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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 Delictkenmerken van personen die door de politie zijn 

geregistreerd als verdachte van een 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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2005 t/m 2017. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het gebruik van deze bestanden kan alleen na toestemming van de inhoudelijke afdeling. 

 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 Microdata Services 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 

“Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een 

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 

Deze component bevat vanaf 2010 een selectie uit de registraties van De Nationale Politie, 

de tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid via de landelijke bevragingsapplicatie 

BVI. In de periode tussen juni 2008 en december 2009 zijn alle eenheden overgegaan op het 

systeem Basisvoorziening Handhaving (BVH), waaraan de gegevens voor GIDS en BVI 

worden onttrokken. Voor 2010 bevat de component gegevens geleverd via GIDS en waren 

de gegevens afkomstig uit de basisprocessensystemen BPS, Xpol en Genesys. Alle personen 

worden geregistreerd tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een misdrijf bestaat. 

Van alle personen is opgenomen hoe vaak en van welk misdrijf ze werden verdacht. Iedere 

regel vertegenwoordigt een geregistreerde verdachte van misdrijven. 

Beschrijving van de populatie 

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het 

registratiesysteem BVI van de Nationale Politie. 

Methodologie 

Vanuit politieregio 15 (Haaglanden), 26 (KLPD) en 27 (KMAR) zijn geen gegevens over 

verdachten geleverd over de jaren 2005 t/m 2009. Voor deze regio’s hebben we op basis van 

geregistreerde misdrijven geschat hoeveel unieke aangehouden verdachten de misdrijven 

gepleegd zullen hebben. Van deze bijgeschatte verdachten zijn echter geen 

persoonsgegevens bekend. Daarom zijn onderstaande ophoogfactoren te gebruiken om op 

basis van data van de overige politieregio's het aantal verdachten inclusief 

persoonskenmerken bij te schatten. (Vanaf 2010 zijn verdachten voor regio Haaglanden en 

regio KLPD=(Landelijke Eenheid in de Nationale Politie) bekend. Alleen regio KMAR 

wordt in 2011 en latere jaren nog bijgeschat.)  

JAAR OPHOOGFACTOR 

2005 1,116705623  

2006 1,123011637 

2007 1,120015157  

2008 1,120292519 

2009 1,131571907 

2010 1,009413409 

2011 1,008852374 

2012 1,010292728  

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VERDTAB       8 

2013 1,007931806  

2014 1,009838552 

2015 1,009346858 

2016 1,007693999 

2017* 1,007753812 

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

delictniveau is opgenomen in de component. Uit de delictindeling is af te leiden welke 

delictcategorieën bij elkaar dienen te worden opgeteld als men op een hoger delictniveau uit 

wil komen.  

1000 Vermogensmisdrijven 

1100 Diefstal/verduistering en inbraak 

1101 Diefstal van personenauto 

1102 Diefstal uit/vanaf personenauto 

1103 Diefstal van fiets  

1120 Diefstal uit woning/schuur/e.d. totaal  

1121 Diefstal/inbraak uit woning  

1122 Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis  

1105 Diefstal van bromfiets/snorfiets  

1106 Diefstal/inbraak uit school  

1107 Diefstal/inbraak uit sportcomplex  

1108 Zakkenrollerij  

1109 Straatroof  

1110 Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor  

1111 Winkeldiefstal  

1130 Diefstal en inbraak (overig)  

1200 Bedrog  

1300 Valsheidsmisdrijf  

1400 Heling  

1500 Afpersing en afdreiging  

1600 Vermogensmisdrijf (overig) 

 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag  
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2100 Vernieling en beschadiging  

2110 Vernieling aan auto  

2120 Vernieling aan openbaar gebouw  

2130 Vernieling, beschadiging (overig)  

2200 Openbare orde misdrijf  

2210 Openlijke geweldpleging  

2220 Huisvredebreuk  

2240 Computervredebreuk  

2260 Openbare orde misdrijf (overig) 

2300 Brandstichting/ontploffing  

2400 Openbaar gezag misdrijf  

2410 Niet opvolgen van ambtelijk bevel  

2420 Openbaar gezag misdrijf (overig)  

3000 Gewelds- en seksuele misdrijven  

3100 Mishandeling  

3200 Bedreiging en stalking  

3210 Bedreiging  

3220 Stalking  

3300 Seksueel misdrijf  

3310 Aanranding  

3320 Verkrachting  

3330 Schennis der eerbaarheid  

3340 Ontucht met minderjarige  

3350 Seksueel misdrijf (overig)  

3400 Levensmisdrijf  

3500 Vrijheidsbeneming/gijzeling  

3600 Geweldsmisdrijf (overig)  

4000 Misdrijven WvSr (overig)  

5000 Verkeersmisdrijven  

5100 Verlaten plaats ongeval  
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5200 Rijden onder invloed  

5300 Rijden tijdens ontzegging  

5400 Verkeersmisdrijf (overig)  

6000 Drugsmisdrijven  

7000 (Vuur)wapenmisdrijven  

9000 Misdrijven overige wetten  

9999 Onbekend 
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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 VDrecidive A1 

