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Seksuele doding1 wordt breed uitgemeten in de media, en leidt vaak tot 

hevige maatschappelijke reacties. Toch vormt seksuele doding slechts 

drie tot vijf procent van het totaal aantal opgeloste dodingen, wat 

neerkomt op ongeveer vijf tot tien zaken per jaar. Hoewel sinds een 

aantal decennia op internationaal gebied wetenschappelijke aandacht 

aan dit onderwerp wordt besteed, is dergelijk onderzoek in Nederland 

zeer schaars. Zo is er tot op heden geen duidelijk wetenschappelijk 

overzicht van de aard en incidentie van seksuele doding in ons land.

De afgelopen jaren heeft er een aantal seksuele 
dodingen in de belangstelling gestaan, waaronder 
de zaak van de 16-jarige Marianne Vaatstra en de 
Schiedammer Parkmoord waarbij het tienjarige 

meisje Nienke Kleiss om het leven werd gebracht. Beide 
zaken kenden een lang onderzoek- en strafproces. Andere 
in het oog springende zaken omvatten de moord op de 
Amsterdamse bejaarde vrouw Bep Theunissen door haar 
18-jarige buurjongen, en de zaak van het 12-jarige meisje 
Milly Boele uit Dordrecht. Zij werd gedood door haar 
26-jarige buurman, die werkzaam was binnen de politie als 
surveillant.

De prostitutiesfeer kent tevens een aantal seksuele 
dodingen, zoals de tot op heden onopgeloste moord op de 
19-jarige Hongaarse moeder Bernadett Szabo op de Wallen 
en de moord op de 43-jarige Ilona Quaedflieg, een van de 
vrouwen uit de reeks prostitutiemoorden in Heerlen, waar-
bij er onvoldoende bewijs was tegen de verdachte Peter C..

Definitie van seksuele doding ontbreekt 
Tot op heden ontbreek het aan een universeel geaccep-
teerde definitie van seksuele doding. Een aantal zaken kan 
direct als zodanig worden onderscheiden. In andere zaken 
is het seksuele motief echter moeilijk vast te stellen. Het 

motief voor seksuele doding is uiteenlopend en past niet 
altijd in het stereotype ‘lustmoord’. Denk hierbij aan seksu-
eel contact waarna er een ruzie ontstaat met een dodelijke 
afloop, dan kan het zijn dat de dader niet handelde vanuit 
een lustmotief. 

In de beperkte Nederlandse onderzoeksliteratuur (Leis-
tra & Nieuwbeerta, 2003; Nieuwbeerta & Leistra, 2007) 
spreekt men van seksuele doding wanneer het slachtoffer 
voor, tijdens of na de doding seksueel misbruikt is of hier 
een poging tot gedaan is. Hierbij kan sprake zijn van vrij-
willig geslachtsverkeer – denk hierbij aan seksuele doding 
tussen partners of doding binnen de prostitutiesfeer. De 
meeste internationale definities richten zich op het bewijs 
van de plaats delict, waarbij er aanwijzingen dienen te zijn 
van seksuele activiteiten van de dader (Folino, 2000; 
Greenall, 2012; Ressler et al., 1988). Het kan hierbij gaan 
om masturbatie en/of penetratie van het slachtoffer (oraal, 
vaginaal of anaal (Beauregard & Martineau, 2012; Greenall 
& Wright, 2015; Maniglio, 2010), het (gedeeltelijk) naakt 
achterlaten van het lichaam en/of het verminken van 
geslachtsdelen (Beech et al., 2005; Greenall & Richardson, 
2015; Kerr et al,. 2013).

In onderzoek naar fataal geweld in Nederland wordt er 
doorgaans een onderscheid gemaakt tussen partnerdoding, 
kinderdoding, ouderdoding, doding bij ruzies, roofdoding 
en seksuele doding (Ganpat & Liem, 2013; Leistra & 
Nieuwbeerta, 2007). Het probleem met een dergelijke 
categorisatie van seksuele doding is dat deze dodingen 
ongewild kunnen worden opgenomen in foutieve catego-
rieën als het seksuele motief niet expliciet naar voren komt. 
De incidentie op basis van deze Nederlandse onderzoeken 
(Leistra & Nieuwbeerta, 2003; 2007) betreft daarom een 
ondergrens van de daadwerkelijke incidentie.

Een ander probleem doet zich voor in de rechtspraak. 
Het uitvoeren van seksuele handelingen met een levenloos 
lichaam is in Nederland niet strafbaar gesteld, waardoor 
zaken waarin sprake is van seksuele activiteiten ná het 
overlijden van het slachtoffer, moeilijk zijn te traceren. Tot 
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slot blijft ongeveer 20 procent van alle dodingen die jaar-
lijks in Nederland gepleegd worden onopgelost. Bij het 
weergeven van seksuele dodingen moet daarom rekening 
gehouden worden met het zogenaamde dark number. Er 
worden personen voor een langdurige periode vermist en 
sommige lichamen worden nooit gevonden. Mogelijk ver-
klaart dit binnen de prostitutiesfeer een hoge prevalentie 
van onopgeloste dodingen (LePard et al., 2015).

