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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 Veilig Thuis: Informatie over diensten die zijn uitgevoerd door Veilig 

Thuis.” 

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 2019 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor deze bestanden geldt V1 = voorlopig (gegevens over het 1e halfjaar). V2 is nader 

voorlopig (gegevens over het gehele jaar), V3 is definitief (gegevens over het hele jaar). 

Uitzondering is het verslagjaar 2019, daar is V1 de definitieve versie. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

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

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

“Veilig Thuis: Informatie over diensten die zijn uitgevoerd door Veilig Thuis”. 

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.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

- informatieprotocol VT 2.0.pdf 

 

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) 

Beschrijving 

Dit bestand bevat informatie over de diensten die in de verslagperiode zijn uitgevoerd door de 

VeiligThuis-organisaties. Een VT heeft na beoordeling van een melding de mogelijkheid om 

een zgn. dienst in te zetten, er zijn twee soorten diensten. De dienst "Onderzoek" wordt ingezet 

als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het 

gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt 

door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige 

situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame 

veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade. In de dienst 

"Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de 

ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst 

"Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld 

Beschrijving van de populatie 

Diensten die gedurende de verslagperiode zijn uitgevoerd door VeiligThuis- organisaties. 

Methodologie 

De gegevens worden elk half jaar door de 26 VeiligThuis organisaties middels een beveiligde 

uploadverbinding aan het CBS geleverd. Elke VT krijgt een spiegel- en kwaliteitsrapport van 

het door hen aangeleverde bestand en kan naar aanleiding daarvan besluiten om nog een 

verbeterde levering te doen. Bij verwerking door het CBS vinden nog enkele selecties en 

gaafmaakslagen plaats. 

Procesverloop 

De voorlopige versie (V1) van het bestand bevat per definitie alleen gegevens over het 1e 

halfjaar. 

Bijlagen 

Aanvullende informatie over de bestanden is te vinden in het informatieprotocol dat als bijlage 

is toegevoegd (informatieprotocol VT 2.0.pdf).  

Verdere achtergrondinformatie over de werkwijze van de VeiligThuis-organisaties staat in het 

handelingsprotocol, dat te vinden is op: Veiligthuis-interactief-protocol 

 

 

https://veiligthuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/Veiligthuis-interactief-protocol_v3.pdf
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 identificatienummer dienst A64 

