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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 de rechter in eerste aanleg 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.
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Beschikbare bestand(en):
Het bestand is beschikbaar over de periode 2001 t/m 2020.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Reden versie 2019TABV2: De Raad voor de Rechtspraak had een probleem
geconstateerd met de registratie van straffen en maatregelen in het
managementinformatiesysteem voor 2019 en 2020. Uit de communicatie van het
WODC met de Raad voor de Rechtspraak en het OM blijkt dat dit de registratie
van maatregelen kan raken waarbij er geen duur werd vastgelegd. We hebben een
nieuw gecorrigeerd bestand voor 2019 ontvangen. Voor 2020 hebben we gelijk
een correct bestand ontvangen.



In 2001 t/m 2017V2: Correctie uitrbvolgnr bij dubbel zaaknummer.



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.

documentatie uitstroomrechtertab

3

Microdata Services
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
Internetlink ..................................................................................................................................... 8

3.

Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 9
Bestandsopbouw ................................................................................................................. 9
Toelichting op de variabelen ........................................................................................... 11
RINZAAKNR .............................................................................................................................. 11
UITRBVOLGNR ......................................................................................................................... 11
UITRBRINPERSOONS .............................................................................................................. 11
UITRBRINPERSOON ................................................................................................................. 12
UITRBPLEEGDAT ..................................................................................................................... 12
UITRBPLEEGGEMJJJJ .............................................................................................................. 12
UITRBIDART ............................................................................................................................. 12
UITRBSCM10 ............................................................................................................................. 12
UITRBSRTPERS ......................................................................................................................... 15
UITRBBEID ................................................................................................................................ 15
UITRBDATUMAFD ................................................................................................................... 16
UITRBBESLIS ............................................................................................................................ 16
UITRBSRTRECHTER ................................................................................................................ 17
UITRBSRTVONNIS ................................................................................................................... 18
UITRBRECHTSM ....................................................................................................................... 18
UITRBAPARTESTROOM.......................................................................................................... 19
UITRBGeldboete ......................................................................................................................... 19
UITRBHGeld ............................................................................................................................... 19
UITRBHVWGeld ........................................................................................................................ 20
UITRBWerkstraf .......................................................................................................................... 20
UITRBHWerk .............................................................................................................................. 20
UITRBHVWWerk ....................................................................................................................... 20
UITRBLeerstraf ........................................................................................................................... 21
UITRBHLeer ............................................................................................................................... 21
UITRBHVWLeer ......................................................................................................................... 21
UITRBGevangenis ....................................................................................................................... 21
UITRBHGevang .......................................................................................................................... 22
UITRBHVWGevang .................................................................................................................... 22

documentatie uitstroomrechtertab

4

Microdata Services
UITRBJeugddetentie .................................................................................................................... 23
UITRBHJeugd ............................................................................................................................. 23
UITRBHVWJeugd ....................................................................................................................... 24
UITRBORB ................................................................................................................................. 24
UITRBHORB .............................................................................................................................. 24
UITRBHVWORB ........................................................................................................................ 24
UITRBVerbeurdverklaring .......................................................................................................... 25
UITRBStilond .............................................................................................................................. 25
UITBROvbijstraf ......................................................................................................................... 25
UITRBVolwtbs ............................................................................................................................ 26
UITRBPIJ .................................................................................................................................... 26
UITRBISD ................................................................................................................................... 26
UITRBPlaatsinpsyinr ................................................................................................................... 27
UITRBBetstaat ............................................................................................................................. 27
UITRBOntverkeer ........................................................................................................................ 27
UITRBOvmaatregel ..................................................................................................................... 28
UITRBstrafmaatonb ..................................................................................................................... 28

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 29

documentatie uitstroomrechtertab

5

Microdata Services
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 de rechter in eerste aanleg 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.
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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 OM kan een zaak voor de rechter brengen. Deze neemt een beslissing in de zaak,
bijvoorbeeld een schuldigverklaring met strafoplegging of ontslag van (alle) rechtsvervolging.
Als een verdachte schuldig is bevonden, kan de rechter besluiten één enkele straf of maatregel
op te leggen of een combinatie van straffen en maatregelen. Daardoor komt het aantal
opgelegde sancties hoger uit dan het aantal schuldigverklaringen. Dit data-ontwerp bevat
rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door het de rechter in eerste aanleg, de kenmerken van
de zaak zoals aard en inhoud van het vonnis en de datum van eindbeslissing, 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. In de component zijn zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen opgenomen.
Beschrijving van de populatie

