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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 Alle zaken die uitstromen bij het Openbaar Ministerie in het 

betreffende jaar..” 

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
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 2001 t/m 2018. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Als bij variabele UITOMRINPERSOONS de waarde  spatie is gaat het om een 

rechtspersoon (Niet natuurlijk persoon). Zie variabele UITOMSRTPERS. 

 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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie uitstroomomtab       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 7 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 7 

Beschrijving ................................................................................................................................... 7 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 7 

Methodologie ................................................................................................................................. 8 

3. Bestandsopbouw en toelichting ......................................................................... 10 

Bestandsopbouw ............................................................................................................... 10 

Toelichting op de variabelen ........................................................................................... 11 

RINZAAKNR .............................................................................................................................. 11 

UITOMVOLGNR ........................................................................................................................ 11 

UITOMRINPERSOONS ............................................................................................................. 11 

UITOMRINPERSOON................................................................................................................ 12 

UITOMPLEEGDAT .................................................................................................................... 12 

UITOMPLEEGGEMJJJJ ............................................................................................................. 12 

UITOMIDART ............................................................................................................................ 12 

UITOMSCM10 ............................................................................................................................ 12 

UITOMSRTPERS ........................................................................................................................ 14 

UITOMBEID ............................................................................................................................... 14 

UITOMDATUMAFD .................................................................................................................. 15 

UITOMAFDOM .......................................................................................................................... 15 

UITOMSEPOTGRONDVW ........................................................................................................ 17 

UITOMSEPOTGRONDONVW .................................................................................................. 19 

UITOMTYPEVOEG ................................................................................................................... 22 

UITOMSRTSB1 .......................................................................................................................... 22 

UITOMSRTSB2 .......................................................................................................................... 23 

UITOMSRTSB3 .......................................................................................................................... 24 

UITOMSRTSB4 .......................................................................................................................... 24 

UITOMSRTSB5 .......................................................................................................................... 25 

UITOMHOOGTESBGELD ......................................................................................................... 26 

UITOMHOOGTESBTAAK ........................................................................................................ 26 

UITOMHOOGTESBOBM .......................................................................................................... 26 

UITOMSRTTRANS1 .................................................................................................................. 26 

UITOMSRTTRANS2 .................................................................................................................. 27 

UITOMSRTTRANS3 .................................................................................................................. 28 

UITOMSRTTRANS4 .................................................................................................................. 29 

UITOMSRTTRANS5 .................................................................................................................. 30 

UITOMHOOGTETRANSGELD................................................................................................. 31 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie uitstroomomtab       5 

UITOMHOOGTETRANSWERK ............................................................................................... 31 

UITOMHOOGTETRANSLEER ................................................................................................. 31 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 32 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie uitstroomomtab       6 

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 

“Alle zaken die uitstromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar.”. 

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 data-ontwerp bevat rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door het Openbaar Ministerie 

(OM), de kenmerken van de zaak zoals aard en inhoud van het vonnis en de datum van de 

beslissing, de kenmerken van de verdachte zoals het rinnummer en het soort verdachte en de 

kenmerken van het feit zoals de datum van plegen en de aard van het misdrijf. Als het 

Openbaar Ministerie (OM) meerdere beslissingen in een jaar neemt, wordt de laatste beslissing 

in dit jaar geteld (bijvoorbeeld als het gaat om een dagvaarding die toch wordt omgezet in een 

strafbeschikking, dan tellen we de strafbeschikking). Als het OM een strafbeschikking heeft 

opgelegd en er wordt verzet aangetekend danwel de executie mislukt, nemen we de 

vervolgbeslissing van het OM niet mee. In de component zijn zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen opgenomen. 

Beschrijving van de populatie 

Bij de uitstroom van het OM wordt gekeken naar alle beslissingen die het OM neemt in een 

zaak. Hierbij geldt dat alle zaken geselecteerd worden met ten minste één primair rechtbankfeit 

waarvan de datum van een beslissing in het betreffende jaar ligt. Daarmee bevat het bestand 

alle rechtbankstrafzaken die in het verslagjaar zijn afgedaan door het OM. Deze strafzaken 

zijn in het verslagjaar of in een eerder jaar ingeschreven. Rechtbankstrafzaken betreffen voor 

het grootste deel misdrijven. Een heel specifiek deel van de misdrijven maakt hier echter geen 

onderdeel van uit, omdat deze door de sector kanton worden behandeld. Daarnaast worden 

sommige overtredingen door de sector straf behandeld (de laatste jaren rond de 1,3% van de 

rechtbankstrafzaken). Het betreft zaken uit twee systemen van het OM: Communicatiesysteem 

Openbaar Ministerie Parket AdminiStratie (COMPAS) en Geïntegreerd Processysteem (GPS). 

Deze laatste is sinds 2008 geleidelijk ingevoerd bij de parketten. Er worden verschillende 

momenten aangehouden waarop de beslissingen worden geselecteerd. Voor de beslissingen 

dagvaarden, administratief beëindigen en voorwaardelijk seponeren geldt dat een zaak wordt 

geselecteerd als de genomen beslissing een datum akkoord heeft in het betreffende jaar. 

Daarnaast kan het OM kiezen voor een onvoorwaardelijk sepot, een transactie, overdracht naar 

een ander parket, voegen en het overhevelen van een zaak naar COMPAS. In deze gevallen 

wordt de zaak geselecteerd als de datum afgehandeld in het betreffende jaar ligt. Uitzondering 

hierop zijn de transacties in COMPAS, waarbij wordt geselecteerd op de datum beslissing 

genomen. Tot slot kan het OM kiezen voor een strafbeschikking OM of het oproepen ter 

terechtzitting naar aanleiding van verzet. Zaken met een dergelijke beslissing worden 

geselecteerd als de datum genomen, ofwel de datum waarop de beslissing bekend is gemaakt, 

ligt in het betreffende jaar. Dit betekent dat er opgelegde strafbeschikkingen OM worden 

geteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen strafbeschikkingen die het OM heeft opgelegd 

en strafbeschikkingen die het CJIB namens het OM oplegt. Voor de door het CJIB opgelegde 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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strafbeschikkingen geldt dat als de executie van de strafbeschikking mislukt of er verzet wordt 

