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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 instromen bij het Openbaar Ministerie in het 

betreffende jaar.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2001 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In 2001 t/m 2017V2: Correctie INOMVOLGNR bij dubbele zaaknummers. 

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

rechtspersoon (Niet natuurlijk persoon). Zie variabele INOMSRTPERS. 

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

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

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

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

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

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

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Een ingeschreven (rechtbank)strafzaak is een bij het parket ingeschreven dossier met het 

proces-verbaal van aangifte ten aanzien van één verdachte. Als er meer verdachten in een 

proces-verbaal voorkomen wordt voor iedere verdachte een strafzaak ingeschreven. Een regel 

in het bestand is een strafzaak. Dit data-ontwerp bevat rechtbankstrafzaken die zijn 

ingestroomd bij het Openbaar Ministerie (OM), de kenmerken van de zaak zoals de datum van 

inschrijving, 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 instroom bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt bepaald door alle zaken te selecteren 

met ten minste één primair rechtbankfeit waarvan de datum van registratie in het betreffende 

jaar ligt. Daarmee bevat het bestand alle rechtbankstrafzaken die in het verslagjaar zijn 

ingeschreven bij het OM. Deze strafzaken zijn in het verslagjaar of in een later verslagjaar 

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. Zaken die in COMPAS 

worden overgedragen naar een ander parket, worden in de instroomcijfers dubbel geteld. Deze 

stromen namelijk zowel bij het ene parket als bij het andere parket in. Ditzelfde is het geval 

bij een zaak die wordt overgeheveld vanuit GPS naar COMPAS. Dit gebeurt bijvoorbeeld als 

een zaak te complex blijkt te zijn om te verwerken in GPS. Het kan enige tijd duren voordat 

de zaak wordt overgeheveld, waardoor dat op het moment van publicatie vaak nog niet bekend 

is. Daarom wordt ervoor gekozen om een 'bevroren' beeld van een jaar te geven en niet te 

corrigeren voor de dubbele instroom. De overhevelingen en overdrachten worden eveneens 

meegeteld bij de uitstroom OM, zodat er een beeld gegeven wordt van het aantal zaken en 

daarmee de instroom en uitstroom vergelijkbaar zijn. 

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 ingeschreven bij het 

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

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

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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staat. Bij gelijke straffen wordt het eerstgenoemde delict genomen. Op basis van het zwaarste 

feit wordt de indeling naar standaard classificatie misdrijven 2010 gemaakt. Volgens de 

jaarverslagen van het OM verklaart de invoering van GPS in 2009 42% van de instroomdaling 

en in 2010 ongeveer een derde. Als mogelijke andere factoren die een daling hebben 

veroorzaakt, noemt het OM onder meer de vermindering van veelvoorkomende criminaliteit, 

de Basisvoorziening Handhaving bij de politie en het steeds vaker succesvol afhandelen van 

zaken door middel van een strafbeschikking. De stijging van 2011 kan deels worden 

toegeschreven aan het feit dat de effecten van de invoering van GPS zijn uitgewerkt en deels 

aan de toename van het aantal aangehouden verdachten door de politie. De invoering van GPS 

heeft een gewijzigde werkwijze van het Openbaar Ministerie tot gevolg. Het OM registreert 

processen-verbaal later, keurt een deel van de instroom af en registreert deze vervolgens niet 

meer. In COMPAS werden zaken direct na ontvangst geregistreerd, in GPS gebeurt dit na een 

beoordeling. Het gevolg is enerzijds dat zaken met enige vertraging worden ingeschreven en 

anderzijds dat zaken in het geheel niet meer worden ingeschreven. Dit heeft een daling van de 

cijfers tot gevolg, waarvan een deel structureel is vanwege afgekeurde zaken en een deel 

incidenteel vanwege de vertraging door de beoordeling van nieuwe zaken. Door dit verschil 

in registratie wordt ook de datum van registratie in de systemen in GPS en COMPAS anders 

ingevuld. Dit heeft gevolgen voor het berekenen van doorlooptijden (het verschil tussen de 

datum van registratie en de datum waarop de zaak uitstroomt bij het OM en de rechter). Voor 

het berekenen van de doorlooptijden is dit van belang. In 2013 is BOSZ (Betere Opsporing 

door Sturing op Zaken) ingevoerd. Dit is een landelijk zaaksvolgsysteem voor 

politie(misdrijf)dossiers. Een deel van de technische sepots hoefde in beginsel alleen nog in 

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

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

moesten bijvoorbeeld zedenzaken of zaken met zware geweldsdelicten wel worden 

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

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

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

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

Bijlagen 

variabelenwaardenINSTROOMOMTAB.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINZAAKNR A32 

2 INOMVOLGNR F2 

3 INOMRINPERSOONS A1 

4 INOMRINPERSOON A9 

5 INOMDATUMINSCHR A8 

6 INOMPLEEGDAT A8 

7 INOMPLEEGGEMJJJJ A4 

8 INOMIDART A5 

9 INOMSCM10 F7 

10 INOMSRTPERS A1 

11 INOMBEID A8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINZAAKNR 

Het zaaknummer van de strafzaak. 

