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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 Geregistreerde slachtoffers 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:  

 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 

“Geregistreerde slachtoffers 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 

Het CBS ontvangt uit de politieregistraties afgeleide databestanden (bronbestanden). We 

onderscheiden incidentenbestanden met informatie over de geregistreerde incidenten, 

bestanden met verdachten van deze incidenten en bestanden met aangevers/slachtoffers van 

deze incidenten met in de laatste twee bestanden persoons- en procesinformatie.  

De gegevenslevering vindt plaats via het politie-informatiesysteem GIDS. De component 

slachtoffers van misdrijven bevat gegevens die afkomstig zijn uit de politieregistraties. De 

waarneming uit deze registraties is beschreven in de korte onderzoeksbeschrijving van 

Geregistreerde criminaliteit.  

Beschrijving van de populatie 

In deze component bevinden zich alle personen die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf dat in het betreffende jaar is gepleegd en dat op enig moment bij de politie is 

gemeld. 

Methodologie 

Het is mogelijk dat één misdrijf meerdere slachtoffers kent. Het is tevens mogelijk dat één 

persoon in hetzelfde jaar meerdere keren slachtoffer is geworden van een misdrijf. Elke 

persoon is echter uniek gemaakt in de component. Er zijn diverse delictcategorieën 

opgenomen als variabele waaruit af te lezen is of een persoon in het betreffende jaar 

slachtoffer was van een misdrijf dat op enig moment bij de politie gemeld is.  

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

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

verhoudingscijfers van de overige politieregio's geschat hoeveel slachtoffers bij de 

ontbrekende politieregio's geregistreerd zijn. Van deze bijgeschatte slachtoffers zijn echter 

geen persoonsgegevens bekend.  

Daarom zijn onderstaande ophoogfactoren te gebruiken om op basis van data van de overige 

politieregio's de ontbrekende slachtoffers inclusief persoonskenmerken bij te schatten.  

Vanuit politieregio 27 (KMAR) zijn in het geheel geen gegevens over slachtoffers bekend 

over de jaren 2005 t/m 2012. Deze regio wordt in de component buiten beschouwing gelaten. 

(Vanaf 2010 zijn slachtoffers voor regio Haaglanden bekend. Vanaf 2011 ook voor regio 

KLPD.)  

 

  

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

2005      1,093806743 

2006      1,093806743  

2007      1,093806743 

2008      1,093806743 

2009      1,093806743 

2010      1,007567822 

2011       nvt  

2012       nvt  

 Omdat in deze component de datum van het plegen van een misdrijf het criterium is, terwijl 

een gepleegd misdrijf mogelijk pas in een later jaar wordt gemeld bij de politie, wordt er 

gewerkt met drie versies van de component. Na de derde versie, die is gebaseerd op 

meldingen uit jaar T, T+1 en T+2, wordt de component bevroren. Resultaat is dat een klein 

percentage van de in een bepaald jaar gepleegde delicten niet opgenomen wordt in de 

component. Alle gemelde misdrijven zijn nog wel terug te vinden in de "eindbestanden 

versie 1", waarbij geselecteerd wordt op het jaar van melden van een misdrijf.  

In deze component is ook de niet-GBA-bevolking opgenomen. Van deze personen zijn niet 

altijd voldoende persoonsgegevens bekend om hen uniek te kunnen onderscheiden. Als er 

van een slachtoffer onvoldoende persoonsgegevens beschikbaar zijn, wordt deze persoon als 

één uniek persoon geteld. Dit zal mogelijk leiden tot een overschatting van het aantal unieke 

slachtoffers in de component.  

De component bevat alleen personen die geregistreerd zijn als slachtoffer van een delict 

waarbij logischerwijs slachtoffers kunnen voorkomen. Personen die als slachtoffer stonden 

geregistreerd van een typisch slachtofferloos delict zoals 'vuurwapenbezit' zijn beschouwd 

als registratiefout en buiten beschouwing van deze component gelaten.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen!  

1000 Vermogensmisdrijven  

1100 Diefstal/verduistering en inbraak  

1101 Diefstal van fiets 

1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 

1103 Diefstal van personenauto  

1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 
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1105 Straatroof  

1106 Diefstal/inbraak woning  

1107 Zakkenrollerij 

1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak  

1200 Overig vermogensmisdrijf 

2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag  

2100 Vernieling en beschadiging  

2101 Vernieling auto  

2102 Overig vernieling/beschadiging  

2200 Misdrijven tegen openbare orde en gezag 

3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 

3100 Mishandeling  

3200 Bedreiging/stalking  

3300 Seksuele misdrijven 

3400 Overige geweldsmisdrijven  

4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 

5000 Verkeersmisdrijven  

5100 Verlaten plaats ongeval  

5200 Joyriding 
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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 SLO1101diefstalfiets F6 

4 SLO1102diefstalbromfiets F6 

5 SLO1103diefstalauto F6 

6 SLO1104diefstaluitauto F6 

7 SLO1105straatroof F6 

8 SLO1106diefstalwoning F6 

9 SLO1107zakkenrol F6 

10 SLO1108ovdiefsverdinbrk F6 

11 SLO1200ovvermogen F6 

12 SLO2101vernauto F6 

13 SLO2102ovvernbesch F6 

14 SLO2200ovvernoop F6 

15 SLO3100mishand F6 

16 SLO3200bedrstalk F6 

17 SLO3300seksueel F6 

18 SLO3400ovgewseks F6 

19 SLO4000delictoverigwvsr F6 

20 SLO5100verlplongev F6 

21 SLO5200Delictjoyriding F6 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

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  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

personen (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

V RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

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 de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

SLO1101diefstalfiets 

Categorie diefstal van fiets. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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 1010101: Diefstal van fiets (met geweld)  

- SCM 1010201: Diefstal van fiets (zonder geweld)  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. 

