
Gendergerelateerd geweld

Het meten van feminicide in 
Nederland

Feminicide
Feminicide kan worden opgevat als het absolute uiterste binnen 
het  continuüm van gewelddaden tegen vrouwen die plaatsvin-
den in alle lidstaten van de Europese Unie (1). Noch in de EU-lid-
staten, noch in de rest van de wereld bestaat een algemeen 
aanvaarde standaarddefinitie van feminicide. Dit gebrek aan 
een uniforme definitie belemmert het meten van feminicide, 
doordat het misdrijf verstopt blijft tussen de algemene gege-
vens over doodslag (2). Onder het algemene concept “feminici-
de” wordt het doden van een vrouw of meisje vanwege haar ge-
slacht verstaan. In de Verklaring van Wenen van de Verenigde 
Naties over feminicide (3) werden voor het eerst verschillende 
vormen van feminicide vastgesteld, waaronder:
• moord op vrouwen als resultaat van partnergeweld;
• marteling en moord ingegeven door vrouwenhaat;
• het doden van vrouwen en meisjes in naam van eer;
• het gericht doden van vrouwen en meisjes in het kader van 

een gewapend conflict;
• bruidsschatgerelateerde doodslag op vrouwen;
• het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun seksuele 

gerichtheid en genderidentiteit;
• het doden van inheemse vrouwen en meisjes vanwege hun 

geslacht;
• kindermoord op meisjes en foetusmoord met het oog op 

geslachtsselectie;
• aan genitale verminking gerelateerde sterfgevallen;
• beschuldigingen van hekserij;
• andere vormen van feminicide die verband houden met 

bendevorming, georganiseerde misdaad, drugshandel, 
mensenhandel  en de verspreiding van handvuurwapens.

Feminicide in Nederland
Feminicide komt op zichzelf niet voor in het Nederlandse 
Wetboek van Strafrecht. Dit type misdrijf kan echter wel 
onder andere bepalingen van het Nederlandse strafrecht 
vallen. De relevante voorschriften voor het onderscheiden 
van gevallen van feminicide zijn onder meer de artikelen 
287-289 (4).
Artikel 287 – Doodslag
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, 
als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde ca-
tegorie (5).
Artikel 288 – Gekwalificeerde doodslag
Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een 
strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoe-
ring van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, 
of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere 
deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het be-
zit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt 
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde cate-
gorie.
Artikel 289 – Moord
Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander 
van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, ge-
straft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Over het onderzoek
Er bestaan grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft 
de gebruikte systemen voor gegevensverzameling, omdat de 
gegevens uit uiteenlopende bronnen worden geput. Om de 
verzameling van administratieve gegevens over feminicide te 
verbeteren, heeft EIGE indicatoren uitgewerkt voor het harmo-
niseren van de gegevensvergaringsprocessen in alle rechtsge-
bieden van de lidstaten.
Door middel van een vragenlijst die naar officiële gegevens-
verstrekkers is gestuurd en een online-enquête die is ingevuld 
door nationale deskundigen heeft EIGE informatie verzameld 
bij een grote verscheidenheid aan belanghebbenden. Het uit-
eindelijke doel bestaat erin een classificatiesysteem voor femi-
nicide met onderling overeengekomen variabelen vast te stel-
len, dat vervolgens door alle EU-lidstaten kan worden gebruikt.

Methodologie voor 
gegevensverzameling
Om het gebrek aan vergelijkbare gegevens over geweld tegen  
vrouwen aan te pakken, heeft EIGE 13 indicatoren ontwikkeld 
met uniforme definities van de vele vormen van partnerge-
weld, feminicide en verkrachting (6). Er is een gedetailleerd 
verslag gepubliceerd over de gehanteerde methode voor het 
verzamelen, rapporteren en valideren van gegevens, samen 
met gedetailleerde metagegevens per land (7). De gegevens 
op dit informatieblad hebben betrekking op indicator 9 betref-
fende partnergeweld, “Vrouwen die slachtoffer zijn van intieme 
feminicide (18 jaar en ouder) als percentage van de vrouwelij-
ke slachtoffers van doodslag (18 jaar en ouder)”. De gegevens 
kunnen worden geraadpleegd in de database genderstatistie-
ken van EIGE: https:// eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/
browse/genvio/genvio_int

(1) Dit informatieblad bevat gegevens die zijn verzameld voordat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet, dus verwijzingen naar de EU-lidstaten betreffen ook het 
Verenigd Koninkrijk.