2 identificatienummer casus A64 

3 type dienst F1 

4 startdatum gaaf A8 

5 einddatum gaaf A8 

6 duur gaaf A1 

7 SL aard basis 81 F1 

8 SL aard basis 82 F1 

9 SL aard basis 83 F1 

10 SL aard basis 84 F1 

11 SL aard basis 85 F1 

12 SL aard basis 86 F1 

13 SL aard basis 87 F1 

14 SL aard basis 88 F1 

15 SL aard basis 89 F1 

16 Vorm kimi fysiek mish gaaf F1 

17 Vorm kimi 13 gaaf F1 

18 Vorm kimi 14 gaaf F1 

19 Vorm kimi 15 gaaf F1 

20 Vorm kimi 16 gaaf F1 

21 Vorm kimi 17 gaaf F1 

22 Vorm kimi 18 gaaf F1 

23 Vorm kimi 19 gaaf F1 

24 Vorm Ouders 20 gaaf F1 

25 Vorm Ouders 21 gaaf F1 

26 Vorm Ouders 22 gaaf F1 
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27 Vorm Ouders 23 gaaf F1 

28 Vorm Ouders 29 gaaf F1 

29 Vorm partner 30 gaaf F1 

30 Vorm partner 31 gaaf F1 

31 Vorm partner 32 gaaf F1 

32 Vorm partner 33 gaaf F1 

33 Vorm partner 34 gaaf F1 

34 Vorm partner 39 gaaf F1 

35 Vorm ouderen 40 gaaf F1 

36 Vorm ouderen 41 gaaf F1 

37 Vorm ouderen 42 gaaf F1 

38 Vorm ouderen 43 gaaf F1 

39 Vorm ouderen 44 gaaf F1 

40 Vorm ouderen 49 gaaf F1 

41 Vorm overig 50 gaaf F1 

42 Vorm overig 51 gaaf F1 

43 Vorm overig 52 gaaf F1 

44 Vorm overig 53 gaaf F1 

45 Vorm overig 54 gaaf F1 

46 Vorm overig 55 gaaf F1 

47 Vorm overig 59 gaaf F1 

48 SL aanv 61 F1 

49 SL aanv 62 F1 

50 SL aanv 63 F1 

51 SL aanv 64 F1 

52 SL aanv 65 F1 

53 SL aanv 66 F1 

54 SL aanv 67 F1 

55 SL aanv 68 F1 

56 SL aanv 69 F1 
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57 SL aanv 70 F1 

58 SL aanv 71 F1 

59 Uitkomst kimi gaaf F1 

60 Uitkomst geweld tegen ouders gaaf F1 

61 Uitkomst partnergeweld gaaf F1 

62 Uitkomst ouderenmishandeling gaaf F1 

63 Uitkomst overig hg gaaf F1 

64 Uitkomst onbekende bestemming gaaf F1 

65 Uitkomst andere regio gaaf F1 

66 Uitkomst overleden gaaf F1 

67 Gemeente gaaf F4 

68 VTcode gaaf A4 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

identificatienummer_dienst 

Identificatienummer dienst 

Definitie  

Een gecodeerd identificatienummer van een door Veilig Thuis uitgevoerde dienst. 

Toelichting bij de definitie  

Uniek nummer van de door Veilig Thuis uitgevoerde dienst 

identificatienummer_casus 

Identificatienummer casus 

Definitie  

Een gecodeerd identificatienummer van een casus bij Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Uniek nummer van de casus bij Veilig Thuis 

Toelichting bij het gebruik  

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of 

monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen. 

type_dienst 

Type dienst 

Definitie  

Type dienst dat ingezet wordt door Veilig Thuis. 

Toelichting bij de definitie  

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is 

van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in 

het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig 

Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen 

spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op 

stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade. 

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en 

met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst 

"Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Onderzoek 

2 Voorwaarden en vervolg 
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startdatum_gaaf 

Gaafgemaakte startdatum van de melding 

Definitie  

Datum waarop een melding bij een Veilig Thuis-organisatie is binnengekomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: DDMMJJJJ 

einddatum_gaaf 

Gaafgemaakte einddatum van de melding 

Definitie  

Datum waarop een Veilig Thuis-organisatie een triagebesluit heeft genomen aangaande een 

melding. 

Toelichting bij de definitie  

Naar aanleiding van elke binnengekomen melding moet de Veilig Thuis-organisatie beslissen 

of er vervolgstappen nodig zijn en zo ja welke. Streven is om dit triagebesluit binnen 5 

werkdagen te nemen. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: DDMMJJJJ 

duur_gaaf 

Duur van het geweld 

Definitie  

Duur van een (vermoedelijk) geweld in een betreffend gezin/huishouden 

Toelichting bij het gebruik  

Wanneer de duur van het geweld niet bekend is, wordt gekozen voor de kortste optie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Niet langer dan 1 week 

2 Niet langer dan 1 maand, maar langer dan 1 week 

3 Niet langer dan een half jaar, maar langer dan een maand 

4 Niet langer dan 1 jaar, maar langer dan een half jaar 

5 Niet langer dan 5 jaar, maar langer dan 1 jaar 

6 Langer dan 5 jaar 

SL_aard_basis_81 

Kindermishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_82 

Geweld tegen ouders 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geweld tegen ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_83 

Partnergeweld 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

(ex-)Partnergeweld 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 
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SL_aard_basis_84 

Ouderenmishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Ouderenmishandeling (vanaf 65 jaar) 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_85 

Overig huiselijk geweld 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_86 

Andere problematiek 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling. Soms blijkt gedurende het 

proces bij Veilig Thuis dat er feitelijk sprake is van andere problematiek. 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_87 

Geen kindermishandeling of huiselijk geweld 
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Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Na onderzoek is gebleken dat er in het betreffende gezin/huishouden geen sprake is van 

huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_88 

Geweld niet gespecificeerd 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Er is (vermoedelijk) sprake van geweld, maar er is niet gespecificeerd van wat voor soort. 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aard_basis_89 

Aard geweld onbekend 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) aard van een geweld in een gezin/huishouden aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Er is (vermoedelijk) sprake van geweld, maar het is onbekend van wat voor soort. 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende aard van het geweld van toepassing is 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_fysiek_mish_gaaf 

Kindermishandeling: fysieke mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_13_gaaf 

Kindermishandeling: fysieke verwaarlozing 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_14_gaaf 

Kindermishandeling: emotionele/psychische mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_15_gaaf 

Kindermishandeling: emotionele/psychische verwaarlozing 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_16_gaaf 

Kindermishandeling: seksueel misbruik 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_17_gaaf 

Kindermishandeling: getuige van (de gevolgen van) geweld in het gezin 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_18_gaaf 

Kindermishandeling: Pediatric Condition Falsification (PCF) 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

PCF is een ernstige vorm van kindermishandeling. Het kan hierbij gaan om het uitvergroten, 

veroorzaken, verergeren of verzinnen van psychische en fysieke klachten bij kinderen door de 

ouder(s). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_kimi_19_gaaf 

Kindermishandeling: anders 

Definitie  
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Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van kindermishandeling in een gezin/huishouden 

aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige vormen van kindermishandeling 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_Ouders_20_gaaf 