De uitstroom bij de rechter in eerste aanleg wordt bepaald door alle zaken te selecteren met
ten minste één primair rechtbankfeit waarvan de datum van het eindvonnis in het betreffende
jaar ligt. Daarmee bevat het bestand alle rechtbankstrafzaken die in het verslagjaar zijn
afgedaan door de rechter in eerste aanleg. Deze strafzaken zijn in het verslagjaar of in een
eerder jaar ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM) danwel door het OM afgedaan.
Rechtbankstrafzaken betreffen voor het grootste deel misdrijven. Een heel specifiek deel van
de misdrijven (stroperij en enkele milieu- en drugsdelicten) maakt hier echter geen onderdeel
van uit, omdat deze door de sector kanton worden behandeld. Daarnaast worden sommige
overtredingen (landloperij, bedelarij, in de economische sfeer of in combinatie met misdrijven)
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. Het gaat om alle zaken die bij de rechter worden
aangebracht en waar een eindbeslissing op wordt genomen door de rechter. Dit betekent dat
zaken waarin de rechter besluit om de zaak naar een ander forum te verwijzen of de
dagvaarding nietig te verklaren, niet worden meegenomen. Bij deze manier van tellen komen
er ook zaken voor de rechter die al geteld zijn bij de uitstroom van het OM of eerder bij de
rechter. Immers, als er verzet wordt aangetekend tegen een strafbeschikking OM of de executie
van een strafbeschikking OM mislukt, kan het OM de zaak dagvaarden of oproepen ter
terechtzitting naar aanleiding van verzet. Een zaak kan ter zitting door de rechter worden
samengevoegd met een andere zaak. De beslissing in deze eerste zaak is dan 'voeging ter
zitting', terwijl de beslissing in de andere zaak iets anders is. Voegingen ter zitting worden niet
meegenomen in de cijfers van de uitstroom rechter. De uitspraak in de zaak waarbij gevoegd
wordt, wordt wel meegenomen.

documentatie uitstroomrechtertab

7

Microdata Services
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 de
rechter in eerste aanleg. 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 de rechter 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 de verdachte voor een lichter feit wel schuldig wordt
verklaard. Op zaakniveau is er dan sprake van een schuldigverklaring. Medio 2008 is de
vervroegde invrijheidstelling vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstelling. Bij de
vervroegde invrijheidstelling hoefde standaard een deel van de straf niet te worden uitgezeten.
Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen gestraften met een strafduur van één tot en
met twee jaar vrijkomen nadat zij één jaar plus een derde van de rest van de straf hebben
uitgezeten. Van straffen langer dan twee jaar moet twee derde worden uitgezeten. Hier zijn
voorwaarden aan verbonden. Houdt de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden, dan kan
de invrijheidstelling worden afgesteld, uitgesteld of herroepen. De regeling is minder ruim dan
de vervroegde invrijheidstelling.
Internetlink
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-derechtspraak/Nieuws/Paginas/Gepubliceerde-tbs-cijfers-over-2019-en-2020blijken-te-laag.aspx
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam
RINZAAKNR
UITRBVOLGNR
UITRBRINPERSOONS
UITRBRINPERSOON
UITRBPLEEGDAT
UITRBPLEEGGEMJJJJ
UITRBIDART
UITRBSCM10
UITRBSRTPERS
UITRBBEID
UITRBDATUMAFD
UITRBBESLIS
UITRBSRTRECHTER
UITRBSRTVONNIS
UITRBRECHTSM
UITRBAPARTESTROOM
UITRBGeldboete
UITRBHGeld
UITRBHVWGeld
UITRBWerkstraf
UITRBHWerk
UITRBHVWWerk
UITRBLeerstraf
UITRBHLeer
UITRBHVWLeer
UITRBGevangenis
UITRBHGevang
UITRBHVWGevang
UITRBJeugddetentie
UITRBHJeugd
UITRBHVWJeugd
UITRBORB
UITRBHORB
UITRBHVWORB
UITRBVerbeurdverklaring
UITRBStilond
UITBROvbijstraf
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A32
F2
A1
A9
A8
A4
A5
F7
A1
A8
A8
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F12.2
F12.2
F1
F12.2
F12.2
F1
F12.2
F12.2
F1
F12.2
F12.2
F1
F12.2
F12.2
F1
F12.2
F12.2
F1
F1
F1
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VolgNr
38
39
40
41
42
43
44
45