aangetekend tegen een strafbeschikking, de zaak naar het OM wordt gestuurd. Het OM zal de 

zaak opnieuw beoordelen (de initiële beoordeling) en kan elke mogelijke beslissing nemen in 

deze zaak. De beslissing die het OM vervolgens neemt in de zaak, wordt meegeteld in de 

uitstroom OM. Als het OM zelf al een beslissing heeft genomen in de vorm van een 

strafbeschikking OM, kan het ook zijn dat de executie hiervan mislukt of dat er verzet tegen 

wordt aangetekend. In die gevallen tellen we alléén de opgelegde strafbeschikking. De 

beslissingen volgend op het mislukken van de strafbeschikking of het aangetekende verzet 

worden niet meegenomen bij de uitstroom OM. Het is mogelijk dat het OM al een beslissing 

heeft genomen in een zaak, maar later alsnog een andere beslissing neemt. Het komt 

bijvoorbeeld voor dat het OM eerst besluit tot dagvaarden, maar later alsnog besluit tot 

seponeren van de zaak. Bij de bovengenoemde manier van tellen, worden al deze beslissingen 

geleverd aan CBS. Voor het statistisch berekenen van de beslissingen van het OM per jaar, 

wordt de laatst bekende beslissing in de zaak binnen een jaar geteld. Strafbeschikkingen 

vormen een uitzondering hierop; zie hierboven. Door deze telmethode wordt binnen een jaar 

slechts één beslissing bij een zaak geteld, maar de zaak kan over de jaren heen wel meerdere 

keren worden geteld. Bijvoorbeeld: in een zaak wordt in 2013 besloten tot dagvaarden, in 2014 

wordt deze beslissing ingetrokken en biedt het OM een transactie aan. Later in 2014 wordt de 

transactie omgezet in een voorwaardelijk sepot. In dit voorbeeld wordt het dagvaarden in 2013 

geteld en het voorwaardelijk sepot in 2014. De transactie wordt niet geteld. 

Methodologie 

De component is uniek op zaaknummer en volgnummer. Een persoon kan meerdere keren in 

de component voor komen als er meerdere zaken tegen deze persoon zijn uitgestroomd bij het 

Openbaar Ministerie. Bij het bepalen van het soort misdrijf wordt gekeken naar het zwaarste 

feit binnen de zaak. Dit wordt bepaald op basis van het feit waarop in de wet de hoogste straf 

staat. Bij gelijke straffen wordt het eerstgenoemde delict genomen. Op basis van het zwaarste 

feit wordt de indeling naar standaard classificatie misdrijven 2010 gemaakt. Bij de beslissing 

van het OM wordt gekeken naar de beslissing op zaakniveau. Daarbij wordt dus niet gekeken 

naar de beslissing per afzonderlijk feit, maar bij de zaak als geheel. Het kan zijn dat het 

zwaarste feit wordt geseponeerd terwijl een lichter feit wel wordt bestraft. Op zaakniveau is 

er dan sprake van een bestraffing. In 2009 is sprake van een toename van afdoeningen door 

het OM van zaken wegens rijden onder invloed (art. 8 Wegenverkeerswet). Hiervoor zijn twee 

oorzaken aanwijsbaar: - Binnen het OM zijn deze zaken sinds het voorjaar van 2007 gefaseerd 

vanuit de parketten ondergebracht bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). 

Als gevolg van deze overgang is kort een werkvoorraad ontstaan. Met name door het 

aanbieden van een tweede transactie is deze voorraad snel weggewerkt en heeft het geleid tot 

een hoog OM-afdoeningspercentage. - Door een wetswijziging per 1 januari 2008 zijn zaken 

wegens artikel 8 WVW onder de OM-afdoening (strafbeschikking) gebracht, hetgeen een zeer 

effectieve wetgeving blijkt te zijn (incasso door CJIB). Tegelijkertijd is de transactiegrens 

verruimd als gevolg waarvan ook meer getransigeerd kan worden. In 2013 is BOSZ (Betere 

Opsporing door Sturing op Zaken) ingevoerd. Dit is een landelijk zaaksvolgsysteem voor 
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politie(misdrijf)dossiers. Een deel van de technische sepots hoefde in beginsel alleen nog in 

BOSZ te worden vastgelegd. Deze zaken kregen dan geen parketnummer en werden niet geteld 

bij de instroom en beslissingen OM. Dit gold echter niet voor alle technische sepots. Zo 

moesten bijvoorbeeld zedenzaken of zaken met zware geweldsdelicten wel worden 

geregistreerd in COMPAS/GPS, en werden technische sepots ook vastgelegd in het systeem 

indien bleek dat de zaak in een latere fase niet te bewijzen was. Vanaf 2019 worden in principe 

wel alle technische sepots in de OM-systemen ingevoerd. Een aantal parketten is in de laatste 

maanden van 2018 al begonnen om alle beslissingen in GPS vast te leggen. Overdrachten in 

GPS worden, anders dan in COMPAS, niet meer als nieuwe zaak geregistreerd bij het 

ontvangende parket, maar houden het bestaande parketnummer. De behandelende instantie 

wordt aangepast in de registratie. Het OM kan zaken op twee manieren voegen. De voeging 

ter berechting is het samenvoegen door het OM van ingeschreven misdrijfzaken om de rechter 

deze tegelijk te laten beoordelen. Het gaat dan vaak om meerdere zaken met dezelfde 

verdachte. Bij voeging ad informandum voegt het OM een misdrijfzaak zonder tenlastelegging 

bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling 

van de strafmaat rekening te laten houden met de feiten in de gevoegde zaak. GPS-zaken 

worden door het OM niet meer gevoegd (ad informandum of ter berechting). In plaats daarvan 

kiest het OM bij voegingen ad informandum vaak voor het zelf afdoen van de zaak 

(bijvoorbeeld met een kleine taakstraf) en bij voegingen ter berechting voor het dagvaarden 

van de verdachte. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINZAAKNR A32 