(2) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence, Vilnius.
(3) Economische en Sociale Raad van de VN, Vienna Declaration on Femicide, New York, 2012 (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Ses-

sions/CCPCJ_22/_E- CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
(4) Zie voor meer informatie indicator 9 van de database genderstatistieken (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv  ipv_in-

dic_9/metadata) en het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/Netherlands/6.%20Penal%20Code%20
of%201881_DUT,%20consolidated,%20 last%20amended%202020.pdf).

(5) Sinds 1 januari 2012 komt volgens artikel 23, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht de vijfde categorie overeen met 78 000 EUR.
(6) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate partner violence, Vilnius, 2017.
(7) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Intimate Partner Violence: Data collection methodology, Vilnius, 2020.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%2520Laws/Netherlands/6.%2520Penal%2520Code%2520of%25201881_DUT%2C%2520consolidated%2C%2520last%2520amended%25202020.pdf
http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%2520Laws/Netherlands/6.%2520Penal%2520Code%2520of%25201881_DUT%2C%2520consolidated%2C%2520last%2520amended%25202020.pdf
http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%2520Laws/Netherlands/6.%2520Penal%2520Code%2520of%25201881_DUT%2C%2520consolidated%2C%2520last%2520amended%25202020.pdf
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Partnerfeminicide in Europa
Op basis van het internationale classificatiesysteem voor 
criminaliteit met het oog op de opstelling van statistieken 
(ICCS) wijst het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrij-
ding (UNODC) erop dat opzettelijke doodslag op vrouwelijke 
slachtoffers door intieme partners of gezinsleden statistisch 
gezien de meest voorkomende vorm van feminicide is (8). Het 
UNODC schat dat in Europa (9) ongeveer 29 % van de vrouwe-
lijke slachtoffers van doodslag (10) opzettelijk door een intieme 
partner wordt omgebracht.

	 Vrouwelijke	slachtoffers	van	
opzettelijke doodslag in Europa

	 Vrouwelijke	slachtoffers	van	
doodslag door intieme partners 
in Europa

29 %

2017

Partnerfeminicide in Nederland
Vanuit statistisch oogpunt luidt de werkdefinitie die het Eu-
ropees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) gebruikt voor 
feminicide als volgt: “Doodslag op een vrouw door een in-
tieme partner en de dood van een vrouw als gevolg van 
een praktijk die schadelijk is voor vrouwen. Onder “intie-
me partner” wordt een voormalige of huidige echtgenoot 
of partner verstaan, ongeacht of de dader al dan niet een 
woning deelt of heeft gedeeld met het slachtoffer.". In Ne-
derland vallen de meeste gevallen van feminicide onder 
de hierboven genoemde artikelen van het Wetboek van 
Strafrecht. Volgens gegevens uit het jaarverslag over bin-
nenlandse veiligheid van het Ministerie van Justitie en Vei-
ligheid was er in 2017 sprake van 46 vrouwelijke (11) slacht-
offers van doodslag (12), van wie 39 % het slachtoffer was 
van partnerfeminicide (n = 18) (13).

	 Vrouwelijke	slachtoffers	van	doodslag	
in Nederland

	 Slachtoffers	van	partnerfeminicide	in	
Nederland

2017

39 %

Vrouwelijke slachtoffers van doodslag en partnerfeminicide in 
Nederland
De officiële administratieve gegevens die in figuur 1 worden 
gebruikt, zijn verzameld door het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS).

EIGE heeft gegevens verzameld over doodslag en partnerfe-
minicide voor de periode van 2014 tot 2018. Figuur 1 bevat 
gegevens over vrouwelijke slachtoffers van partnerfeminici-
de. Ondanks de variatie in het aantal vrouwelijke slachtoffers 
van doodslag, is volgens deze bron het aantal slachtoffers van 
partnerfeminicide in het laatste gerapporteerde jaar gestegen. 

Soort relatie tussen het slachtoffer en de dader
Het CBS verzamelt gegevens over het soort intieme relatie tus-
sen slachtoffers en daders overeenkomstig de volgende classi-
ficatie: i) partner en ii) ex-partner.

