deze projectcode?

Heeft er regiobreed instructie plaats gevonden voor de registratie
van de projectcode Huiselijk Geweld in het bronsysteem
(BPS/Xpol/Genesys)?

Is de definitie van Huiselijk Geweld en dus van die incidenten 
die aan de projectcode gekoppeld moeten worden, bij een ieder
bekend (gemaakt)?

Zijn definitie en handelwijzen voor de projectcode 
Huiselijk Geweld bij de registratie op de werkplek voor handen
(papier/intranet/anders)?

Bijlage 2

32. Van de 26 regio’s - inclusief KLPD - zijn 20 reacties op het kwaliteitsonderzoek ontvangen (respons 77%).
33. Waarvan twee op tijdelijke of incidentele basis.
34. In één regio wordt aangegeven dat circa 30% onterecht wordt gekoppeld.
35. Drie regio’s merken op dat er vaker niet gekoppeld wordt dan dat er onterecht gekoppeld wordt.
36. In één regio is er alleen sprake geweest van een kort bericht in Xpolnieuws.



MARAP 2

1.656

818

740

264

1.363

574

551

244

457

482

1.127

219

582

632

435

1.118

976

572

507

1.581

861

1.645

485

322

574

18.785

Extrapolatie 2004

4.968

2.454

2.220

792

4.089

1.722

1.653

732

1.371

1.446

3.381

657

1.746

1.896

1.305

3.354

2.928

1.716

1.521

4.743

2.583

4.935

1.455

966

1.722

56.355

Per 1.000 inwoners

5,5

4,0

3,1

1,7

12,4

2,7

2,6

1,4

5,7

2,6

3,5

0,9

3,7

3,7

2,8

6,1

2,8

2,8

1,9

3,9

4,2

4,4

4,8

2,6

3,5

3,5

Regio

Amsterdam-Amstelland

Brabant-Noord

Brabant-Zuid-Oost

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland Midden

Gelderland Zuid

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

Hollands Midden

IJsselland

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden- en West-Brabant

Noord-Holland Noord

Noord-Oost Gelderland

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zaanstreek-Waterland

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

Totaal

Bijlage 3

37. Het KLPD is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten gezien het specifieke karakter van deze dienst. 
Voor de volledigheid vermelden we dat de KLPD 4 huiselijk geweld incidenten geregistreerd heeft in MARAP 2.

38. Op basis van de bevolkingscijfers 2003.

Aantal incidenten in 2004 
en naar inwonersaantal

Aantallen incidenten per politieregio37 van mei t/m augustus 2004

(MARAP 2), op jaarbasis (extrapolatie) en per 1.000 inwoners38.
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Tabel 1 - Huiselijk geweld naar soort in percentages

Bijlage 4

Kenmerken en achtergrond op basis van de GI

Bedreiging

8,4

18,7

8,5

9,9

14,0

6,9

12,1

9,1

8,5

12,7

12,4

11,0

Belaging

2,2

-39

4,5

5,6

1,7

3,7

4,4

3,0

5,2

3,5

4,6

3,3

Seksueel

1,2

2,4

7,3

0,9

6,1

2,4

3,0

4,3

3,1

4,7

2,0

3,3

Lichamelijk

33,5

28,9

37,8

56,3

29,6

36,7

40,4

28,7

42,3

43,4

32,1

35,9

Psychisch

54,7

50,0

41,9

27,2

48,7

50,2

40,1

55,0

40,8

35,8

48,8

46,5

Brabant Zuid-Oost

Flevoland

Groningen

Hollands Midden

IJsselland

Kennemerland

Limburg-Noord

Twente

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

Totaal

Tabel 2 - Slachtoffers naar geslacht en soort huiselijk geweld
in percentages

Bedreiging

27,0

73,0

100,0

Belaging

18,4

81,6

100,0

Seksueel

13,6

86,4

100,0

Totaal

18,5

81,5

100,0

Lichamelijk

16,1

83,9

100,0

Psychisch

22,7

77,3

100,0

man

vrouw

Totaal

Tabel 3 - Slachtoffers naar leeftijd en soort huiselijk geweld
in percentages

Bedreiging

0,5

14,0

68,2

15,2

2,1

Belaging

0,0

13,0

72,5

11,5

3,1

Seksueel

16,3

50,0

31,3

1,2

1,2

Totaal

2,4

22,5

63,9

9,3

1,9

Lichamelijk

2,0

24,6

64,0

8,2

1,2

Psychisch

1,0

11,4

71,7

10,7

5,2

0 tm 11

12 t/m 24

25 t/m 49

50 t/m 65

66 - ouder

39. Belaging is in de politieregio Flevoland onder bedreiging geplaatst.
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DS-Kubus

Tabel 5 - Aangiften en aangehouden verdachten naar soort huiselijk
geweld in percentages

% aangehouden verdachten
bij aangifte

41,6

22,2

65,9

62,7

44,7

58,0

% aangehouden verdachten
naar incidenten

27,7

10,6

40,8

5,1

17,4

21,0

% aangiften
bij incidenten

66,7

47,6

61,8

8,2

38,8

36,2

bedreiging

Belaging

Lichamelijk

Psychisch

Seksueel

Totaal

Tabel 4 - Soort huiselijk geweld en type slachtoffers in percentages

Bedreiging

80,8

5,2

3,7

10,3

100,0

Belaging

94,8

0,9

1,4

2,8

100,0

Seksueel

35,9

60,1

3,9

0,0

100,0

Totaal

79,3

9,3

3,3

8,0

100,0

Lichamelijk

81,6

9,9

2,2

6,2

100,0

Psychisch

78,3

7,6

4,3

9,8

100,0

Gericht op
(ex-)partner

gericht op 
kinderen (-18)

Gericht op 
ouderen (+55)

Gericht op
ouders

Totaal
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Aantekeningen
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