2 UITOMVOLGNR F2 

3 UITOMRINPERSOONS A1 

4 UITOMRINPERSOON A9 

5 UITOMPLEEGDAT A8 

6 UITOMPLEEGGEMJJJJ A4 

7 UITOMIDART A5 

8 UITOMSCM10 F7 

9 UITOMSRTPERS A1 

10 UITOMBEID A8 

11 UITOMDATUMAFD A8 

12 UITOMAFDOM A1 

13 UITOMSEPOTGRONDVW F2 

14 UITOMSEPOTGRONDONVW F2 

15 UITOMTYPEVOEG F3 

16 UITOMSRTSB1 F2 

17 UITOMSRTSB2 F2 

18 UITOMSRTSB3 F2 

19 UITOMSRTSB4 F2 

20 UITOMSRTSB5 F2 

21 UITOMHOOGTESBGELD F12.2 

22 UITOMHOOGTESBTAAK F12.2 

23 UITOMHOOGTESBOBM F12.2 

24 UITOMSRTTRANS1 F2 

25 UITOMSRTTRANS2 F2 

26 UITOMSRTTRANS3 F2 

27 UITOMSRTTRANS4 F2 

28 UITOMSRTTRANS5 F2 

29 UITOMHOOGTETRANSGELD F12.2 

30 UITOMHOOGTETRANSWERK F12.2 

31 UITOMHOOGTETRANSLEER F12.2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINZAAKNR 

Het zaaknummer van de zaak 

Definitie  

Zaaknummer van een strafzaak 

Toelichting bij de definitie  

Het zaaknummer is versleuteld en bevat dus niet het originele zaaknummer. De versleuteling 

gebeurt over alle bestanden op dezelfde manier. 

UITOMVOLGNR 

Volgnummer van de rechtbankstrafzaak bij uitstroom OM 

Definitie  

Een volgnummer van een rechtbankstrafzaak bij uitstroom bij het Openbaar Ministerie (OM) 

Toelichting bij de definitie  

Een volgnummer voor de verschillende malen dat de rechtbankstrafzaak bij de uitstroom OM 

voor komt, terwijl het zaaknummer dus hetzelfde is. Het is mogelijk dat een zaak in hetzelfde 

jaar meerdere keren uitstroomt, doordat er twee verschillende systemen worden gehanteerd 

(COMPAS en GPS). Een zaak kan in beide systemen uitstromen (en dan uit het andere systeem 

instromen = de zaak wordt overgeheveld). 

Toelichting bij het gebruik  

De getalswaarde van deze variabele heeft geen enkele betekenis. De volgorde van de 

rechtbankstrafzaak zoals dit door het volgnummer weergegeven wordt, heeft dus ook geen 

betekenis. 

UITOMRINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

V RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET VEILIGHEID 
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UITOMRINPERSOON 

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. Dit nummer is alleen gevuld als de verdachte een 

natuurlijk persoon is. 

UITOMPLEEGDAT 

Datum van plegen van het misdrijf in JJJJMMDD 

Definitie  

Datum waarop een misdrijf is gepleegd. 

UITOMPLEEGGEMJJJJ 

De gemeente waar het misdrijf is gepleegd 

Definitie  

De gemeente waar een misdrijf is gepleegd. 

Toelichting bij de definitie  

De gemeentecode geeft de in het statistiekjaar geldende gemeentecode. Daarbij zijn 

gemeentelijke herindeling dus meegenomen. 

UITOMIDART 

Het wetsartikel dat is overtreden in deze zaak 

Definitie  

Handeling, of juist nalatigheid om te handelen, die bij wet strafbaar is gesteld. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om het zwaarste feit binnen een zaak. Dit wordt bepaald op basis van het feit waarop 

in de wet de hoogste straf staat. Bij gelijke straffen wordt het eerstgenoemde delict genomen. 

UITOMSCM10 

Het type misdrijf geclassificeerd naar de indeling van de standaard classificatie misdrijven 

2010 voor vervolging en berechting. 

Definitie  
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Een misdrijf geclassificeerd naar de indeling van de standaard classificatie misdrijven 2010 

voor vervolging en berechting. 

Toelichting bij de definitie  

Bij het bepalen van het soort misdrijf wordt gekeken naar het zwaarste feit. Dit wordt bepaald 

op basis van het feit waarop in de wet de hoogste straf staat. Bij gelijke straffen wordt het 

eerstgenoemde delict genomen. Op basis van het zwaarste feit wordt de indeling naar 

standaard classificatie misdrijven 2010 gemaakt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1010100 Diefstal en inbraak met geweld 