4 VD1101dfstlpersauto F3 

5 VD1102dfstluitvnfpersauto F3 

6 VD1103dfstlfiets F3 

7 VD1121inbrkwoning F3 

8 VD1122inbrkschuurgarage F3 

9 VD1105dfstlbromsnorfiets F3 

10 VD1106inbrkschool F3 

11 VD1107inbrksportcomplx F3 

12 VD1108zakkenrollerij F3 

13 VD1109straatroof F3 

14 VD1110dfstlbedrijven F3 

15 VD1111winkeldiefstal F3 

16 VD1130dfstlinbrkoverig F3 

17 VD1200bedrog F3 

18 VD1300valsheidsmisdr F3 

19 VD1400heling F3 

20 VD1500afprsingafdreiging F3 

21 VD1600vermoverig F3 

22 VD2110vernielingauto F3 

23 VD2120vernopenbaargeb F3 

24 VD2130vernbeschoverig F3 

25 VD2210openlgewpleging F3 

26 VD2220huisvredebreuk F3 

27 VD2240computervredebreuk F3 

28 VD2260openbordeoverig F3 

29 VD2300brandstontplffing F3 

30 VD2410nietopvolgambtbevel F3 

31 VD2420openbgezagoverig F3 

32 VD3100mishandeling F3 

33 VD3210bedreiging F3 

34 VD3220stalking F3 

35 VD3310aanranding F3 

36 VD3320verkrachting F3 

37 VD3330schenniseerbaarhd F3 

38 VD3340ontuchtmndrjarige F3 

39 VD3350seksueelmisdroverig F3 

40 VD3400levensmisdrijf F3 
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VolgNr Naam Formaat 

41 VD3500vrijhdsbeneming F3 

42 VD3600gewmisdroverig F3 

43 VD4000misdrwvsroverig F3 

44 VD5100verlpltsongeval F3 

45 VD5200rijdenonderinvld F3 

46 VD5300rijdentdnsontzgging F3 

47 VD5400verkeersmisdroverig F3 

48 VD6000drugsmisdr F3 

49 VD7000vuurwapenmisdr F3 

50 VD9000misdrwetoverig F3 

51 VD9999misdronbekend F3 
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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 

VDrecidive 

Indicatie dat betrokkene al eerder verdacht is van het plegen van een misdrijf 

Definitie  

Is een verdachte al eerder verdacht van het plegen van een misdrijf? 

Codelijst 

Waarde Label 

J ja 

N nee 
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VD1101dfstlpersauto 

Diefstal van personenauto 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1010104: Diefstal van personenauto (met geweld)  

- SCM 1010204: Diefstal van personenauto (zonder geweld)  

VD1102dfstluitvnfpersauto 

Diefstal uit/vanaf personenauto 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

- SCM 1010107: Diefstal uit/vanaf personenauto (met geweld)  

- SCM 1010207: Diefstal uit/vanaf personenauto (zonder geweld)  

VD1103dfstlfiets 

Diefstal van fiets 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

- SCM 1010101: Diefstal van fiets (met geweld)  

- SCM 1010201: Diefstal van fiets (zonder geweld)  

VD1121inbrkwoning 

Diefstal/inbraak uit woning 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 1010113: diefstal/inbraak uit woning (met geweld) 

 - SCM 1010213: diefstal/inbraak uit woning (zonder geweld)  

VD1122inbrkschuurgarage 

Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

- SCM 1010114: Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (met geweld)  

- SCM 1010214: Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (zonder geweld)  

VD1105dfstlbromsnorfiets 

Diefstal van bromfiets/snorfiets 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1010102: Diefstal van bromfiets/snorfiets (met geweld) 

- SCM 1010202: Diefstal van bromfiets/snorfiets (zonder geweld) bekend 

VD1106inbrkschool 

Diefstal/inbraak uit school 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 1010118: Diefstal/inbraak uit school (met geweld) 

 - SCM 1010218: Diefstal/inbraak uit school (zonder geweld)  
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VD1107inbrksportcomplx 

Diefstal/inbraak uit sportcomplex 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

- SCM 1010119: Diefstal/inbraak uit sportcomplex (met geweld)  

- SCM 1010219: Diefstal/inbraak uit sportcomplex (zonder geweld)  

