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Gewelddadige verkrachtingen, die soms de dood van het slachtoffer tot ge-
volg hebben, veroorzaken veel maatschappelijke onrust. De druk op recher-
cheteam is groot om snel de dader op te sporen. Verkrachters die voor, 
tijdens of na de verkrachting veel geweld gebruiken worden tot nu toe vaak 
vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk vanuit de opsporing (gericht 
op het delict) en vanuit de behandeling (gericht op de persoon van de da-
der). In dit boek worden beide perspectieven uitgebreid beschreven en met 
elkaar in verband gebracht. Onder gewelddadige verkrachtingen worden 
verkrachtingen verstaan waarbij het slachtoffer zich minimaal onder dok-
tersbehandeling moest laten stellen in verband met de verwondingen of in 
het ergste geval aan de verwondingen is overleden. Om de resultaten beter 
te kunnen duiden worden de gewelddadige verkrachtingen en verkrachters 
vergeleken met niet-gewelddadige verkrachtingen en de plegers daarvan 
(geen doktersbehandeling nodig voor de slachtoffers).

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

In het onderzoek is nagegaan wat de kenmerken zijn van gewelddadige 
verkrachtingen en verkrachters en welke conclusies er zijn te trekken als de 
delict- en daderkenmerken worden samengebracht. 

Methode van onderzoek

Voor het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd; met name Angel-
saksische publicaties over verkrachters en verkrachtingen zijn bestudeerd. 
Daarnaast heeft er een analyse van politiegegevens (ViCLAS) plaatsgevon-
den van 140 gewelddadige en 216 niet-gewelddadige verkrachtingen. Hier-
mee zijn met name de delictkenmerken inzichtelijk geworden. Verder is er 
dossieronderzoek verricht bij 60 gewelddadige en 53 niet-gewelddadige ver-
krachters om meer zicht te krijgen op hun achtergronden. Tot slot zijn zeven 
interviews gehouden met gewelddadige verkrachters.
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Belangrijkste resultaten
•	 Bij	gewelddadige	verkrachtingen	wordt	 in	vergelijking	met	niet	geweld-

dadige verkrachtingen minder vaak een wapen gebruikt.
•	 Gewelddadige	verkrachters	vernederen	het	slachtoffer.
•	 Er	wordt	vaker	sperma	aangetroffen	bij	gewelddadige	verkrachtingen.
•	 De	gewelddadige	verkrachter	heeft	een	vergelijkbare	problematische	ach-

tergrond als de niet –gewelddadige verkrachter.
•	 Gewelddadige	 verkrachters	 	 hebben	 een	 slecht	 contact	met	 de	 andere	

gezinsleden en voelen zich achtergesteld.
•	 Gewelddadige	verkrachters	zijn	naar	verhouding	vaker	blank.
•	 In	vergelijking	met	de	niet-gewelddadige	verkrachters	lijken	de	geweld-

dadigen vooral te kampen met internaliserende problematiek (en alcohol-
problematiek).

•	 Gewelddadige	verkrachters	zijn	voorafgaand	aan	het	delict	minder	vaak	
seksueel opgewonden dan de niet-gewelddadigen.

•	 Vlak	voor	het	delict	is	sprake	van	stresserende	omstandigheden;	ze	voe-
len zich gekrenkt of afgewezen.

•	 Als	het	 slachtoffer	 zich	verzet	 (verbaal	 of	 fysiek)	dan	 reageert	de	ver-
krachter daarop met nog meer geweld.

•	 Het	gewelddadige	aspect	van	het	delict	lijkt	vooral	een	uiting	van	frustra-
tie die op een seksuele wijze wordt geuit.

•	 Gewelddadigen	bekennen	vaker	het	delict	als	ze	zijn	gepakt	dan	de	niet-
gewelddadigen.

•	 Voor	de	politie	is	het	belangrijk	om	bij	bijzonder	of	extreem	(gewelddadig)	
gedrag niet uitsluitend naar de persoonlijkheid van de dader te kijken, 
omdat het delict daarmee teveel wordt ‘gepsychologiseerd’. Een derge-
lijke focus kan leiden tot veronachtzaming van situationele factoren.
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