Naam
UITRBVolwtbs
UITRBPIJ
UITRBISD
UITRBPlaatsinpsyinr
UITRBBetstaat
UITRBOntverkeer
UITRBOvmaatregel
UITRBstrafmaatonb
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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.
UITRBVOLGNR

Volgnummer van de rechtbankstrafzaak bij uitstroom rechter
Definitie
Een volgnummer van een rechtbankstrafzaak bij uitstroom rechter
Toelichting bij de definitie
Een volgnummer voor de verschillende malen dat de rechtbankstrafzaak bij de uitstroom
rechter 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.
UITRBRINPERSOONS

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
R
S
V

Label
RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID
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UITRBRINPERSOON

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.
UITRBPLEEGDAT

Datum van plegen van het misdrijf in JJJJMMDD
Definitie
Datum waarop een misdrijf is gepleegd.
UITRBPLEEGGEMJJJJ

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.
UITRBIDART

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.
UITRBSCM10

Het type misdrijf geclassificeerd naar de indeling van de standaard classificatie misdrijven
2010 voor vervolging en berechting.
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Definitie
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
1010100

Label
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
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Waarde
2020700

Label
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

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
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Waarde
5070000

Label
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

UITRBSRTPERS

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
N
R

Label
Natuurlijk persoon
Rechtspersoon

UITRBBEID

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer van de rechtspersoon die verdachte
is in de strafzaak
Definitie
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.
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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.
UITRBDATUMAFD

Datum van de eindbeslissing van de rechter in eerste aanleg in JJJJMMDD
Definitie
Datum van de eindbeslissing van een rechter in eerste aanleg
UITRBBESLIS

De eindbeslissing van de rechter in eerste aanleg in de zaak
Definitie
Eindbeslissing van de rechter in eerste aanleg in een zaak
Toelichting bij de definitie
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak, waarmee deze voor die
instantie definitief wordt beëindigd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechter niet
bevoegd, OM niet ontvankelijk, schorsing der vervolging, vrijspraak, ontslag van
rechtsvervolging, schuldigverklaring met en zonder straf en de verdachte niet ontvankelijk.
Van onbevoegdverklaring van de rechter is sprake als deze op grond van wettelijke bepalingen
niet bevoegd is om van het ten laste gelegde feit kennis te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld
sprake als de wet een andere rechter voorschrijft. De beslissing tot onbevoegdverklaring neemt
de rechter zelf. Een niet-ontvankelijkverklaring van het OM is een eindbeslissing waarin de
rechter het Openbaar Ministerie het recht te vervolgen ontzegt, om een reden die buiten de
zaak zelf ligt (zoals bijv. een procedurefout). Ook kan het OM niet-ontvankelijk worden
verklaard als de opsporing en vervolging onfatsoenlijk zijn verlopen. Schorsing van de
vervolging betreft een beslissing van de rechter tot het onderbreken van een vervolging
vanwege: - een geschilpunt van burgerlijk recht; - een verzoek of vordering tot ontheffing of
ontzetting uit het ouderlijk gezag; - een zodanig gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de verstandelijke vermogens van de verdachte, dat deze niet in staat is de strafzaak te
begrijpen; - het verplichten van de verdachte tot betaling van een bedrag aan de staat.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht dat het door de
officier van justitie ten laste gelegde feit door de verdachte is gepleegd. Ontslag van
rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie
ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet
strafbaar is. Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier
van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar feit acht en van oordeel is dat de
verdachte strafbaar is. Zonder straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf
oplegt. Met straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
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Een niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte is een eindbeslissing waarbij de rechter acht
dat de verdachte onterechte, onvoldoende of geen gronden aandraagt voor zijn of haar verzet
op een strafbeschikking, of als de termijn voor verzet verstreken is.
Toelichting bij het gebruik
Bij de beslissing van de rechter 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 de verdachte voor een lichter feit wel
schuldig wordt verklaard. Op zaakniveau is er dan sprake van een schuldigverklaring.
Codelijst
Waarde
4
5
6
10
21
30
31
91