Mishandeling ouders: fysieke mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouders aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Mishandeling van ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_Ouders_21_gaaf 

Mishandeling ouders: emotionele/psychische mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouders aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Mishandeling van ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_Ouders_22_gaaf 

Mishandeling ouders: seksueel misbruik 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouders aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Mishandeling van ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_Ouders_23_gaaf 

Mishandeling ouders: financiële uitbuiting 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouders aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Mishandeling van ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_Ouders_29_gaaf 

Mishandeling ouders: anders 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouders aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige vormen van mishandeling van ouders (tot 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_30_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: fysieke mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_31_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: emotionele/psychische mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_32_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: seksueel misbruik 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_33_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: stalking 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_34_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: financiële uitbuiting 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_partner_39_gaaf 

(ex-)Partnergeweld: anders 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van (ex-)partnergeweld aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige vormen van (ex-)partnergeweld 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_40_gaaf 

Ouderengeweld: fysieke mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_41_gaaf 

Ouderengeweld: fysieke verwaarlozing 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  
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Geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_42_gaaf 

Ouderengeweld: emotionele/psychische mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_43_gaaf 

Ouderengeweld: seksueel misbruik 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_44_gaaf 

Ouderengeweld: financiële uitbuiting 
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Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_ouderen_49_gaaf 

Ouderengeweld: anders 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van geweld tegen ouderen aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige vormen van geweld tegen ouderen (65+) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_50_gaaf 

Overig huiselijk geweld: fysieke mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_51_gaaf 

Overig huiselijk geweld: fysieke verwaarlozing 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 
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1 ja 

Vorm_overig_52_gaaf 

Overig huiselijk geweld: emotionele/psychische mishandeling 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_53_gaaf 

Overig huiselijk geweld: emotionele/psychische verwaarlozing 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_54_gaaf 

Overig huiselijk geweld: seksueel misbruik 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_55_gaaf 

Overig huiselijk geweld: financiële uitbuiting 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Vorm_overig_59_gaaf 

Overig huiselijk geweld: anders 

Definitie  

Is een specifieke (vermoedelijke) vorm van overige huiselijk geweld niet zijnde 

kindermishandeling, geweld tegen ouders, (ex-)partnergeweld of geweld tegen ouderen (65-

plussers) aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige vormen van overig huiselijk geweld 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_61 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: conflictscheiding 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_62 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: ontspoorde mantelzorg 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_63 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: eergerelateerd geweld 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 
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0 nee 

1 ja 

SL_aanv_64 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: huwelijksdwang 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_65 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: achterlating 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_66 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: mensenhandel 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_67 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: jeugdprostitutie 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_68 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: Politiemeldingen: Overige zorg minderjarigen / Pro kid 

melding 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_69 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: Politiemeldingen: Jeugdige tot 18 (vermoeden van) 

strafbaar feit 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_70 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: anders 
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Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Overige aanvullende veiligheidsproblematiek 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

SL_aanv_71 

Aanvullende veiligheidsproblematiek: niet gespecificeerd 

Definitie  

Is een specifieke aanvullende veiligheidsproblematiek aanwezig? 

Toelichting bij de definitie  

Geen aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek gespecificeerd 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

Uitkomst_kimi_gaaf 

Uitkomst van het onderzoek naar kindermishandeling 

Definitie  

De uitkomst van een onderzoek naar een specifiek geweld uitgevoerd door Veilig Thuis. 

Toelichting bij de definitie  

Uitkomst van het onderzoek naar kindermishandeling 

Codelijst 

Waarde Label 

1 vermoeden weerlegd 

2 vermoeden niet bevestigd 

3 vermoeden bevestigd 

9 type mishandeling niet onderzocht 

Uitkomst_geweld_tegen_ouders_gaaf 

Uitkomst van het onderzoek naar geweld tegen ouders 
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Definitie  

De uitkomst van een onderzoek naar een specifiek geweld uitgevoerd door Veilig Thuis. 

Toelichting bij de definitie  

Uitkomst van het onderzoek naar geweld tegen ouders 

Codelijst 

Waarde Label 

1 vermoeden weerlegd 

2 vermoeden niet bevestigd 

3 vermoeden bevestigd 

9 type mishandeling niet onderzocht 

Uitkomst_partnergeweld_gaaf 

Uitkomst van het onderzoek naar partnergeweld 

Definitie  

De uitkomst van een onderzoek naar een specifiek geweld uitgevoerd door Veilig Thuis. 