1010200 Eenvoudige diefstal 

1010300 Gekwalificeerde diefstal 

1010400 Verduistering 

1020100 Oplichting 

1020200 Flessentrekkerij 

1020300 Overig bedrog 

1030100 Muntmisdrijf 

1030200 Valsheid in zegels en merken 

1030300 Valsheid in geschriften 

1040000 Heling 

1050000 Afpersing en afdreiging 

1060000 Bankbreuk 

1070000 Witwassen 

1080000 Overige vermogensmisdrijven 

2010000 Vernieling en beschadiging 

2020100 Openlijk geweld 

2020200 Huisvredebreuk 

2020300 Lokaalvredebreuk 

2020400 Computervredebreuk 

2020500 Discriminatie 

2020600 Tegen openbare orde overig 

2020700 Openbare orde niet gespecificeerd 

2030000 Brandstichting/ontploffing 

2040100 Niet opvolgen van ambtelijk bevel 

2040200 Wederspannigheid 

2040300 Valse aangifte 

2040400 Mensensmokkel 

2040500 Verblijf v. ongewenste vreemdeling 

2040600 Tegen het openbaar gezag overig 

3010000 Mishandeling 

3020100 Bedreiging 

3020200 Stalking 

3030100 Aanranding 

3030200 Verkrachting 
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Waarde Label 

3030300 Schennis der eerbaarheid 

3030400 Ontucht met minderjarige 

3030500 (Kinder)pornografie 

3030600 Ontucht met misbruik van gezag 

3030700 Overige seksuele misdrijven 

3040000 Misdrijven tegen het leven 

3050000 Vrijheidsbeneming/gijzeling 

3060000 Mensenhandel 

3070000 Overige geweldsmisdrijven 

4000000 erige misdrijven WvSr 

5010000 Verlaten plaats ongeval 

5020000 Rijden onder invloed 

5030000 Rijden tijdens ontzegging/OBM 

5040000 Rijden tijdens rijverbod 

5050000 Voeren vals kenteken 

5060000 Joyriding 

5070000 Weigeren blaastest/bloedonderzoek 

5080000 Overige verkeersmisdrijven 

6010000 Harddrugs 

6020000 Softdrugs 

7000000 (Vuur)wapenmisdrijven 

9000000 Misdrijven overige wetten 

9010100 Milieumisdrijven 

9010200 Ov misdrijven WED 

9020000 Militaire misdrijven 

9030000 Overige misdrijven 

9090000 Onbekend delict 

9999999 Onbekend delict 

UITOMSRTPERS 

Het soort persoon dat verdachte is in de strafzaak 

Definitie  

Soort persoon dat verdachte is in een strafzaak 

Toelichting bij de definitie  

Het kan hierbij gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

N Natuurlijk persoon 

R Rechtspersoon 

UITOMBEID 

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer van de rechtspersoon die verdachte 

is in de strafzaak 

Definitie  
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Een identificerend nummer van een rechtspersoon die verdachte is in een strafzaak 

Toelichting bij de definitie  

Het kvknummer dat genoteerd is bij de strafzaak is omgezet naar een bedrijfseenheid 

identificerend betekenisloos nummer. Dit nummer is alleen gevuld als de verdachte een 

rechtspersoon is en er een geldig kvknummer bekend is. 

Toelichting bij het gebruik  

Het kvk-nummer (dat is omgezet naar BEID) is pas vanaf 2008 beschikbaar. De vulling is in 

de eerste jaren nog niet heel goed. In de latere jaren is dit beter. Toch ligt het percentage 

rechtspersonen waarbij een BEID is gevonden, niet heel hoog. Daarom is het noodzakelijk om 

bij het gebruik van deze variabele rekening te houden met de minder goede vulling van de 

variabele. 

UITOMDATUMAFD 

Datum van de afdoening van het OM in JJJJMMDD 

Definitie  

Datum waarop een strafzaak is afgedaan door het Openbaar Ministerie (OM) 

Toelichting bij het gebruik  

Er worden verschillende momenten aangehouden waarop de beslissingen worden 

geselecteerd. Voor de beslissingen dagvaarden, administratief beëindigen en voorwaardelijk 

seponeren geldt dat een zaak wordt geselecteerd als de genomen beslissing een datum akkoord 

heeft in het betreffende jaar. Daarnaast kan het OM kiezen voor een onvoorwaardelijk sepot, 

een transactie, overdracht naar een ander parket, voegen en het overhevelen van een zaak naar 

COMPAS. In deze gevallen wordt de zaak geselecteerd als de datum afgehandeld in het 

betreffende jaar ligt. Uitzondering hierop zijn de transacties in COMPAS, waarbij wordt 

geselecteerd op de datum beslissing genomen. Tot slot kan het OM kiezen voor een 

strafbeschikking OM of het oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet. Zaken met 

een dergelijke beslissing worden geselecteerd als de datum genomen, ofwel de datum waarop 

de beslissing bekend is gemaakt, ligt in het betreffende jaar. Dit betekent dat er opgelegde 

strafbeschikkingen OM worden geteld. 

UITOMAFDOM 

Het soort beslissing dat het OM heeft genomen op het niveau van de verdachte 

Definitie  

Soort beslissing dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft genomen op het niveau van een 

verdachte 

Toelichting bij de definitie  

Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-

verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk 

sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op 

een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling van GPS naar COMPAS, 

administratief afgehandeld en voeging. Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand 

oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging 

van een strafbaar feit. Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar 
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Ministerie waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar 

feit om beleidsmatige of technische redenen. Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van 

het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een 

geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte 

aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het uitvoeren van een Halt-straf of het vergoeden 

van de schade. Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van 

strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het 

Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een 

geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Een strafbeschikking is een 

sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-

afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en 

misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat. Deze wet is op 1 

februari 2008 in werking getreden. Een oproeping ter terechtzitting naar aanleiding van verzet 

op een strafbeschikking is een geschrift dat dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor 

de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit als deze persoon 

een verzet heeft ingediend tegen een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie 

dan het OM. Dit is pas mogelijk sinds de invoering van de strafbeschikking (1 februari 2008). 

Een overdracht naar een ander parket is een beslissing waarbij de zaak wordt overgedragen 

aan een officier van justitie in een ander arrondissement. Een overheveling naar COMPAS is 

een beslissing waarbij de zaak van GPS wordt overgeheveld naar COMPAS. Het overhevelen 

van een zaak van GPS naar COMPAS gebeurt bijvoorbeeld als een zaak te complex blijkt te 

zijn om (verder) te verwerken in GPS. GPS is vanaf 2008 geleidelijk ingevoerd en deze 

beslissing bestond daarvoor dus niet. Een beslissing administratief afgehandeld wordt 

genomen als een zaak op administratief wordt afgehandeld. Deze beslissing is sinds 2008 

mogelijk. Een voeging is het samenvoegen van meerdere strafzaken tot één strafzaak. 

Toelichting bij het gebruik  

Het betreft de beslissing van het OM op zaakniveau. Daarbij wordt dus niet gekeken naar de 

beslissing per afzonderlijk feit, maar bij de zaak als geheel. Het kan zijn dat het zwaarste feit 

wordt geseponeerd terwijl een lichter feit wel wordt bestraft. Op zaakniveau is er dan sprake 

van een bestraffing. 

Codelijst 

Waarde Label 

A Administratief afgehandeld 

D Dagvaarding 

F Strafbeschikking 

H Overhevelingen van GPS naar Compas 

O Overdracht 

P Oproepen ter terechtzitting nav verzet 

S Onvoorwaardelijk sepot 

T Transactie 

V Voeging 

W Voorwaardelijk sepot 
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UITOMSEPOTGRONDVW 

De sepotgrond als er sprake is van een voorwaardelijk sepot 

Definitie  

De sepotgrond als er sprake is van een voorwaardelijk sepot (een beslissing van het Openbaar 

Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd 

strafbaar feit). 