Bron: database genderstatistieken van EIGE.
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Figuur 1: Vrouwelijke slachtoffers van doodslag en 
partnerfeminicide in Nederland

(8) VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC), Global Study on Homicide – Genderrelated killing of women and girls, Wenen, 2019.
(9) Gegevens van het UNODC omvatten ook andere Europese rechtsgebieden dan de EU-lidstaten. Er bestaat geen schatting van het percentage vrouwelijke 

slachtoffers van doodslag in het kader van partnerfeminicide voor enkel de EU-lidstaten.
(10) Bij het rapporteren van UNODC-gegevens wordt het begrip “doodslag” gebruikt, omdat dit in de oorspronkelijke bron staat (blz. 17). De gendergerelateerde 

motivatie is niet geregistreerd vanwege het ontbreken van een gestandaardiseerde definitie. Desalniettemin blijkt uit dit verslag duidelijk dat de gegevens 
een aanzienlijk deel van alle gevallen van gendergerelateerde doodslag op vrouwen en meisjes kwantificeren.

(11) In plaats van “vrouw” wordt het bijvoeglijk naamwoord “vrouwelijk” gebruikt, omdat het niet altijd mogelijk is om gegevens uit te splitsen naar de leeftijd van 
het slachtoffer, wat betekent dat het slachtoffer zowel een vrouw als een meisje jonger dan 18 jaar kan zijn.

(12) Het begrip “doodslag” wordt gebruikt aangezien de gendergerelateerde motivatie voor moorden niet wordt geregistreerd en het daarom niet mogelijk is om 
alle sterfgevallen als feminicide in te delen.

(13) De gegevens zijn beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv  ipv_indic_9/metadata

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
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Het verzamelen van administratieve gegevens over feminicide

Wat zijn administratieve gegevens? Administratieve gegevens worden verzameld met het oog op 
 registratie, organisatie en monitoring (14). Verschillende instanties kunnen administratieve gegevens over 
feminicide verschaffen, namelijk instanties die betrokken zijn bij strafrechtelijk onderzoek, vervolging, de 
bestraffing van daders en slachtofferhulp, kortom: organisaties in de politie- en justitiesector. Admini-
stratieve gegevens kunnen onder meer informatie bevatten over de prevalentie en vormen van feminicide, 
de eigenschappen van slachtoffers, daders en hun relatie, de kenmerken van en de beweegreden voor het 
misdrijf, evenals gegevens over het strafproces.

Om beleidsmakers te helpen bij het uitstippelen van doel-
treffende beleidsmaatregelen ter bestrijding van feminicide, 
moeten we inzicht krijgen in de aard en prevalentie van het 
probleem. Het verzamelen van vergelijkbare administratieve 
gegevens over feminicide in de lidstaten speelt daarbij een 
cruciale rol (15). Het is vooral belangrijk dat de politie of justi-
tie het motief voor het doden vaststelt en dat dit vervolgens 
wordt vertaald in gestandaardiseerde statistische gegevens. 
Het ICCS is een gestandaardiseerd instrument voor het ver-
krijgen van vergelijkbare administratieve gegevens. Het omvat 

echter geen variabele voor gendergebaseerde motieven. Dit 
betekent dat het concept van feminicide niet naar behoren kan 
worden gebruikt, waardoor het onmogelijk is om gegevens te 
verzamelen die het fenomeen volledig beschrijven. Het verza-
melen van gegevens over feminicide zou het probleem zicht-
baarder maken, wat de politieke wil om het probleem uit te 
bannen zou versterken. Met behulp van administratieve gege-
vens over feminicide kunnen landen ook tendensen in de tijd 
volgen en nagaan hoe doeltreffend de maatregelen zijn.

Welke administratieve gegevens over feminicide zijn er voorhanden 
in Nederland?