VD1108zakkenrollerij 

Zakkenrollerij 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 1010212: Zakkenrollerij  

VD1109straatroof 

Straatroof 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 1010111: Straatroof  

VD1110dfstlbedrijven 

Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  
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- SCM 1010116: diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor (met geweld)  

- SCM 1010216: diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor (zonder geweld)  

VD1111winkeldiefstal 

Winkeldiefstal 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 1010115: winkeldiefstal (met geweld)  

- SCM 1010215: winkeldiefstal (zonder geweld)  

VD1130dfstlinbrkoverig 

Diefstal en inbraak (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 1010103: Diefstal van motor/scooter (met geweld)  

- SCM 1010105: Diefstal van vervoermiddel (overig) (met geweld)  

- SCM 1010106: Diefstal van vaartuig (met geweld)  

- SCM 1010108: Diefstal uit/vanaf vervoermiddel (overig) (met geweld)  

- SCM 1010109: Diefstal uit/vanaf vaartuig (met geweld) 

 - SCM 1010117: Diefstal/inbraak uit hotel/pension (met geweld)  

- SCM 1010121: Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) (met geweld)  

- SCM 1010122: Overval (met geweld)  

- SCM 1010123: Diefstal en inbraak (overig) (met geweld) 

 - SCM 1010203: Diefstal van motor/scooter (zonder geweld)  

- SCM 1010205: Diefstal van vervoermiddel (overig) (zonder geweld)  

- SCM 1010206: Diefstal van vaartuig (zonder geweld)  

- SCM 1010208: Diefstal uit/vanaf vervoermiddel (overig) (zonder geweld) 
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 - SCM 1010209: Diefstal uit/vanaf vaartuig (zonder geweld)  

- SCM 1010210: Diefstal van dier (zonder geweld)  

- SCM 1010217: Diefstal/inbraak uit hotel/pension (zonder geweld)  

- SCM 1010220: Diefstal/inbraak uit defensiecomplex (zonder geweld)  

- SCM 1010221: Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) (zonder geweld)  

- SCM 1010223: Diefstal en inbraak (overig) (zonder geweld)  

VD1200bedrog 

Bedrog 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1020100: Oplichting (WvSr art. 326) 

 - SCM 1020200: Flessentrekkerij (WvSr art. 326a)  

- SCM 1020300: Bedrog (overig) (WvSr art. 326b-338)  

VD1300valsheidsmisdr 

Valsheidsmisdrijf 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 1030100: Muntmisdrijf (WvSr art. 208-214)  

- SCM 1030200: Valsheid in zegels en merken (WvSr art. 216-223)  

- SCM 1030300: Valsheid in geschriften (WvSr art. 225-234)  

VD1400heling 

Heling 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 1040000: Heling (WvSr art. 416-417bis)  

VD1500afprsingafdreiging 

Afpersing en afdreiging 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 1050000: Afpersing en afdreiging (WvSr art. 317-318)  

VD1600vermoverig 

Vermogensmisdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1060000: Bankbreuk (WvSr art. 340-343) 

 - SCM 1070000: Witwassen (WvSr art. 420bis-420quater)  

- SCM 1080000: Vermogensmisdrijf (overig) (WvSr art. 314-315, 344-348)  

VD2110vernielingauto 

Vernieling aan auto 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 2010100: Vernieling aan auto  

VD2120vernopenbaargeb 

Vernieling aan openbaar gebouw 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 2010200: vernieling aan openbaar gebouw  

VD2130vernbeschoverig 

Vernieling, beschadiging (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 2010300: Vernieling aan middel openbaar vervoer  

- SCM 2010400: Dierenmishandeling  

- SCM 2010500: Vernieling en beschadiging (overig)  

VD2210openlgewpleging 

Openlijke geweldpleging 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 2020101: Openlijke geweldpleging tegen persoon (WvSr art. 141)  

- SCM 2020102: Openlijke geweldpleging tegen goed (WvSr art. 141)  

VD2220huisvredebreuk 

Huisvredebreuk 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 2020200: Huisvredebreuk (WvSr art. 138)  
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VD2240computervredebreuk 

Computervredebreuk 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 2020400: Computervredebreuk (WvSr art. 138ab, 138b)  

VD2260openbordeoverig 

Openbare orde misdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 2020300: Lokaalvredebreuk (WvSr art. 139)  

- SCM 2020500: Discriminatie (WvSr art. 137c-137g)  

- SCM 2020600: Openbare orde misdrijf (overig) (WvSr art. 131-137, 138a, 139a-140, 142-

151c)  

VD2300brandstontplffing 

Brandstichting/ontploffing 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 2030000: Brandstichting/ontploffing (WvSr art. 157-158)  