Toelichting bij de definitie  

Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder 

voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar 

Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, 

zoals het vergoeden van de schade. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Voorwaardelijk  beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

ingrijpen buiten het strafrecht 

21 Voorwaardelijk  beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

civielrechtelijke jeugdmaatregel 

22 Voorwaardelijk  beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

strafrechtelijke jeugdmaatregel 

23 Voorwaardelijk  beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

terbeschikkingstelling (TBS) 

24 Voorwaardelijk  beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

capaciteitsgebrek (sociale zekerheidsfraude) (sinds 2014 niet 

meer geldig) 30 Voorwaardelijk  beleidssepot: algemene rechtsorde: landsbelang 

31 Voorwaardelijk  beleidssepot: algemene rechtsorde: 

wetswijziging 
32 Voorwaardelijk  beleidssepot: algemene rechtsorde: onvoldoende 

nationaal belang 

40 Voorwaardelijk  beleidssepot: gepleegde feit: geringe betekenis 

van het gepleegde feit 
41 Voorwaardelijk  beleidssepot: gepleegde feit: gering aandeel in 

het gepleegde feit 
42 Voorwaardelijk  beleidssepot: gepleegde feit: geringe 

strafwaardigheid van het gepleegde feit 
43 Voorwaardelijk  beleidssepot: gepleegde feit: oud feit 

44 Voorwaardelijk  beleidssepot: gepleegde feit: maatschappelijk 

belangenconflict 
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Waarde Label 

50 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: leeftijd 

51 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: recente bestraffing 

52 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: getroffen door feit of gevolgen 

53 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: gezondheidstoestand 
54 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: reclasseringsbelang 
55 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: gewijzigde omstandigheden 

56 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: onvindbare verdachte 
57 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: dienstverlening 
58 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: vervolging van corporatie verdachte 
59 Voorwaardelijk  beleidssepot: persoonlijke kenmerken 

verdachte: vervolging van leidinggevende 
70 Voorwaardelijk  beleidssepot: verdachte en benadeelde: regeling 

met benadeelde 
71 Voorwaardelijk  beleidssepot: verdachte en benadeelde: 

medeschuld van benadeelde 
72 Voorwaardelijk  beleidssepot: verdachte en benadeelde: 

vervolging in strijd met belang van benadeelde 
73 Voorwaardelijk  beleidssepot: verdachte en benadeelde: beperkte 

kring 
74 Voorwaardelijk  beleidssepot: verdachte en benadeelde: 

burgerlijk of bestuursrecht 
75 Voorwaardelijk  beleidssepot: onbekend 

77 Voorwaardelijk  beleidssepot: beëindiging executie SB: niet-

ontvankelijk 
82 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

civielrechtelijke jeugdmaatregel 
83 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

strafrechtelijke jeugdmaatregel 
84 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

terbeschikkingstelling (TBS) 

85 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

wetswijziging 
86 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

onvoldoende nationaal belang 
90 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: oud feit 
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Waarde Label 

91 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: leeftijd 

92 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: recente 

bestraffing 
93 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

getroffen door feit of gevolgen 
94 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

gezondheidstoestand 
95 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

reclasseringsbelang 
96 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

gewijzigde omstandigheden 
97 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

onvindbare verdachte 
98 Voorwaardelijk  beleidssepot: Beëindiging executie SB: gijzeling 

toegepast 
0 Voorwaardelijk beleidssepot: grond onbekend 

UITOMSEPOTGRONDONVW 

De sepotgrond als er sprake is van een onvoorwaardelijk sepot 

Definitie  

De sepotgrond als er sprake is van een onvoorwaardelijk sepot (een beslissing van het 

Openbaar Ministerie waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een 

geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige of technische redenen). 

Toelichting bij de definitie  

Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het 

onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige 

of technische redenen. Het betreft dan een technisch sepot, administratief sepot of een 

onvoorwaardelijk beleidssepot. Een technisch sepot is een beslissing van het Openbaar 

Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit omdat het van mening is dat 

vervolging niet tot een veroordeling zal leiden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is 

of omdat de verdachte of het feit niet strafbaar zijn. Een administratief sepot is een 

boekhoudkundige handeling van het OM waarmee een zaak in het systeem wordt afgesloten. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een zaak tweemaal wordt ingeboekt in COMPAS of in GPS 

en één van de zaken administratief moet worden afgesloten. Een onvoorwaardelijk 

beleidssepot is een beslissing van het OM waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging 

van een geconstateerd strafbaar feit op grond van het algemeen belang. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Technisch sepot: ten onrechte als verdachte vermeld 
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Waarde Label 

2 Technisch sepot: onvoldoende bewijs 

3 Technisch sepot: niet-ontvankelijke verdachte 

4 Technisch sepot: burgerlijke rechter niet bevoegd 

5 Technisch sepot: feit niet strafbaar 

6 Technisch sepot: dader niet strafbaar 

7 Technisch sepot: onrechtmatig verkregen bewijs 

8 Technisch sepot: bestuurlijke boete strafrechter niet bevoegd 

9 Technisch sepot: rechtmatige geweldsaanwending (politie)ambtenaar 

20 Onvoorwaardelijk beleidssepot: anderen dan officier van justitie: ingrijpen 

buiten het strafrecht 

21 Onvoorwaardelijk beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

civielrechtelijke jeugdmaatregel 

22 Onvoorwaardelijk beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

strafrechtelijke jeugdmaatregel 

23 Onvoorwaardelijk beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

terbeschikkingstelling (TBS) 

24 Onvoorwaardelijk beleidssepot: anderen dan officier van justitie: 

capaciteitsgebrek (sociale zekerheidsfraude) (sinds 2014 niet meer geldig) 