Een persoon kan maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET 

gebruikt worden om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 

Diefstal/verduistering en inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van 

bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 

1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig 

diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en 

misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling 

auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 Misdrijven tegen openbare orde en gezag 

3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 

Seksuele misdrijven 3400 Overige geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek 

van Strafrecht 5000 Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO1102diefstalbromfiets 

Categorie diefstal van bromfiets. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 
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personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO1103diefstalauto 

Categorie diefstal van auto. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 
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SLO1104diefstaluitauto 

Categorie diefstal uit auto. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO1105straatroof 

Categorie straatroof. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1010111: Straatroof.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 
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maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

 

SLO1106diefstalwoning 

Categorie diefstal uit woning. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

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).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO1107zakkenrol 

Categorie zakkenrollerij. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1010212: Zakkenrollerij.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

 

SLO1108ovdiefsverdinbrk 

Categorie overige diefstal/verduistering/inbraak. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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 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 1010114: Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (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)  

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

- SCM 1010210: Diefstal van dier (zonder geweld)  

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

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

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 
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SLO1200ovvermogen 

Categorie overige vermogensmisdrijven. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 1020100: Oplichting  

- SCM 1030300: Valsheid in geschriften  

- SCM 1050000: Afpersing en afdreiging.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO2101vernauto 

Categorie vernieling aan auto. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 2010100: Vernieling aan auto.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

delictniveau is opgenomen in de component. Uit onderstaande delictindeling is af te leiden 
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onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO2102ovvernbesch 

Categorie overige vernieling/beschadiging. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 2010500: Vernieling en beschadiging (overig).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie slotab       19 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO2200ovvernoop 

Categorie overige openbare orde misdrijven. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, 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  

- SCM 2020102: Openlijke geweldpleging tegen goed  

- SCM 2020200: Huisvredebreuk  

- SCM 2020400: Computervredebreuk  

- SCM 2020500: Discriminatie  

- SCM 2030000: Brandstichting/ontploffing.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 
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SLO3100mishand 

Categorie mishandeling. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 3010000: Mishandeling.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

 

SLO3200bedrstalk 

Categorie bedreiging en stalking. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 3020100: Bedreiging  

- SCM 3020200: Stalking.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

delictniveau is opgenomen in de component. Uit onderstaande delictindeling is af te leiden 
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onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 Verkeersmisdrijven 5100 

Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

 

SLO3300seksueel 

Categorie seksueel misdrijf. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 3030100: Aanranding  

- SCM 3030200: Verkrachting  

- SCM 3030300: Schennis der eerbaarheid  

- SCM 3030400: Ontucht met minderjarige  

- SCM 3030600: Ontucht met misbruik van gezag  

- SCM 3030700: Seksueel misdrijf (overig).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 
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Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

 

SLO3400ovgewseks 

Categorie overige gewelds misdrijven. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 3040000: Levensmisdrijf  

- SCM 3050000: Vrijheidsbeneming/gijzeling  

- SCM 3070000: Geweldsmisdrijf (overig).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 
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SLO4000delictoverigwvsr 

Categorie overig misdrijf WvSr. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 4000000: Misdrijven WvSr (overig).  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO5100verlplongev 

Categorie verlaten plaats ongeval. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 5010000: Verlaten plaats ongeval.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 
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om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 

SLO5200Delictjoyriding 

Categorie joyriding. 

Definitie  

Is een persoon slachtoffer geworden van een, door de politie geregistreerd, misdrijf? 

Toelichting bij de definitie  

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

Misdrijven CBS 2010 (SCM):  

- SCM 5060000: Joyriding.  

In de component wordt onderstaande delictindeling gehanteerd. Alleen het laagste 

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

onder welke hoofddelicten de onderscheiden laagste delictniveaus vallen. Een persoon kan 

maar 1 keer per delict geteld worden. Onderstaande indeling mag dus NIET gebruikt worden 

om slachtoffers op te tellen! 1000 Vermogensmisdrijven 1100 Diefstal/verduistering en 

inbraak 1101 Diefstal van fiets 1102 Diefstal van bromfiets/snorfiets 1103 Diefstal van 

personenauto 1104 Diefstal uit/vanaf personenauto 1105 Straatroof 1106 Diefstal/inbraak 

woning 1107 Zakkenrollerij 1108 Overig diefstal/verduistering/inbraak 1200 Overig 

vermogensmisdrijf 2000 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 2100 

Vernieling en beschadiging 2101 Vernieling auto 2102 Overig vernieling/beschadiging 2200 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 3000 Gewelds- en seksuele misdrijven 3100 

Mishandeling 3200 Bedreiging/stalking 3300 Seksuele misdrijven 3400 Overige 

geweldsmisdrijven 4000 Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 5000 

Verkeersmisdrijven 5100 Verlaten plaats ongeval 5200 Joyriding 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen slachtoffer 

1 1 of meerdere malen slachtoffer 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140122 SLOTAB 2005 t/m 2009V1 Eerste plaatsing 

SLO2010TABV1  t/m 2015V1 Eerste plaatsing 

SLO2010TABV2  t/m 2015TABV2 Nader voorlopige bestanden 

SLO2016TABV1 Eerste plaatsing, voorlopig bestand 

SLO2015TABV3 Definitief bestand 

SLO2016TABV2 Nader voorlopig bestand 

SLO2017TABV1 Eerste plaatsing, voorlopig bestand 

 

 


