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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

gedetineerden2005tabv2 t/m 2016V1.   

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging 

Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI). Van alle gedetineerden is opgenomen wat het zwaarste delict 

was waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. Iedere regel vertegenwoordigt 

een gedetineerde. 

Beschrijving van de populatie 

In dit bestand bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd 

zijn geweest. 

Methodologie 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verstrekt het CBS drie soorten bestanden: alle 

personen die in een bepaald jaar instromen in detentie, alle personen die in een bepaald jaar 

uitstromen uit detentie en alle personen die op 31 december van een bepaald jaar gedetineerd 

zijn. Dit bestand bevat personen die één of meerdere keren voorkomen in het 

instroombestand, uitstroombestand en/of populatiebestand van het betreffende jaar. Het is 

mogelijk dat één persoon in één jaar meerdere keren gedetineerd is geweest. Dit is echter 

niet terug te vinden in dit bestand, waarin elke persoon maar 1 keer voor kan komen. Van 

elke persoon is bepaald wat het zwaarste delict is waarvoor deze persoon in het betreffende 

jaar gedetineerd is geweest. De delicten zijn ingedeeld op basis van de Standaardclassificatie 

Misdrijven 2010. In de meeste gevallen is het zwaarste delict juist bepaald. Een persoon kan 

echter binnen één detentie straffen voor verschillende delicten uitzitten. In enkele gevallen 

kan het voorkomen dat het zwaarste delict niet geregistreerd staat in de bronbestanden en een 

persoon een lichter misdrijf als zwaarste misdrijf toegewezen krijgt. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 DetEncSKN F11 

4 SCMDELZWAARST F7 

5 DetEncSKN2 A32 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een (opgegeven) Burgerservicenummer 

(BSN)/Sociaal-fiscaalnummer (Sofinummer) naar RINPersoon. In de meeste gevallen is de 

bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

V RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID 

RINPERSOON 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor 

toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde 

informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RinPersoon. 

Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data 

in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een 

RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar 

een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

DetEncSKN 

Strafrechtketennummer van gedetineerde. 

Definitie  

Het strafrechtketennummer (SKN) van een gedetineerde. 

Toelichting bij de definitie  

Zodra een persoon in aanraking komt met jusitite, krijgt hij een strafrechtketennummer. Een 

persoon behoudt daarna altijd hetzelfde SKN-nummer. 
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Toelichting bij het gebruik  

Leeg indien DetEncSKN2 gevuld. Is inhoudelijk gelijk aan DetEncSKN2. 

SCMDELZWAARST 

SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging waarvoor een persoon in een jaar 

gedetineerd is geweest. 

Definitie  

Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie misdrijven (SCM). 

Codelijst 

Waarde Label 

1010000 1.1 Diefstal/verduistering en inbraak 

1010100 1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld 

1010200 1.1.2 Eenvoudige diefstal 

1010300 1.1.3 Gekwalificeerde diefstal 

1010400 1.1.4 Verduistering 

1020000 1.2 Bedrog 

1020100 1.2.1 Oplichting 

1020200 1.2.2 Flessentrekkerij 

1020300 1.2.3 Overig bedrog 

1020400 1.2.4 Bedrog niet gespecificeerd 

1030000 1.3 Valsheidsmisdrijven 

1030100 1.3.1 Muntmisdrijf 

1030200 1.3.2 Valsheid in zegels en merken 

1030300 1.3.3 Valsheid in geschriften 

1040000 1.4 Heling 

1050000 1.5 Afpersing en afdreiging 

1060000 1.6 Bankbreuk 

1070000 1.7 Witwassen 

1080000 1.8 Overige vermogensmisdrijven 

2000000 2 Vernieling en openbare orde 

2010000 2.1 Vernieling en beschadiging 

2020000 2.2 Tegen de openbare orde 

2020100 2.2.1 Openlijk geweld 

2020200 2.2.2 Huisvredebreuk 

2020300 2.2.3 Lokaalvredebreuk 

2020400 2.2.4 Computervredebreuk 

2020500 2.2.5 Discriminatie 

2020600 2.2.6 Tegen openbare orde overig 

2020700 2.2.7 Openbare orde niet gespecificeerd 

2030000 2.3 Brandstichting/ontploffing 

2040000 2.4 Tegen het openbaar gezag 

2040100 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel 

2040200 2.4.2 Wederspannigheid 
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Waarde Label 

2040300 2.4.3 Valse aangifte 

2040400 2.4.4 Mensensmokkel 

2040500 2.4.5 Verblijf v. ongewenste vreemdeling 

2040600 2.4.6 Tegen het openbaar gezag overig 

2040700 2.4.7 Openbaar gezag niet gespecificeerd 

3000000 3 Gewelds- en seksuele misdrijven 

3010000 3.1 Mishandeling 

3020000 3.2 Bedreiging en stalking 

3020100 3.2.1 Bedreiging 

3020200 3.2.2 Stalking 

3030000 3.3 Seksuele misdrijven 

3030100 3.3.1 Aanranding 

3030200 3.3.2 Verkrachting 

3030300 3.3.3 Schennis der eerbaarheid 

3030400 3.3.4 Ontucht met minderjarige 

3030500 3.3.5 (Kinder)pornografie 

3030600 3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag 

3030700 3.3.7 Overige seksuele misdrijven 

3040000 3.4 Misdrijven tegen het leven 

3050000 3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling 

3060000 3.6 Mensenhandel 

3070000 3.7 Overige geweldsmisdrijven 

4000000 4 Overige misdrijven WvSr 

5000000 5 Verkeersmisdrijven 

5010000 5.1 Verlaten plaats ongeval 

5020000 5.2 Rijden onder invloed 

5030000 5.3 Rijden tijdens ontzegging/OBM 

5040000 5.4 Rijden tijdens rijverbod 

5050000 5.5 Voeren vals kenteken 

5060000 5.6 Joyriding 

5070000 5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek 

5080000 5.8 Overige verkeersmisdrijven 

6000000 6 Drugsmisdrijven 

6010000 6.1 Harddrugs 

6020000 6.2 Softdrugs 

7000000 7 (Vuur)wapenmisdrijven 

9000000 9 Misdrijven overige wetten 

9010000 9.1 Misdrijven WED 

9010100 9.1.1 Milieumisdrijven 

9010200 9.1.2 Ov misdrijven WED 

9020000 9.2 Militaire misdrijven 

9030000 9.3 Overige misdrijven 

9090000 9.9 Onbekend delict 
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DetEncSKN2 

Strafrechtketennummer van gedetineerde. 

Definitie  

Het strafrechtketennummer (SKN) van een gedetineerde. 

Toelichting bij de definitie  

Zodra een persoon in aanraking komt met jusitite, krijgt hij een strafrechtketennummer. Een 

persoon behoudt daarna altijd hetzelfde SKN-nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Door de nieuwe encryptie van strafrechtketennummers bevat deze zowel cijfers als letters en 

is 32 posities lang. Variabele is inhoudelijk gelijk aan DetEncSKN. 

 

 

 

 

 

 

 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140122 GEDETINEERDENTAB 2005 t/m 2012V1 Eerste plaatsing 

141022 GEDETINEERDENTAB 2013V1 Eerste plaatsing 

GEDETINEERDENTAB 2014V1 Eerste plaatsing 

gedetineerden2005tabv2 t/m 2014V2 Nieuwe encryptie van strafrechtketen-

nummers 

gedetineerden2015tabv1 Eerste plaatsing 

gedetineerden2016tabv1 Eerste plaatsing 

 