30 Onvoorwaardelijk beleidssepot: algemene rechtsorde: landsbelang 

31 Onvoorwaardelijk beleidssepot: algemene rechtsorde: wetswijziging 

32 Onvoorwaardelijk beleidssepot: algemene rechtsorde: onvoldoende 

nationaal belang 

40 Onvoorwaardelijk beleidssepot: gepleegde feit: geringe betekenis van het 

gepleegde feit 

41 Onvoorwaardelijk beleidssepot: gepleegde feit: gering aandeel in het 

gepleegde feit 

42 Onvoorwaardelijk beleidssepot: gepleegde feit: geringe strafwaardigheid 

van het gepleegde feit 

43 Onvoorwaardelijk beleidssepot: gepleegde feit: oud feit 

44 Onvoorwaardelijk beleidssepot: gepleegde feit: maatschappelijk 

belangenconflict 

50 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

leeftijd 

51 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

recente bestraffing 

52 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

getroffen door feit of gevolgen 

53 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

gezondheidstoestand 

54 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

reclasseringsbelang 

55 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

gewijzigde omstandigheden 

56 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

onvindbare verdachte 
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Waarde Label 

57 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

dienstverlening 

58 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

vervolging van corporatie verdachte 

59 Onvoorwaardelijk beleidssepot: persoonlijke kenmerken verdachte: 

vervolging van leidinggevende 

70 Onvoorwaardelijk beleidssepot: verdachte en benadeelde: regeling met 

benadeelde 

71 Onvoorwaardelijk beleidssepot: verdachte en benadeelde: medeschuld van 

benadeelde 

72 Onvoorwaardelijk beleidssepot: verdachte en benadeelde: vervolging in 

strijd met belang van benadeelde 

73 Onvoorwaardelijk beleidssepot: verdachte en benadeelde: beperkte kring 

74 Onvoorwaardelijk beleidssepot: verdachte en benadeelde: burgerlijk of 

bestuursrecht 

75 Onvoorwaardelijk beleidssepot: onbekend 

77 Onvoorwaardelijk beleidssepot: beëindiging executie SB: niet-

ontvankelijk 

82 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: civielrechtelijke 

jeugdmaatregel 

83 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: strafrechtelijke 

jeugdmaatregel 

84 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

terbeschikkingstelling (TBS) 

85 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: wetswijziging 

86 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: onvoldoende 

nationaal belang 

90 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: oud feit 

91 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: leeftijd 

92 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: recente 

bestraffing 

93 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: getroffen door 

feit of gevolgen 

94 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

gezondheidstoestand 

95 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: 

reclasseringsbelang 

96 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: gewijzigde 

omstandigheden 

97 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: onvindbare 

verdachte 

98 Onvoorwaardelijk beleidssepot: Beëindiging executie SB: gijzeling 

toegepast 

99 Administratief sepot: feit dubbel ingeboekt in COMPAS/GPS 

0 Grond onbekend 
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UITOMTYPEVOEG 

Het type voeging als er sprake is van een voeging 

Definitie  

Type voeging van een strafzaak 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft een voeging ter berechting of een voeging ad informandum. Voeging ter berechting 

is het samenvoegen, door het Openbaar Ministerie, van ingeschreven strafzaken. Het doel is 

om de rechter bij één vonnis verschillende zaken tegelijk te laten afdoen. Voeging ad 

informandum is het voegen, door het Openbaar Ministerie, van een strafzaak zonder 

tenlastelegging bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de 

rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de gevoegde zaak. Vaak 

is het bij een verdachte die heel veel strafbare feiten bekent, niet zinvol om al die misdrijven 

ten laste te leggen. De overige misdrijven worden gevoegd. Ze worden dan niet apart op de 

zitting behandeld, maar tellen wel mee voor de straf. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

130 Voeging ter berechting 

131 Voeging ad informandum 

0 Type voeging onbekend 

UITOMSRTSB1 

Het soort strafbeschikking waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort strafbeschikking waartoe het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten 

Toelichting bij de definitie  

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in 

het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen 

bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar 

staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal sancties bij 

strafbeschikkingen kan hoger uitkomen dan het totaal aantal opgelegde strafbeschikkingen, 

omdat de strafbeschikking kan bestaan uit een combinatie van sancties. Alle sancties worden 

geteld. Als een strafbeschikking bijvoorbeeld bestaat uit een taakstraf en een geldboete, wordt 

zowel de taakstraf als de geldboete geteld: dit is de reden van het opnemen van meerdere 

soorten strafbeschikkingen in deze component. 

Toelichting bij het gebruik  
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Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. De strafbeschikking bestaat sinds 

de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking trad. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Geldboete 

21 Taakstraf 

22 Ontzegging besturen motorvoertuig 

23 Verbeurdverklaring 

24 Onttrekking aan het verkeer 

25 Beslaglegging 

26 Aanwijzing contactverbod 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTSB2 

Het soort strafbeschikking waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort strafbeschikking waartoe het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten 

Toelichting bij de definitie  

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in 

het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen 

bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar 

staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal sancties bij 

strafbeschikkingen kan hoger uitkomen dan het totaal aantal opgelegde strafbeschikkingen, 

omdat de strafbeschikking kan bestaan uit een combinatie van sancties. Alle sancties worden 

geteld. Als een strafbeschikking bijvoorbeeld bestaat uit een taakstraf en een geldboete, wordt 

zowel de taakstraf als de geldboete geteld: dit is de reden van het opnemen van meerdere 

soorten strafbeschikkingen in deze component. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. De strafbeschikking bestaat sinds 

de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking trad. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Geldboete 

21 Taakstraf 

22 Ontzegging besturen motorvoertuig 

23 Verbeurdverklaring 

24 Onttrekking aan het verkeer 

25 Beslaglegging 

26 Aanwijzing contactverbod 

98 Overig/onbekend 
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UITOMSRTSB3 

Het soort strafbeschikking waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort strafbeschikking waartoe het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten 

Toelichting bij de definitie  

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in 

het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen 

bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar 

staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal sancties bij 

strafbeschikkingen kan hoger uitkomen dan het totaal aantal opgelegde strafbeschikkingen, 

omdat de strafbeschikking kan bestaan uit een combinatie van sancties. Alle sancties worden 

geteld. Als een strafbeschikking bijvoorbeeld bestaat uit een taakstraf en een geldboete, wordt 

zowel de taakstraf als de geldboete geteld: dit is de reden van het opnemen van meerdere 

soorten strafbeschikkingen in deze component. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. De strafbeschikking bestaat sinds 

de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking trad. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Geldboete 