Label
Rechter niet bevoegd
Openbaar Ministerie niet ontvankelijk
Schorsing der vervolging
Vrijspraak
Ontslag van rechtsvervolging
Schuldigverklaring zonder straf
Schuldigverklaring met straf
Verdachte niet ontvankelijk

UITRBSRTRECHTER

Het soort rechter die uitspraak heeft gedaan in deze zaak
Definitie
Het soort rechter die uitspraak heeft gedaan in een zaak.
Toelichting bij de definitie
Soort rechter duidt op het onderscheid of een rechter alleen spreekt (enkelvoudige kamer), dan
wel vanuit de meervoudige kamer, en op gespecialiseerde rechters in bepaalde typen
strafzaken. We onderscheiden de meervoudige kamer, de politierechter, de meervoudige
economische kamer, de economische politierechter en de kinderrechter. De meervoudige
kamer van een rechtbank is een rechterlijk college van drie rechters dat zware of ingewikkelde
rechtszaken behandelt. De politierechter is een alleensprekende strafrechter bij een rechtbank
die strafzaken behandelt die niet ingewikkeld zijn en waarvoor niet meer dan 6 maanden
gevangenisstraf kan worden opgelegd. De meervoudige economische kamer van een
rechtbank is een rechterlijk college van drie rechters dat ingewikkelde of belangrijke
economische strafzaken behandelt. De economische politierechter is een alleensprekende
strafrechter bij een rechtbank die minder ingewikkelde of minder belangrijke economische
strafzaken behandelt. De kinderrechter is een alleensprekende rechter bij een rechtbank die
strafzaken tegen minderjarigen (12 - 18 jaar) behandelt. Hierbij wordt het jeugdstrafrecht
toegepast. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet worden vervolgd.
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Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5

Label
Meervoudige kamer
Politierechter
Meervoudige economische kamer
Economische politierechter
Kinderrechter

UITRBSRTVONNIS

Het soort vonnis bij de rechtbank (bij verstek of contradictoir)
Definitie
Het soort vonnis bij een rechtbank
Toelichting bij de definitie
Een vonnis is een gemotiveerde bindende uitspraak van de rechter in een voor hem of haar
gevoerd rechtsgeding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een contradictoir vonnis, een
verstekvonnis en het soort vonnis onbekend. Een contradictoir vonnis is een uitspraak in een
rechtszaak waarbij de gedaagde partij op de zitting is verschenen. Een verstekvonnis is een
uitspraak in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij niet op de zitting is verschenen noch
verweer heeft gevoerd.
Codelijst
Waarde
Label
1
Contradictoir vonnis
2
Verstekvonnis
9
Soort vonnis onbekend
UITRBRECHTSM

Is er een rechtsmiddel ingezet direct bij de uitspraak van de rechter?
Definitie
Een direct ingezet rechtsmiddel bij een uitspraak van de rechter
Toelichting bij de definitie
Een rechtsmiddel is een procedure waarmee partijen -soms derden- een (rechterlijke)
beslissing bij dezelfde of een hogere rechter kunnen aantasten. In dit geval maken we
onderscheid tussen geen rechtsmiddel, hoger beroep en cassatie. Hoger beroep is een
rechtsmiddel, ook appèl genoemd, toegekend aan iedere in eerste instantie verschenen en
geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij. Inzet van het geding is de laatste uitspraak
van de rechter. Cassatie is een rechtsmiddel tegen een uitspraak van een rechter, ingesteld bij
de Hoge Raad. Cassatie kan alleen worden ingesteld als er geen ander gewoon rechtsmiddel
openstaat of heeft opengestaan.
Codelijst
Waarde
Label
1
Geen rechtsmiddel
2
Hoger beroep
3
Cassatie
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UITRBAPARTESTROOM