Definitie van feminicide en beschikbaarheid van gegevens

Definitie van feminicide gebruikt voor statistische doeleinden Neen

Verzameling van gegevens over feminicide Ja, officiële gegevens Verzameling van gegevens 
over feminicide

Twee instanties verzamelen of analyseren gegevens over femi-
nicide in Nederland: het CBS (16) en de Nederlandse Databank 
Moord en Doodslag (Universiteit Leiden) (17). Feminicidegege-
vens op dit informatieblad die afkomstig zijn van deze instan-

ties zijn gemarkeerd met respectievelijk “(a)” en “(b)”. Mogelijk 
zijn er nog andere instanties of onderzoekers die gegevens 
over feminicide in Nederland verzamelen en analyseren.

Instantie (a)  
CBS

Instantie (b)
Nederlandse Databank Moord en Doodslag 

(Universiteit Leiden)

Type gegevensverzameling Officieel Niet-officieel

Gegevensbronnen CBS Politiegegevens, OM-gegevens, rechtbankdos-
siers, krantengegevens, forensische gegevens 

over geestelijke gezondheid

Stadium waarin wordt vastgesteld dat doodslag feminicide is Niet vastgesteld Tijdens de eerste gegevensverzameling

Stadium waarin doodslag wordt geregistreerd als feminicide Niet geregistreerd Tijdens de gegevensanalyse

Parameters voor het vaststellen dat doodslag feminicide is Niet vastgesteld Geslacht van het slachtoffer, relatie tussen 
het slachtoffer en de dader (intieme partner/
vervreemde intieme partner), motief voor de 

misdaad

Regelmaat van gegevensverzameling Jaarlijks Doorlopend

Netwerk(en) waarmee informatie wordt gedeeld Niet gedeeld Niet gedeeld

Beschikbaarheid van gegevens voor het publiek Gegevens openbaar 
beschikbaar

Gegevens niet openbaar beschikbaar

(14) UN Women, A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women, New York, 2020.
(15) Het is belangrijk op te merken dat gegevens en statistieken dienen te worden geproduceerd, ontwikkeld en verspreid in overeenstemming met de beginselen 

van de Praktijkcode voor Europese statistieken van Eurostat, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxembourg, 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/4031688/9394211/ KS-02-18-142-NL-N.pdf/580e523c-85a4-406d-9ad2-9a78f5820fc6?t=1542711714000).

(16) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81453NED/table?fromstatweb, https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/39/aantal-slachtoffers-door-moord-
en-doodslag-2018

(17) https://www.europeanhomicide.com/

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394211/KS-02-18-142-NL-N.pdf/580e523c-85a4-406d-9ad2-9a78f5820fc6?t=1542711714000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394211/KS-02-18-142-NL-N.pdf/580e523c-85a4-406d-9ad2-9a78f5820fc6?t=1542711714000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394211/KS-02-18-142-NL-N.pdf/580e523c-85a4-406d-9ad2-9a78f5820fc6?t=1542711714000
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/81453NED/table?fromstatweb
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/39/aantal-slachtoffers-door-moord-en-doodslag-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/39/aantal-slachtoffers-door-moord-en-doodslag-2018
https://www.europeanhomicide.com/
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Officiële en niet-officiële bronnen leveren informatie voor 
 administratieve gegevensverzameling in Nederland. In over-
eenstemming met de gegevensverzameling van EIGE zijn er 
officiële administratieve gegevens beschikbaar over het totale 

aantal vrouwelijke slachtoffers van doodslag en partnerfemi-
nicide voor de periode van 2014 tot 2018 (a) (b). Er zijn in Ne-
derland echter wellicht ook gegevens beschikbaar voor andere 
jaren.

	 Officiële	gegevens	beschikbaar	 	 	 Niet-officiële	gegevens	beschikbaar	 	  Geen gegevens beschikbaar

Beschikbaarheid van gegevens 2014 (a) (b) 2015 (a) (b) 2016 (a) (b) 2017 (a) (b) 2018 (a) (b) 2019 (b)
Vrouwelijke slachtoffers van doodslag
Slachtoffers van partnerfeminicide

Officiële en niet-officiële bronnen bevatten gegevens over 
partnerfeminicide, maar niet over andere vormen van vrou-
wenmoord. De Nederlandse Databank Moord en Doodslag 
(Universiteit Leiden) maakt deel uit van de European Homicide 
Monitor (EHM), die in 2009 is opgezet in het kader van een drie-
jarig proefproject dat werd uitgevoerd in Nederland, Finland 
en Zweden met financiering van de EU. De EHM is ontworpen 
rondom drie hoofddoelstellingen: i) het opzetten van een alge-
mene doodslagmonitor voor alle soorten slachtoffers en inci-
denten; ii) het uitsplitsen van algemene doodslagpatronen en 