Onderzoek naar de aard en incidentie van 
seksuele doding 
Behalve dat een internationale definitie ontbreekt, is seksu-
ele doding als apart type doding tevens nog onvoldoende 
gedocumenteerd en gedefinieerd in overheidsstatistieken. 
In de Europese statistieken zoals The UN-CTS, The Euro-
pean Sourcebook, Eurostat, World Health Organization 
(WHO) wordt er geen specifieke aandacht besteed aan 
seksuele doding. Het European Sourcebook of Crime and 
Criminal Justice Statistics maakt verschil in de hoofdcatego-
rie seksueel misbruik, maar de categorie seksuele doding 
ontbreekt (Aebi, et al., 2014). In het Handbook of European 
Homicide Research en in de European Homicide Monitor 
(EHM) worden door de landen Nederland, Duitsland, 
Finland, Zwitserland en Zweden wel aandacht besteedt aan 
seksuele doding (Birkel & Dern, 2013; Ganpat & Liem, 
2013; Granath, et al., 2011; Markwalder & Killias, 2013). 
Op basis van eerder onderzoek kan gesteld worden dat het 
percentage seksuele dodingen in Europa tussen de 1 en 4 
procent van de opgeloste dodingen ligt (Granath, et al., 
2011).

In de Angelsaksische regio’s is meer onderzoek naar 
seksuele doding uitgevoerd, waarbij de incidentie varieert 
van 0,2 procent in de Verenigde Staten tot 1 procent van alle 
dodingen in Australië, en tot 4 procent in het Verenigd 
Koningrijk (James & Proulx, 2014; Mouzos, 2003). Wan-
neer we alleen naar dodingen kijken waar vrouwen het 
slachtoffer van zijn geworden, varieert de incidentie van 4 
procent in New York tot wel 16 procent van alle vrouwen-

moorden in Zuid-Afrika (Abrahams et al., 2008; Frye et al., 
2005; Greenall, 2012).

Seksuele dodingen in Nederland in 1992-2014
Om de aard en incidentie van seksuele dodingen in Neder-
land in kaart te brengen, hebben we reeds bestaande over-
zichten (Baas, 2011; Leistra & Nieuwbeerta, 2003; Nieuw-
beerta & Leistra, 2007) voor de periode 1992-2006 
aangevuld met een analyse van recent gepleegde zaken in 
de periode 2007-2014. De eerder gepubliceerde overzich-
ten van 1992-2006 hebben gebruik gemaakt van ANP-
persberichten, jaarlijkse overzichten van moord en dood-
slag van het weekblad Elsevier, het Moord & Doodslag 
Bestand van de dienst Nationale Recherche Informatie 
(NRI), het ‘Violent Crime Linkage Analysis System 
(ViCLAS)’ van de NRI, het databestand ‘OM-data’ van het 
Openbaar Ministerie, de gegevens van het Strafregister van 
de Dienst Centrale Justitiële Documentatie van het ministe-
rie van Justitie, en tenslotte het bestand ‘Moord in 1998’ van 
het WODC (zie voor meer informatie Leistra & Nieuw-
beerta, 2003; Nieuwbeerta & Leistra, 2007). 

Voor de periode 2007-2014 hebben we gegevens verkre-
gen uit ANP-persberichten. Jaarlijkse overzichten van 
moord en doodslag van het weekblad Elsevier vormden een 
belangrijke informatiebron; daarnaast werden de gegevens 
aangevuld met informatie uit Rechtspraak.nl en overige 
open bronnen. Door middel van de databank LexisNexis 
werd voorts gezocht naar specifieke gevallen uit deze lijsten 
met zoektermen als de plaatsnaam, datum gevolgd door 
‘dood’, eventueel aangevuld met specifieke kenmerken van 
de casus.

Zaakkarakteristieken
In de provincies Noord-Holland (22%) en Zuid-Holland 
(18%) werden in de periode 1992-2014 de meeste seksuele 
dodingen gepleegd, waarbij Amsterdam en Rotterdam de 
lijst aanvoerden. Voorts laten de resultaten zien dat seksu-
ele dodingen heterogeen van aard zijn. Dit wil zeggen dat de 
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dodingen divers zijn en er niet in algemeenheden over kan 
worden gesproken: onder de geïdentificeerde seksuele dodin-
gen is een grote variatie in modus operandi, dader-karakteris-
tieken, slachtofferkarakteristieken en onderliggend motief. 

Bijna de helft van de slachtoffers is om het leven 
gebracht door middel van wurging en/of verstikking. De 
hoge prevalentie van wurging kan mogelijk worden ver-
klaard door de persoonlijke methode van het doden: het 
contact hierbij is intiem en geeft meer controle aan de dader 
(Beech, et al., 2005; Schlesinger et al., 2010). Het doden 
met een steekwapen was na wurging de meest gebruikelijke 
methode en werd in bijna een derde van de dodingen toege-
past. Bijna de helft (44%) van de dodingen vond plaats in 
een woning en een kwart (26%) van de slachtoffers werd 
gedood op een openbare weg. In totaal bleef één op de vijf 
van de seksuele dodingen onopgelost – hier liet de plaats 
delict weliswaar overduidelijk tekenen van seksueel geweld 
zien, maar is de dader is tot op heden onbekend. 