21 Taakstraf 

22 Ontzegging besturen motorvoertuig 

23 Verbeurdverklaring 

24 Onttrekking aan het verkeer 

25 Beslaglegging 

26 Aanwijzing contactverbod 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTSB4 

Het soort strafbeschikking waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort strafbeschikking waartoe het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten 

Toelichting bij de definitie  

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in 

het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen 

bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar 

staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal sancties bij 

strafbeschikkingen kan hoger uitkomen dan het totaal aantal opgelegde strafbeschikkingen, 

omdat de strafbeschikking kan bestaan uit een combinatie van sancties. Alle sancties worden 

geteld. Als een strafbeschikking bijvoorbeeld bestaat uit een taakstraf en een geldboete, wordt 
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zowel de taakstraf als de geldboete geteld: dit is de reden van het opnemen van meerdere 

soorten strafbeschikkingen in deze component. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. De strafbeschikking bestaat sinds 

de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking trad. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Geldboete 

21 Taakstraf 

22 Ontzegging besturen motorvoertuig 

23 Verbeurdverklaring 

24 Onttrekking aan het verkeer 

25 Beslaglegging 

26 Aanwijzing contactverbod 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTSB5 

Het soort strafbeschikking waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort strafbeschikking waartoe het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten 

Toelichting bij de definitie  

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in 

het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen 

bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar 

staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Het aantal sancties bij 

strafbeschikkingen kan hoger uitkomen dan het totaal aantal opgelegde strafbeschikkingen, 

omdat de strafbeschikking kan bestaan uit een combinatie van sancties. Alle sancties worden 

geteld. Als een strafbeschikking bijvoorbeeld bestaat uit een taakstraf en een geldboete, wordt 

zowel de taakstraf als de geldboete geteld: dit is de reden van het opnemen van meerdere 

soorten strafbeschikkingen in deze component. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. De strafbeschikking bestaat sinds 

de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking trad. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Geldboete 

21 Taakstraf 

22 Ontzegging besturen motorvoertuig 

23 Verbeurdverklaring 

24 Onttrekking aan het verkeer 

25 Beslaglegging 

26 Aanwijzing contactverbod 

98 Overig/onbekend 
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UITOMHOOGTESBGELD 

De hoogte van de strafbeschikking in euro's als het gaat om een geldboete 

Definitie  

De hoogte van een geldboete bij een strafbeschikking. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een geldboete. 

Toelichting bij het gebruik  

De strafbeschikking bestaat sinds de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking 

trad. 

UITOMHOOGTESBTAAK 

De hoogte van de strafbeschikking in uren als het gaat om een taakstraf 

Definitie  

De duur van een taakstraf bij een strafbeschikking. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een taakstraf. 

Toelichting bij het gebruik  

De strafbeschikking bestaat sinds de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking 

trad. 

UITOMHOOGTESBOBM 

De hoogte van de strafbeschikking in dagen als het gaat om een ontzegging besturen 

motorvoertuig 

Definitie  

De duur van een ontzegging besturen motorvoertuig bij een strafbeschikking. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een ontzegging besturen 

motorvoertuig. 

Toelichting bij het gebruik  

De strafbeschikking bestaat sinds de Wet OM-afdoening, welke op 1 februari 2008 in werking 

trad. 

UITOMSRTTRANS1 

Het soort transactie waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort transactie waartoe het Openbaar Ministerie heeft besloten in een strafzaak. 

Toelichting bij de definitie  

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging 

voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie 
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(officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), 

waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Het aantal voorwaarden bij transacties kan 

hoger uitkomen dan het totaal aantal afgehandelde transacties, omdat de transactie kan bestaan 

uit een combinatie van voorwaarden. Alle voorwaarden worden geteld. Als een transactie 

bijvoorbeeld bestaat uit een werkstraf en de betaling van een geldsom, wordt zowel de 

werkstraf als de geldsom geteld. Dit is de reden van het opnemen van meerdere soorten 

transacties in deze component. Het is echter ook mogelijk dat het aantal voorwaarden bij 

transacties lager uitkomt dan het totaal aantal afgehandelde transacties omdat de voorwaarde 

bij de transactie onbekend kan zijn. Als er in het systeem is aangegeven dat het een taakstraf 

betreft, wordt deze in de categorie werkstraf gerekend. In theorie kan het ook om een leerstraf 

gaan, maar in het merendeel van de gevallen zal het een werkstraf zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geldsom 

2 Beslaglegging 

3 Verbeurdverklaring 

4 Ontneming voordeel 

5 Schadevergoeding 

6 Waarborgsom 

7 Voorwaarde tot presteren 

8 Ontneming voordeel 36 WED 

10 Werkstraf 

11 Leerstraf 

12 Arbeid schadeherstel 

13 Opvolgen aanwijzingen instelling 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTTRANS2 

Het soort transactie waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort transactie waartoe het Openbaar Ministerie heeft besloten in een strafzaak. 

Toelichting bij de definitie  

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging 

voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie 

(officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), 

waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Het aantal voorwaarden bij transacties kan 

hoger uitkomen dan het totaal aantal afgehandelde transacties, omdat de transactie kan bestaan 

uit een combinatie van voorwaarden. Alle voorwaarden worden geteld. Als een transactie 

bijvoorbeeld bestaat uit een werkstraf en de betaling van een geldsom, wordt zowel de 
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werkstraf als de geldsom geteld. Dit is de reden van het opnemen van meerdere soorten 

transacties in deze component. Het is echter ook mogelijk dat het aantal voorwaarden bij 

transacties lager uitkomt dan het totaal aantal afgehandelde transacties omdat de voorwaarde 

bij de transactie onbekend kan zijn. Als er in het systeem is aangegeven dat het een taakstraf 

betreft, wordt deze in de categorie werkstraf gerekend. In theorie kan het ook om een leerstraf 

gaan, maar in het merendeel van de gevallen zal het een werkstraf zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geldsom 

2 Beslaglegging 

3 Verbeurdverklaring 

4 Ontneming voordeel 

5 Schadevergoeding 

6 Waarborgsom 

7 Voorwaarde tot presteren 

8 Ontneming voordeel 36 WED 

10 Werkstraf 

11 Leerstraf 

12 Arbeid schadeherstel 

13 Opvolgen aanwijzingen instelling 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTTRANS3 

Het soort transactie waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort transactie waartoe het Openbaar Ministerie heeft besloten in een strafzaak. 