-tendensen, zodat kan worden vastgesteld of bepaalde vormen 
van doodslag mogelijk algemene patronen vertonen, zoals na-
tionale verschillen maar ook grensoverschrijdende tendensen, 
en iii) het toevoegen van nieuwe landen aan de EHM en het in-
voeren van het coderingssysteem. Met de informatie die wordt 
vastgelegd in de Nederlandse Databank Moord en Doodslag 
(Universiteit Leiden) en de EHM kunnen specifieke analysen van 
partnerfeminicide en doodslag op vrouwen (in het algemeen) 
worden uitgevoerd. Vanwege de unieke structuur kunnen ge-
gevens tevens op internationaal niveau worden vergeleken.

Vormen van feminicide
Partnerfeminicide (a) (b)
Familiegerelateerde feminicide
Kinderfeminicide
Prostitutiegerelateerde feminicide
Feminicide in het kader van een overval
Andere vormen van feminicide

Eigenschappen van het slachtoffer en de dader Slachtoffer Dader
Leeftijd (a) (b)
Geslacht (a) (b)
Genderidentiteit
Seksuele gerichtheid
Nationaliteit (b)
Opleiding (b)
Beroep (b)
Beschermingsbevel aangevraagd n.v.t.
Actief beschermingsbevel n.v.t.
Sociaal-economisch profiel (b)
Recidivestatus n.v.t.
Alcohol-/drugsmisbruik (b)
Relatie tussen slachtoffer en dader (b)
Overige (b)

Kenmerken criminele 
achtergrond (b)

Kenmerken criminele 
achtergrond (b)

Contextuele variabelen Motief voor feminicide
Manier van doden (b) Manier van doden (b)
Locatie (b) Locatie (b)
Zelfmoord van de dader (b) Zelfmoord van de dader (b)
Doden van kinderen (b) Doden van kinderen (b)
Doden van andere personen in het gezin (b) Doden van andere personen in het gezin (b)
Kinderen aanwezig Kinderen aanwezig

Andere gevallen van doodslag in verband met de feminicide
Andere gevallen van doodslag in verband met de 
feminicide

Overige Overige

NB: n.v.t. = niet van toepassing.
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0,42

0,03

0,32

Doodslag op vrouwelijke slachtoffers in de EU-lidstaten en het 
Verenigd Koninkrijk (Eurostat)
Op EU-niveau verzamelt Eurostat, op basis van het ICCS, ge-
gevens over opzettelijke doodslag op vrouwelijke slachtoffers, 
met speciale aandacht voor doodslag door intieme partners en 
binnen het gezin, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en relatie 
met de dader. Uit de gegevens van Eurostat weergegeven in 
 figuur 2 blijkt dat in 2018 het aantal vrouwelijke slachtoffers 
van doodslag in Nederland 0,42 per 100 000 inwoners be-
droeg. Dit is het op twee na laagste cijfer (samen met  Polen) 

van de 24 lidstaten waarvoor informatie beschikbaar is en het 
Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft het laagste aantal vrou-
welijke slachtoffers van doodslag gepleegd door gezin en fa-
milie (0,03) (van de 14 rechtsgebieden waarvoor informatie 
beschikbaar is) en het op drie na hoogste aantal (0,32) vrouwe-
lijke slachtoffers van opzettelijke doodslag gepleegd door in-
tieme partners (van de 15 rechtsgebieden waarvoor informatie 
beschikbaar is).

Figuur 2: Aantal vrouwelijke slachtoffers van opzettelijke doodslag in de EU-lidstaten en het Verenigd 
Koninkrijk (2018)

Aantal gevallen van doodslag door gezin en familie Aantal gevallen van doodslag door intieme partnersTotaalaantal slachtoffers van doodslag
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(*) Geen gegevens beschikbaar.
NB: UK-EW: Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk; UK-NI: Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk; UK-SCT: Schotland, Verenigd Koninkrijk.
Bron: Eurostat.