Slachtofferkarakteristieken
In totaal werden in de onderzochte periode 143 mensen 
slachtoffer van seksuele doding (105 vrouwen en 38 man-
nen), wat neerkomt op ongeveer 6 slachtoffers per jaar. 
Mannen liepen een kans van 0,21 per 100.000 om slachtof-
fer te worden van seksuele doding; bij vrouwen is die kans 
bijna drie keer zo hoog (0,56 per 100.000). Jeugdige slacht-
offers onder de 18 jaar vormden bijna één vijfde van het 
totaal, en oudere slachtoffers van boven de 61 jaar vormden 
slechts één tiende van het totaal. In de leeftijdscategorie 

van 20-40 jaar maken vrouwen aanzienlijk meer kans dan 
mannen om slachtoffer te worden van seksuele doding; 
hierbij was hun kans 1,17 per 100.000 vergeleken met een 
kans van 0,20 per 100.000 bij mannen. 

Daderkarakteristieken
Op één uitzondering na zijn alle daders van seksuele dodin-
gen mannen. Meer dan de helft van de daders was 20 tot 30 
jaar oud ten tijde van het delict. Daarnaast bevond ongeveer 
één vijfde van de daders zich in de leeftijdscategorie van 
31-40 jaar (18%) en was een kleiner deel jonger dan 20 jaar 
(15%). De motieven van de daders bestonden voornamelijk 
uit woede (24%) en daarnaast uit seksuele opwinding/
bevrediging (21%). Twee op de drie (64%) daders waren 
autochtoon. Van ongeveer de helft (45%) van de daders is 
bekend dat zij ten tijde van het delict onder invloed waren 
van drank, drugs of een combinatie hiervan. 

Conclusie
Seksuele dodingen worden gekenmerkt door mannelijke 
daders en vrouwelijke slachtoffers. Het merendeel van de 
slachtoffers werden om het leven gebracht door middel van 
wurging. De meeste dodingen vonden plaats in de grote 
steden. Seksuele doding karakteriseert zich – in overeen-
komst met internationaal onderzoek – ook in Nederland als 
een heterogeen fenomeen.

Dit onderzoek geeft een basaal overzicht van seksuele 
dodingen in Nederland van de afgelopen jaren. Vervolgon-
derzoek dient nader in te gaan op de casuïstiek van de 
dodingen voor een breder inzicht in de aard van seksuele 
doding. Er moet rekening worden gehouden met een selec-
tie-effect zolang het ontbreekt aan een eenduidig toegepaste 
definitie van seksuele doding. Er blijven veel dodingen 
onopgelost, deels door het ontbreken van een uniform 
system om zaken als seksuele dodingen gemakkelijk op te 
kunnen sporen. Helaas heeft dit vergaande consequenties 
voor de opsporing. 

Tot slot: wat zijn de gevolgen voor de 
politieorganisatie? 
In Nederland ontbreekt het aan een universele databron 
voor levensdelicten. Bij de verschillende politieregio’s is er 

    Er is geen 
uniform registratiesysteem, 
dat heeft vergaande 
consequenties
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geen uniform registratiesysteem, met als het gevolg dat 
informatie en de mogelijkheden om gegevens met elkaar te 
verbinden ontbreken. Dit heeft gevolgen voor het zogeheten 
dark number van zaken met een mogelijk seksueel motief. 

Ook op internationaal niveau ontbreekt het nog aan een 
registratiesysteem voor seksuele doding. Hoewel het 
Federal Bureau of Investigation (FBI) in de Verenigde 
Staten gebruik maakt van het Violent Criminal Apprehen-
sion Program (ViCAP)-systeem, wordt dit in de praktijk 
weinig toegepast (Newton, 2008). In Canada is het sys-
teem Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS) 
ontworpen, wat een groter succes heeft. De voornaamste 
reden is dat in de Verenigde Staten het gebruik van het 
systeem niet verplicht is en in Canada wel (Miller, 2015).

Ook in Nederland wordt ViCLAS ingezet als databank, 
hierin worden gegevens van opgeloste en onopgeloste 
zedenzaken opgenomen (Aanwijzing opsporing en ver-
volging inzake seksueel misbruik, 2014). De mogelijkhe-
den van ViClAS kunnen in ons land worden vergroot als 
de regionale eenheden consequent informatie opnemen 
en doorgeven aan de Landelijke Eenheid. Het gebruik 
van een uniform registratiesysteem voor moord en dood-
slag dat landelijk inzicht geeft in levensdelicten, maakt 
het verbinden van gegevens mogelijk met als gevolg een 
transparant beeld van zaak- en slachtofferkarakteristie-
ken, met zo mogelijk een toename in de oplossingsgraad 
van deze extreme vorm van dodelijk geweld. «
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Noot
1  Wanneer de term doding wordt gebruikt refereert dit zowel naar moord 

(Art. 289 en 291 W.v. Str.Sr.) als naar doodslag (Art. 287, 288 en 290 
W.v. Str.).