Behoort deze zaak tot een aparte stroom van zaken die al eens eerder door het OM is afgedaan?
Definitie
Een zaak behoort tot een aparte stroom van zaken die al eens eerder door het Openbaar
Ministerie (OM) is afgedaan.
Toelichting bij de definitie
Dit zijn de zaken waarin het OM al eerder een beslissing heeft genomen. Het gaat vooral om
opgelegde strafbeschikkingen OM waartegen verzet is aangetekend of waarvan de executie is
mislukt. De zaak komt dan namelijk nogmaals bij het OM terecht en het OM kan de verdachte
dagvaarden of oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet. Het gaat dan om zaken
die een eerste beoordeling van het OM hebben die gelijk ia aan een strafbeschikking OM. De
gegevens zijn pas vanaf 2008 beschikbaar.
Codelijst
Waarde
0
1
9

Label
Aparte stroom van al eerder afgedane zaken/uitstroom OM
Stroom van eerste uitstroom
Niet van toepassing

UITRBGeldboete

Is er een geldboete opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een geldboete opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHGeld

De totale hoogte van de geldboete die is opgelegd.
Definitie
De hoogte van een geldboete die is opgelegd door een rechter.
Toelichting bij de definitie
De hoogte van de boete betreft het totale bedrag dat door de rechter is opgelegd in eurocenten.
Dit is inclusief een eventueel voorwaardelijk deel.
Toelichting bij het gebruik
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De hoogte bevat het totale bedrag, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de hoogte van de voorwaardelijke geldboete er af worden
getrokken.
UITRBHVWGeld

De hoogte van het voorwaardelijke deel van de geldboete.
Definitie
De hoogte van het voorwaardelijke deel van een door een rechter opgelegde geldboete.
Toelichting bij de definitie
De hoogte van de boete betreft het voorwaardelijk deel van het bedrag dat door de rechter is
opgelegd in eurocenten.
UITRBWerkstraf

Is er een werkstraf opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een werkstraf opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Werkstraffen bestaan uit het verrichten van onbetaalde arbeid en het verrichten van arbeid tot
vergoeding van schade. Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring
met straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHWerk

De totale duur van de werkstraf die is opgelegd in uren
Definitie
De duur van een door een rechter opgelegde werkstraf.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft de totale duur in uren die door de rechter is opgelegd. Dit is inclusief
een eventueel voorwaardelijk deel.
Toelichting bij het gebruik
De duur bevat de totale duur, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de duur van de voorwaardelijke werkstraf er af worden
getrokken.
UITRBHVWWerk

De duur van het voorwaardelijke deel van de werkstraf in uren
Definitie
De duur van het voorwaardelijke deel van een door een rechter opgelegde werkstraf.
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Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft het voorwaardelijk deel van de duur die door de rechter is opgelegd in
uren.
UITRBLeerstraf

Is er een leerstraf opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een leerstraf opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Leerstraffen bestaan uit het volgen van een leerproject of een cursus. Alleen de sancties die
zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHLeer

De totale duur van de leerstraf die is opgelegd in uren
Definitie
De duur van een door een rechter opgelegde leerstraf.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft de totale duur in uren die door de rechter is opgelegd. Dit is inclusief
een eventueel voorwaardelijk deel.
Toelichting bij het gebruik
De duur bevat de totale duur, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de duur van de voorwaardelijke leerstraf er af worden getrokken.
UITRBHVWLeer

De duur van het voorwaardelijke deel van de leerstraf in uren
Definitie
De duur van een door een rechter opgelegde voorwaardelijke deel van een leerstraf.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft het voorwaardelijk deel van de duur die door de rechter is opgelegd in
uren.
UITRBGevangenis

Is er een gevangenisstraf opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een gevangenisstraf opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
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Naast de gevangenisstraf vallen hier ook de hechtenis en de militaire detentie onder.
Jeugddetentie, tuchtschool en arrest vallen onder de variabele jeugddetentie en niet onder
gevangenisstraf. Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met
straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHGevang

De totale duur van de gevangenisstraf die is opgelegd in dagen
Definitie
De duur van een door een rechter opgelegde gevangenisstraf.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft de totale duur in dagen die door de rechter is opgelegd. Dit is inclusief
een eventueel voorwaardelijk deel. Naast de gevangenisstraf vallen hier ook de hechtenis en
de militaire detentie onder.
Toelichting bij het gebruik
De duur bevat de totale duur, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de duur van de voorwaardelijke gevangenisstraf er af worden
getrokken. Bij publicatie kan de vervroegde invrijheidstelling/voorwaardelijke
invrijheidstelling af worden getrokken van de totale duur. Daarvoor dient een berekening te
worden gemaakt. Dit wordt op twee manieren gedaan, omdat op 1 juli 2008 de regeling is
aangepast. Per 1 juli 2008 wordt dit alleen toegepast op geheel onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen en alleen op straffen van 12 maanden of meer. Als een opgelegde straf tussen
de 12 en 24 maanden is, dan wordt de opgelegde straf gewijzigd in 12 maanden plus een derde
van het deel boven de 12 maanden. Als de opgelegde straf langer is dan 24 maanden, dan
wordt de opgelegde straf gewijzigd in tweederde van de totale duur. Voor 1 juli 2008 werd dit
bij alle vrijheidsstraffen gedaan. Bij de straffen van max een half jaar wordt er niks van de
straf afgehaald. Tussen een half jaar en een jaar wordt de straf gewijzigd in een half jaar plus
een derde van het deel boven het halve jaar. Vanaf een jaar wordt de straf gewijzigd in
tweederde van de totale duur.
UITRBHVWGevang

De duur van het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf in dagen
Definitie
De duur voorwaardelijk deel van een door een rechter opgelegde gevangenisstraf.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft het voorwaardelijk deel van de duur die door de rechter is opgelegd in
dagen. Naast de gevangenisstraf vallen hier ook de hechtenis en de militaire detentie onder.
Toelichting bij het gebruik
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Deze variabele dient altijd gebruikt te worden in combinatie met de variabele UITRBHGevang
(de totale duur van de gevangenisstraf).
UITRBJeugddetentie

Is er een jeugddetentie opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een jeugddetentie opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden. De straf kan worden
opgelegd voor maximaal 2 jaar. Naast jeugddetentie vallen hier ook de tuchtschool en het
arrest onder. Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf)
worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHJeugd

De totale duur van de opgelegde jeugddetentie in dagen
Definitie
De duur van de door een rechter opgelegde jeugddetentie.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft de totale duur in dagen die door de rechter is opgelegd. Dit is inclusief
een eventueel voorwaardelijk deel.
Toelichting bij het gebruik
De duur bevat de totale duur, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de duur van de voorwaardelijke jeugddetentie er af worden
getrokken. Bij publicatie kan de vervroegde invrijheidstelling/voorwaardelijke
invrijheidstelling af worden getrokken van de totale duur. Daarvoor dient een berekening te
worden gemaakt. Dit wordt op twee manieren gedaan, omdat op 1 juli 2008 de regeling is
aangepast. Per 1 juli 2008 wordt dit alleen toegepast op geheel onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen en alleen op straffen van 12 maanden of meer. Als een opgelegde straf tussen
de 12 en 24 maanden is, dan wordt de opgelegde straf gewijzigd in 12 maanden plus een derde
van het deel boven de 12 maanden. Als de opgelegde straf langer is dan 24 maanden, dan
wordt de opgelegde straf gewijzigd in tweederde van de totale duur. Voor 1 juli 2008 werd dit
bij alle vrijheidsstraffen gedaan. Bij de straffen van max een half jaar wordt er niks van de
straf afgehaald. Tussen een half jaar en een jaar wordt de straf gewijzigd in een half jaar plus
een derde van het deel boven het halve jaar. Vanaf een jaar wordt de straf gewijzigd in
tweederde van de totale duur.
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UITRBHVWJeugd

De duur van het voorwaardelijke deel van de jeugddetentie in dagen
Definitie
De duur van het voorwaardelijke deel van de jeugddetentie, opgelegd door een rechter.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft het voorwaardelijk deel van de duur die door de rechter is opgelegd in
dagen.
Toelichting bij het gebruik
Deze variabele dient altijd gebruikt te worden in combinatie met de variabele UITRBHJeugd
(de totale duur van de jeugddetentie).
UITRBORB

Is er een ontzegging rijbevoegdheid opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een ontzegging rijbevoegdheid opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBHORB

De totale duur van de ontzegging rijbevoegdheid in dagen
Definitie
De duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid, opgelegd door een rechter.
Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft de totale duur in dagen die door de rechter is opgelegd. Dit is inclusief
een eventueel voorwaardelijk deel.
Toelichting bij het gebruik
De duur bevat de totale duur, inclusief een eventueel voorwaardelijk deel. Voor het
onvoorwaardelijke deel moet de duur van de voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid er af
worden getrokken.
UITRBHVWORB

De duur van het voorwaardelijke deel van de ontzegging rijbevoegdheid
Definitie
De duur van het voorwaardelijke deel van de ontzegging rijbevoegdheid, opgelegd door een
rechter.
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Toelichting bij de definitie
De totale duur betreft het voorwaardelijk deel van de duur die door de rechter is opgelegd in
dagen.
UITRBVerbeurdverklaring

Is er een verbeurdverklaring opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een verbeurdverklaring opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Een verbeurdverklaring is het in beslag nemen van producten, zakelijke rechten of
voorwerpen, die vervolgens eigendom worden van de staat. Dit is een bijkomende straf. Alleen
de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBStilond

Is er een stillegging van de onderneming opgelegd?
Definitie
Is er een stillegging van de onderneming opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Dit is een bijkomende straf. Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31
(schuldigverklaring met straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITBROvbijstraf

Is er een overige bijkomende straf opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een overige bijkomende straf opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Het aantal bijkomende straffen dat door de rechter is opgelegd. Alleen de sancties die zijn
opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden meegenomen. Onder overige
bijkomende straffen worden o.a. verstaan: - ontzetting van bepaalde rechten - openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak - storting in het waarborgfonds
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Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBVolwtbs

Is er volwassen terbeschikkingstellingen (TBS) opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er volwassen terbeschikkingstelling (TBS) opgelegd door de rechter?
Toelichting bij de definitie
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBPIJ

Is er een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBISD

Is er een plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
De maatregel is bestemd voor de strafrechtelijke opvang van langdurig aan harddrugs
verslaafden die hardnekkig crimineel gedrag vertonen. Deze categorie bevat de maatregelen
in het kader van opvang verslaafden. Van 1 april 2001 tot 1 oktober 2004 was de maatregel
'Plaatsing in een inrichting voor opvang verslaafden' (PIOV of SOV) van kracht, deze is vanaf
1 oktober 2004 opgevolgd door de maatregel 'Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige
daders' (ISD). Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met
straf) worden meegenomen.
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Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBPlaatsinpsyinr

Is er een plaatsing in een psychiatrische inrichting opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een plaatsing in een psychiatrische inrichting opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBBetstaat

Is er een betaling aan de staat opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een betaling aan de staat opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
De betaling aan de staat kan bestaan uit betaling van het voordeel dat de veroordeelde heeft
gehad van zijn misdrijf en/of uit betaling van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer.
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBOntverkeer

Is er een onttrekking aan het verkeer opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een onttrekking aan het verkeer opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Het gaat hier om het 'afpakken' van (meestal) gevaarlijke voorwerpen. Alleen de sancties die
zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja
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UITRBOvmaatregel

Is er een overige maatregel opgelegd door de rechter?
Definitie
Is er een overige maatregel, zoals jeugd-TBS (terbeschikkingstelling van minderjarigen),
ondertoezichtstelling, onderbewindstelling, oplegging van verplichtingen en plaatsing in
psychiatrisch ziekenhuis, opgelegd door een rechter?
Toelichting bij de definitie
Onder de overige maatregelen vallen o.a. jeugd-TBS (terbeschikkingstelling van
minderjarigen), ondertoezichtstelling, onderbewindstelling, oplegging van verplichtingen en
plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis. Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31
(schuldigverklaring met straf) worden meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja

UITRBstrafmaatonb

Is er een onbekende straf of maatregel door de rechter opgelegd?
Definitie
Is er een onbekende straf of maatregel door een rechter opgelegd?
Toelichting bij de definitie
Straffen die door de rechter zijn opgelegd, maar waarvan de aard van de straf onbekend is.
Alleen de sancties die zijn opgelegd bij beslis = 31 (schuldigverklaring met straf) worden
meegenomen.
Codelijst
Waarde
0
1

Label
Nee
Ja
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