Gegevensinformatie
Eurostat publiceert regelmatig cijfermatige gegevens over mis-
daad en strafrecht. Opzettelijke doodslag wordt in elk van de 
lidstaten en in het Verenigd Koninkrijk door de politie geregis-
treerd. Het is niet mogelijk om met deze database informatie 
te verzamelen over gendergerelateerde beweegredenen voor 
doodslag of over het geslacht of de leeftijd van de dader. Het 
is daarom niet mogelijk om nauwkeurige gegevens over femi-
nicide te verstrekken.

Vanaf 2008 zijn de cijfers gebaseerd op de gezamenlijke gege-
vensverzameling van Eurostat en het UNODC. In deze databa-
se wordt doodslag geclassificeerd door het ICCS.

De gegevens zijn beschikbaar op de website van Eurostat 
( https:// ec.europa.eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Het meten van feminicide in Nederland

Belangrijkste bevindingen
• Nederland kent geen wettelijke definitie van feminicide. Wel 

kan de dader aansprakelijk worden gesteld voor moord, 
doodslag of gekwalificeerde doodslag.

• Er zijn twee belangrijke instanties die gegevens verzamelen 
of analyseren ter identificatie van feminicide. Er zijn alleen 
gegevens beschikbaar voor partnerfeminicide.

• EIGE heeft gegevens verzameld over doodslag en partnerfe-
minicide voor de periode van 2014 tot 2018. De beschikba-
re gegevens omvatten informatie over de eigenschappen 
van het slachtoffer en de dader en contextuele variabelen.

• Feminicide wordt geanalyseerd op basis van officiële en 
niet-officiële bronnen, zoals beoordelingen van doodslag 

binnen het gezin, gegevens van de politie en gegevens uit 
rechtszaken.

• De Nederlandse Databank Moord en Doodslag (Universiteit 
Leiden) maakt deel uit van de EHM, die in 2009 is opgezet 
in het kader van een driejarig proefproject dat werd uitge-
voerd in Nederland, Finland en Zweden met financiering 
van de EU.

• De Databank Moord en Doodslag analyseert uitgesplitste 
doodslagpatronen en -tendensen. Dit vormt een hulpmid-
del bij het vaststellen of bepaalde vormen van doodslag 
mogelijk algemene patronen vertonen, zoals nationale ver-
schillen maar ook grensoverschrijdende tendensen.

Aanbevelingen
Het verzamelen van nauwkeurige en vergelijkbare gegevens 
over feminicide door de politie en justitie in alle lidstaten helpt 
kennis te vergroten en de respons te verbeteren. Dit komt de 
preventie van feminicide ten goede (18). Het is daarom belang-
rijk om:

• een definitie van feminicide te ontwikkelen voor het verza-
melen van statistische gegevens, teneinde zicht te krijgen 
op de specifieke omstandigheden waarin vrouwen worden 
gedood;

• doorlopende gegevensverzameling in te voeren;
• uitgebreide gegevensvergaring tot stand te brengen door 

variabelen toe te voegen die belangrijk zijn voor het opspo-

ren van de belangrijkste aspecten van feminicide — daar-
toe behoren onder meer de aspecten die de context en de 
omstandigheden van het doden, de gendergerelateerde 
motivatie en de kenmerken van het slachtoffer en de dader 
beschrijven — om gegevensverzameling voor statistische 
doeleinden te systematiseren en te harmoniseren;

• de variabelen met betrekking tot het slachtoffer en de da-
der met elkaar in verband te brengen en te analyseren vol-
gens een intersectionele benadering;

• ervoor te zorgen dat de genderdimensie van doodslag-
gegevens zichtbaar wordt gemaakt.

Dit informatieblad is gebaseerd op informatie uit het EIGE-onderzoek naar een betere verzameling van administratieve 
gegevens over partnergeweld en gendergerelateerde vrouwenmoord uit 2021 en is opgesteld door UMAR, een vrouwen-
organisatie voor alternatieven en respons. Ga voor meer informatie naar https://eige.europa.eu/gender-based-violence/
femicide.

(18) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors – 
Netherlands, Vilnius, 2018; EIGE, Recommendations for the EU to improve data collection on violence against women, Vilnius, 2017; EIGE, EIGE’s indicators on 
intimate partner violence, rape and femicide: Recommendations to improve data quality, availability and comparability, Vilnius, 2021.
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