Toelichting bij de definitie  

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging 

voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie 

(officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), 

waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Het aantal voorwaarden bij transacties kan 

hoger uitkomen dan het totaal aantal afgehandelde transacties, omdat de transactie kan bestaan 

uit een combinatie van voorwaarden. Alle voorwaarden worden geteld. Als een transactie 

bijvoorbeeld bestaat uit een werkstraf en de betaling van een geldsom, wordt zowel de 

werkstraf als de geldsom geteld. Dit is de reden van het opnemen van meerdere soorten 

transacties in deze component. Het is echter ook mogelijk dat het aantal voorwaarden bij 

transacties lager uitkomt dan het totaal aantal afgehandelde transacties omdat de voorwaarde 

bij de transactie onbekend kan zijn. Als er in het systeem is aangegeven dat het een taakstraf 
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betreft, wordt deze in de categorie werkstraf gerekend. In theorie kan het ook om een leerstraf 

gaan, maar in het merendeel van de gevallen zal het een werkstraf zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geldsom 

2 Beslaglegging 

3 Verbeurdverklaring 

4 Ontneming voordeel 

5 Schadevergoeding 

6 Waarborgsom 

7 Voorwaarde tot presteren 

8 Ontneming voordeel 36 WED 

10 Werkstraf 

11 Leerstraf 

12 Arbeid schadeherstel 

13 Opvolgen aanwijzingen instelling 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTTRANS4 

Het soort transactie waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort transactie waartoe het Openbaar Ministerie heeft besloten in een strafzaak. 

Toelichting bij de definitie  

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging 

voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie 

(officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), 

waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Het aantal voorwaarden bij transacties kan 

hoger uitkomen dan het totaal aantal afgehandelde transacties, omdat de transactie kan bestaan 

uit een combinatie van voorwaarden. Alle voorwaarden worden geteld. Als een transactie 

bijvoorbeeld bestaat uit een werkstraf en de betaling van een geldsom, wordt zowel de 

werkstraf als de geldsom geteld. Dit is de reden van het opnemen van meerdere soorten 

transacties in deze component. Het is echter ook mogelijk dat het aantal voorwaarden bij 

transacties lager uitkomt dan het totaal aantal afgehandelde transacties omdat de voorwaarde 

bij de transactie onbekend kan zijn. Als er in het systeem is aangegeven dat het een taakstraf 

betreft, wordt deze in de categorie werkstraf gerekend. In theorie kan het ook om een leerstraf 

gaan, maar in het merendeel van de gevallen zal het een werkstraf zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geldsom 

2 Beslaglegging 

3 Verbeurdverklaring 

4 Ontneming voordeel 

5 Schadevergoeding 

6 Waarborgsom 

7 Voorwaarde tot presteren 

8 Ontneming voordeel 36 WED 

10 Werkstraf 

11 Leerstraf 

12 Arbeid schadeherstel 

13 Opvolgen aanwijzingen instelling 

98 Overig/onbekend 

UITOMSRTTRANS5 

Het soort transactie waartoe het OM heeft besloten (het gaat hier om de inhoud, dus vb 

taakstraf, geldboete) 

Definitie  

Soort transactie waartoe het Openbaar Ministerie heeft besloten in een strafzaak. 

Toelichting bij de definitie  

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging 

voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie 

(officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), 

waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. Het aantal voorwaarden bij transacties kan 

hoger uitkomen dan het totaal aantal afgehandelde transacties, omdat de transactie kan bestaan 

uit een combinatie van voorwaarden. Alle voorwaarden worden geteld. Als een transactie 

bijvoorbeeld bestaat uit een werkstraf en de betaling van een geldsom, wordt zowel de 

werkstraf als de geldsom geteld. Dit is de reden van het opnemen van meerdere soorten 

transacties in deze component. Het is echter ook mogelijk dat het aantal voorwaarden bij 

transacties lager uitkomt dan het totaal aantal afgehandelde transacties omdat de voorwaarde 

bij de transactie onbekend kan zijn. Als er in het systeem is aangegeven dat het een taakstraf 

betreft, wordt deze in de categorie werkstraf gerekend. In theorie kan het ook om een leerstraf 

gaan, maar in het merendeel van de gevallen zal het een werkstraf zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik deze variabele in combinatie met UITOMAFDOM. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geldsom 

2 Beslaglegging 

3 Verbeurdverklaring 

4 Ontneming voordeel 

5 Schadevergoeding 

6 Waarborgsom 

7 Voorwaarde tot presteren 

8 Ontneming voordeel 36 WED 

10 Werkstraf 

11 Leerstraf 

12 Arbeid schadeherstel 

13 Opvolgen aanwijzingen instelling 

98 Overig/onbekend 

UITOMHOOGTETRANSGELD 

De hoogte van de transactie in euro's als het gaat om een geldsom 

Definitie  

De hoogte van de geldwaarde van een transactie bij een strafbeschikking. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een geldsom. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld vanaf statistiekjaar 2005. Gegevens over eerdere jaren zijn van 

onvoldoende kwaliteit. 

UITOMHOOGTETRANSWERK 

De hoogte van de transactie in uren als het gaat om een werkstraf 

Definitie  

De duur van een transactie bij een strafbeschikking als het om een werkstraf gaat. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een werkstraf. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld vanaf statistiekjaar 2005. Gegevens over eerdere jaren zijn van 

onvoldoende kwaliteit. 

UITOMHOOGTETRANSLEER 

De hoogte van de transactie in uren als het gaat om een leerstraf 

Definitie  

De duur van een transactie bij een strafbeschikking als het om een leerstraf gaat. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de hoogte die hoort bij de strafbeschikking zijnde een leerstraf. 
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Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld vanaf statistiekjaar 2005. Gegevens over eerdere jaren zijn van 

onvoldoende kwaliteit. 
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