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Eén op de drie moord en doodslagen betreft dodelijk huiselijk geweld.1 Een interessante
vraag - zeker ook voor de opsporing - is in hoeverre huiselijk geweld in algemene zin
gerelateerd is aan levensdelicten. Met andere woorden: in hoeverre maken verdachten
van moord en doodslag zich schuldig aan huiselijk geweld?
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De verdachte steekt op straat meerdere willekeurige personen met een mes neer en één van de slachtoffers
overlijdt aan zijn verwondingen. De verdachte is vanuit de politiesystemen bekend wegens huiselijk geweld.
Vanuit een mutatie is bekend dat de verdachte zijn vriendin in het verleden door tuin heeft gesleurd.
De verdachte heeft later een ander persoon om het leven gebracht.
De verdachte wordt ervan verdacht zijn vriendin om het leven te hebben gebracht. Bekend is dat er in de
periode daaraan voorafgaand sprake is van veel huiselijk geweld.
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Een man brengt een andere man met een mes om het leven. De verdachte heeft zich al eerder schuldig gemaakt aan geweldpleging, maar voor zover bekend niet in de sfeer van huiselijk geweld.
Een psychiatrische patiënt steekt zijn verzorger neer. De verdachte is niet bekend als huiselijk geweld pleger.
Een man wordt dood aangetroffen in een uitgebrande auto. Van de verdachte is niet bekend of deze antecedenten voor huiselijk geweld heeft.
Een man heeft eerst zijn echtgenote omgebracht en daarna zichzelf. Eerdere huiselijk geweld incidenten zijn
geen aspect van het opsporingsonderzoek geweest en daarmee onbekend.
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De zaak betreft een doodslag/moord op een heroïnedealer door gebruiker(s). In deze zaak zijn een man en
een vrouw aangehouden. De ex-vrouw van de mannelijke verdachte heeft meerdere aangiften van mishandeling en bedreiging tegen hem gedaan.
De verdachte van een moord in 2009 is uit de politieregistratie bekend wegens huiselijk geweld incidenten in
de periode voor en na de moord.
Na veel huiselijke problemen heeft de verdachte zijn gezin omgebracht en daarna zichzelf. In het jaar voorafgaand aan de moorden heeft de dochter van de verdachte aangifte gedaan van huiselijk geweld door de
verdachte.
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