Toelichting bij de definitie  

Uitkomst van het onderzoek naar partnergeweld 

Codelijst 

Waarde Label 

1 vermoeden weerlegd 

2 vermoeden niet bevestigd 

3 vermoeden bevestigd 

9 type mishandeling niet onderzocht 

Uitkomst_ouderenmishandeling_gaaf 

Uitkomst van het onderzoek naar ouderenmishandeling 

Definitie  

De uitkomst van een onderzoek naar een specifiek geweld uitgevoerd door Veilig Thuis. 

Toelichting bij de definitie  

Uitkomst van het onderzoek ouderenmishandeling 

Codelijst 

Waarde Label 

1 vermoeden weerlegd 

2 vermoeden niet bevestigd 

3 vermoeden bevestigd 

9 type mishandeling niet onderzocht 

Uitkomst_overig_hg_gaaf 

Uitkomst van het onderzoek naar overig huiselijk geweld 

Definitie  

De uitkomst van een onderzoek naar een specifiek geweld uitgevoerd door Veilig Thuis. 
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Toelichting bij de definitie  

Uitkomst van het onderzoek naar overig huiselijk geweld 

Codelijst 

Waarde Label 

1 vermoeden weerlegd 

2 vermoeden niet bevestigd 

3 vermoeden bevestigd 

9 type mishandeling niet onderzocht 

Uitkomst_onbekende_bestemming_gaaf 

Voortijdig afgesloten: onbekende bestemming 

Definitie  

Is een onderzoek door Veilig Thuis met een specifieke reden voortijdig afgesloten? 

Toelichting bij de definitie  

Onderzoek voortijdig afgesloten: betrokkene(n) vertrokken met onbekende bestemming 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende reden van voortijdig afgesloten van toepassing is. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

Uitkomst_andere_regio_gaaf 

Voortijdig afgesloten: andere regio 

Definitie  

Is een onderzoek door Veilig Thuis met een specifieke reden voortijdig afgesloten? 

Toelichting bij de definitie  

Onderzoek voortijdig afgesloten: betrokkene(n) verhuisd naar ander VT-regio 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende reden van voortijdig afgesloten van toepassing is. 

  



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VT_dienst       31 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

Uitkomst_overleden_gaaf 

Voortijdig afgesloten: overlijden 

Definitie  

Is een onderzoek door Veilig Thuis met een specifieke reden voortijdig afgesloten? 

Toelichting bij de definitie  

Onderzoek voortijdig afgesloten: betrokkene(n) overleden. 

Toelichting bij het gebruik  

0/1 variabele die aangeeft of de betreffende reden van voortijdig afgesloten van toepassing is. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

Gemeente_gaaf 

Gemeentecode 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij het gebruik  

De Veilig Thuis organisaties leggen bij elke casus de gemeente vast van de bij het huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling betrokken personen. 

De waarde 9999 betekent "Onbekend". 

VTcode_gaaf 

VeiligThuis-regio 

Definitie  

Duidt aan welke Veilig Thuis-regio het betreft. 

Toelichting bij het gebruik  

Indien de gemeente onbekend is, wordt de activiteit ingedeeld in de VT-regio van de 

aanleverende VT-organisatie. 
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Codelijst 

Waarde Label 

VT01 Amsterdam-Amstelland (VT) 

VT02 Drenthe (VT) 

VT03 Flevoland (VT) 

VT04 Fryslân (VT) 

VT05 Gelderland-Midden (VT) 

VT06 Gelderland-Zuid (VT) 

VT07 Gooi en Vechtstreek (VT) 

VT08 Groningen (VT) 

VT09 Haaglanden (VT) 

VT10 Hollands-Midden (VT) 

VT11 IJsselland (VT) 

VT12 Kennemerland (VT) 

VT13 Noord- en Midden Limburg (VT) 

VT14 Noord- en Oost-Gelderland (VT) 

VT15 Noord-Brabant Midden (VT) 

VT16 Brabant Noordoost (VT) 

VT17 Noord-Holland Noord (VT) 

VT18 Rotterdam-Rijnmond (VT) 

VT19 Twente (VT) 

VT20 Utrecht (VT) 

VT21 West-brabant (VT) 

VT22 Zaanstreek-Waterland (VT) 

VT23 Zeeland (VT) 

VT24 Zuid-Holland-Zuid (VT) 

VT25 Zuid-Limburg (VT) 

VT26 Zuidoost-Brabant (VT) 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

VT_diensten_2019V1 Eerste plaatsing, definitief, cijfers gehele jaar 

VT_diensten_2020V1 Eerste plaatsing, gegevens 1e halfjaar 

VT_diensten_2020V2 Nader voorlopig, cijfers gehele jaar 

VT_diensten_2020V3 Definitief, cijfers gehele jaar 

VT_diensten_2021V1 Eerste plaatsing, gegevens 1e halfjaar 

 


