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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 cvb@cbs.nl. Dat wordt 

als volgt geformuleerd: 

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

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

de Statistiek betreffende Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal 

van misdrijf is opgemaakt.” 

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: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

140123 HKSTAB 1996V1 t/m 2012V1. 

140729 HKSTAB 2012V2. 

140729 HKSTAB 2013V1. 

HKSTAB2014V1 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

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

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en codelijsten 

zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks 

geactualiseerd. 

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

te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de 

thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze 

bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 
 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm


Documentatierapport HKSTAB 

4 

  



Documentatierapport HKSTAB 

5 

Inhoudsopgave 

 

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

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

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

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

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

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

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

Procesverloop ................................................................................................................................. 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPERSOONS: ........................................................................................................................... 9 

RINPERSOON: ............................................................................................................................. 9 

GWSEXPJ: .................................................................................................................................... 9 

OVSEXPJ: ................................................................................................................................... 10 

GWOVGPJ: ................................................................................................................................. 10 

VMGWPJ: .................................................................................................................................... 10 

VMOVGPJ: .................................................................................................................................. 10 

VERNOOPJ: ................................................................................................................................ 10 

VERKEERPJ: .............................................................................................................................. 10 

OPIUMPJ: .................................................................................................................................... 11 

OVERIGPJ: .................................................................................................................................. 11 

SOMANT2: .................................................................................................................................. 11 

ANTPJ: ........................................................................................................................................ 11 

pleegprofiel: ................................................................................................................................. 11 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 13 



Documentatierapport HKSTAB 

6 

1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

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

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

“Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt”. 

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. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit onderwerp bevat een selectie van variabelen uit het herkenningsdienstsysteem (HKS) van 

de politie, waarin alle verdachten van misdrijven worden geregistreerd tegen wie een proces-

verbaal van misdrijf is opgemaakt. Van alle verdachten is opgenomen hoe vaak er proces 

verbaal van misdrijf is opgemaakt en voor welke delictgroep. Iedere regel vertegenwoordigt 

een verdachte van misdrijven. 

Beschrijving van de populatie 

In dit onderwerp bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het 

Herkenningsdienstsysteem van de politie. 

Procesverloop 

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat de Koninklijke 

Landelijke Politie Dienst (KLPD) aan het CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om 

te koppelen aan het SSB. Gaafmaken is niet van toepassing. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
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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 GWSEXPJ F3 

4 OVSEXPJ F3 

5 GWOVGPJ F3 

6 VMGWPJ F3 

7 VMOVGPJ F3 

8 VERNOOPJ F3 

9 VERKEERPJ F3 

10 OPIUMPJ F3 

11 OVERIGPJ F3 

12 SOMANT2 F3 

13 ANTPJ F4 

14 pleegprofiel A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS: 

Definitie  

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

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

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

V RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID 

RINPERSOON: 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

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

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

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

een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

GWSEXPJ:  

Aantal gewelddadige zedendelicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte in het HKS geregistreerde processen-verbaal 

wegens verkrachtingen of aanrandingen. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal overige zedendelicten in peiljaar 

 

 

 



Documentatierapport HKSTAB 

10 

OVSEXPJ: 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte in het HKS geregistreerde processen-verbaal 

wegens overige seksuele delicten, (niet verkrachting of aanrandingen.) 

GWOVGPJ:  

Aantal geweldsdelicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde geweldsdelicten (exclusief diefstal 

met geweld c.q. afpersing). 

VMGWPJ:  

Aantal vermogensdelicten met geweld in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde delicten m.b.t. diefstal met geweld 

c.q. afpersing. 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 

VMOVGPJ:  

Aantal vermogensdelicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde delicten m.b.t. vermogensmisdrijven 

(exclusief diefstal met geweld c.q. afpersing). 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 

VERNOOPJ:  

Aantal vernieling en openbare orde delicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde delicten m.b.t. vernieling en 

openbare orde misdrijven. 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 

VERKEERPJ:  

Aantal verkeersdelicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde delicten m.b.t. verkeersmisdrijven. 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 
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OPIUMPJ:  

Aantal drugsdelicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde opiumwetdelicten. 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 

OVERIGPJ:  

Aantal overige delicten in peiljaar 

Definitie  

Aantal in het peiljaar tegen de verdachte geregistreerde overige delicten, (niet Geweld, Sex, 

Opium, Vermogen, Verkeer of Vernieling.) 

Toelichting bij de definitie  

Aantallen delicten uit de HKS. 

SOMANT2:  

Totaal aantal antecedenten in carriere 

Definitie  

Totaal aantal geregistreerde antecedenten van verdachte. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal antecedenten in totale geregistreerde criminele "loopbaan" (proces-verbaal van 

aanhouding wegens misdrijf; 1 antecedent = 1 proces-verbaal); situatie in het peiljaar. De 

variabele Somant2 is een vervanging van de variabele somant. Deze bleek door de peiljaren 

heen niet consistent te zijn. Uitgebreide documentatie hierover is te vinden op 

\\SSB2F\SSB22\SSBKERN\Tools\Omschrijvingen\documAanpassen SOM_ANT2.doc 

ANTPJ:  

Totaal aantal antecedenten in peiljaar 

Definitie  

Totaal aantal geregistreerde antecedenten van verdachte. 

Toelichting bij de definitie  

Totaal aantal in peiljaar geregistreerde antecedenten van verdachte (proces-verbaal van 

aanhouding wegens misdrijf; 1 antecedent = 1 proces-verbaal); situatie in het peiljaar. 

pleegprofiel:  

De diversiteit van de antecedenten in categorieën 

Definitie  

Pleegprofiel geeft aan of een verdachte van 1, 2 of meer misdrijven wordt verdacht. 

Toelichting bij de definitie  

De variabele is opgedeeld in 3 categorieën, te weten; enkelsoortig, tweesoortig en 

meersoortig. Voor het vaststellen van deze categorieën zijn de variabelen die het aantal 
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antecedenten van een specifiek misdrijf weergeven samengenomen in 5 groepen. Een 

verdachte met antecendenten in 1 groep komt in de categorie enkelsoortig, Een verdachte 

met antecendenten in 2 groepen wordt tweesoortig en enz. geen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Enkelsoortig 

2 Tweesoortig 

3 Meersoortig 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140123 HKSTAB 1996 t/m 2012V1 Eerste plaatsing 

140729 HKSTAB 2012V2 Definitieve versie  

140729 HKSTAB 2013V1 Eerste plaatsing 

HKSTAB2014V1 Eerste plaatsing 

 

 