VD2410nietopvolgambtbevel 

Niet opvolgen van ambtelijk bevel 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 2040100: Niet opvolgen van ambtelijk bevel (WvSr art. 184)  

VD2420openbgezagoverig 

Openbaar gezag misdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 2040200: Wederspannigheid (WvSr art. 180-182)  

- SCM 2040300: Valse aangifte (WvSr art. 188)  

- SCM 2040400: Mensensmokkel (WvSr art. 197a)  

- SCM 2040500: Verblijf van ongewenste vreemdeling (WvSr art. 197)  

- SCM 2040600: Openbaar gezag misdrijf (overig) (WvSr art. 177-179, 185-187, 189-196, 

197b-206)  

VD3100mishandeling 

Mishandeling 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 3010000: Mishandeling (WvSr art. 300-306)  

VD3210bedreiging 

Bedreiging 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 3020100: Bedreiging (WvSr art. 284a-285a)  
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VD3220stalking 

Stalking 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 3020200: Stalking (WvSr art. 285b)  

VD3310aanranding 

Aanranding 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

- SCM 3030100: Aanranding (WvSr art. 246)  

VD3320verkrachting 

Verkrachting 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 3030200: Verkrachting (WvSr art. 242)  

VD3330schenniseerbaarhd 

Schennis der eerbaarheid 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 3030300: Schennis der eerbaarheid (WvSr art. 239)  
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VD3340ontuchtmndrjarige 

Ontucht met minderjarige 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 3030400: Ontucht met minderjarige (WvSr art. 248a-248e)  

VD3350seksueelmisdroverig 

Seksueel misdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 3030500: Pornografie (WvSr art. 240-240b)  

- SCM 3030600: Ontucht met misbruik van gezag (WvSr art. 249)  

- SCM 3030700: Seksueel misdrijf (overig) (WvSr art. 243-245, 247-248, 250)  

VD3400levensmisdrijf 

Levensmisdrijf 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 3040000: Levensmisdrijf (WvSr art. 287-296)  

VD3500vrijhdsbeneming 

Vrijheidsbeneming/gijzeling 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 3050000: Vrijheidsbeneming/gijzeling (WvSr art. 282-282a)  

VD3600gewmisdroverig 

Geweldsmisdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 3060000: Mensenhandel (WvSr art. 273f)  

- SCM 3070000: Geweldsmisdrijf (overig) (WvSr art. 274-281, 307-308)  

VD4000misdrwvsroverig 

Misdrijven WvSr (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 4000000: Misdrijven WvSr (overig)  

VD5100verlpltsongeval 

Verlaten plaats ongeval 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 5010000: Verlaten plaats ongeval (WVW art. 7)  

VD5200rijdenonderinvld 

Rijden onder invloed 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 5020000: Rijden onder invloed (WVW art. 8)  

VD5300rijdentdnsontzgging 

Rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven 

 - SCM 5030000: Rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen (WVW art. 9)  

VD5400verkeersmisdroverig 

Verkeersmisdrijf (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM): 

 - SCM 5040000: Rijden tijdens rijverbod (WVW art. 162)  

- SCM 5050000: Voeren vals kenteken (WVW art. 41)  

- SCM 5060000: Joyriding (WVW art. 11)  

- SCM 5070000: Weigeren blaastest/bloedonderzoek e.d. (WVW art. 163)  

- SCM 5080000: Verkeersmisdrijf (overig) (WVW art. 6, 51, 61, 74, 114, 138)  

VD6000drugsmisdr 

Drugsmisdrijven 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 6010000: Harddrugs (Opiumwet art. 2)  

- SCM 6020000: Softdrugs (Opiumwet art. 3)  
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VD7000vuurwapenmisdr 

(Vuur)wapenmisdrijven 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven  

- SCM 7000000: (Vuur)wapenmisdrijven  

VD9000misdrwetoverig 

Misdrijven overige wetten 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende codes uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 9010000: Militaire misdrijven (WvMSr art. 96-166)  

- SCM 9020000: Misdrijven (overig)  

VD9999misdronbekend 

Aard misdrijf onbekend 

Definitie  

Het aantal keer dat een persoon door de politie geregistreerd is als verdachte van een 

misdrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de volgende code uit de Standaardclassificatie 

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 9999999: Aard misdrijf onbekend  

 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie VERDTAB       28 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140125 VERDTAB 2005 t/m 2009V1 Eerste plaatsing 

VERDTAB2010 t/m 2014V3 Nieuwe data beschikbaar 

VERDTAB2015V2 Nieuwe data beschikbaar 

VERDTAB2016V1 Eerste plaatsing 

VERDTAB2015V3 Definitief 

VERDTAB2017V1 Eerste plaatsing 

 

 