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. 

INOMVOLGNR 

Volgnummer van de rechtbankstrafzaak bij instroom OM. 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

uitstromen = 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. 

INOMRINPERSOONS 

Samen met INOMRINPERSOON identificeert dit nummer de verdachte. 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

V RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID 
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INOMRINPERSOON 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon van de verdachte. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

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

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

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

RinPersoon geschiedt door het CBS. Dit nummer is alleen gevuld als de verdachte een 

natuurlijk persoon is. 

INOMDATUMINSCHR 

Datum inschrijving bij het OM in JJJJMMDD. 

Definitie  

De datum waarop een strafzaak is ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM). 

Toelichting bij het gebruik  

De invoering van GPS heeft een gewijzigde werkwijze van het Openbaar Ministerie tot gevolg. 

Het OM registreert processen-verbaal later, keurt een deel van de instroom af en registreert 

deze vervolgens niet meer. In COMPAS werden zaken direct na ontvangst geregistreerd, in 

GPS gebeurt dit na een beoordeling. Het gevolg is enerzijds dat zaken met enige vertraging 

worden ingeschreven en anderzijds dat zaken in het geheel niet meer worden ingeschreven. 

Dit heeft een daling van de cijfers tot gevolg, waarvan een deel structureel is vanwege 

afgekeurde zaken en een deel incidenteel vanwege de vertraging door de beoordeling van 

nieuwe zaken. Door dit verschil in registratie wordt ook de datum van registratie in de 

systemen in GPS en COMPAS anders ingevuld. Dit heeft gevolgen voor het berekenen van 

doorlooptijden (het verschil tussen de datum van registratie en de datum waarop de zaak 

uitstroomt bij het OM en de rechter). Voor het berekenen van de doorlooptijden is dit van 

belang. 

INOMPLEEGDAT 

Datum van plegen van het misdrijf dat is ingeschreven bij het OM in JJJJMMDD. 

Definitie  

Datum waarop een misdrijf is gepleegd, ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM). 

INOMPLEEGGEMJJJJ 

De gemeente waar het misdrijf is gepleegd dat is ingeschreven bij het OM. 
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Definitie  

De gemeente waar een misdrijf is gepleegd dat is ingeschreven bij het Openbaar Ministerie 

(OM) 

Toelichting bij de definitie  

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

gemeentelijke herindeling dus meegenomen. 

INOMIDART 

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. 

INOMSCM10 

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

2010 voor vervolging en berechting. 

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 Label 

1010100 Diefstal en inbraak met geweld 

1010200 Eenvoudige diefstal 

1010300 Gekwalificeerde diefstal 

1010400 Verduistering 

1020100 Oplichting 

1020200 Flessentrekkerij 

1020300 Overig bedrog 

1030100 Muntmisdrijf 

1030200 Valsheid in zegels en merken 

1030300 Valsheid in geschriften 

1040000 Heling 

1050000 Afpersing en afdreiging 

1060000 Bankbreuk 

1070000 Witwassen 
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Waarde Label 

1080000 Overige vermogensmisdrijven 

2010000 Vernieling en beschadiging 

2020100 Openlijk geweld 

2020200 Huisvredebreuk 

2020300 Lokaalvredebreuk 

2020400 Computervredebreuk 

2020500 Discriminatie 

2020600 Tegen openbare orde overig 

2020700 Openbare orde niet gespecificeerd 

2030000 Brandstichting/ontploffing 

2040100 Niet opvolgen van ambtelijk bevel 

2040200 Wederspannigheid 

2040300 Valse aangifte 

2040400 Mensensmokkel 

2040500 Verblijf v. ongewenste vreemdeling 

2040600 Tegen het openbaar gezag overig 

3010000 Mishandeling 

3020100 Bedreiging 

3020200 Stalking 

3030100 Aanranding 

3030200 Verkrachting 

3030300 Schennis der eerbaarheid 

3030400 Ontucht met minderjarige 

3030500 (Kinder)pornografie 

3030600 Ontucht met misbruik van gezag 

3030700 Overige seksuele misdrijven 

3040000 Misdrijven tegen het leven 

3050000 Vrijheidsbeneming/gijzeling 

3060000 Mensenhandel 

3070000 Overige geweldsmisdrijven 

4000000 erige misdrijven WvSr 

5010000 Verlaten plaats ongeval 

5020000 Rijden onder invloed 

5030000 Rijden tijdens ontzegging/OBM 

5040000 Rijden tijdens rijverbod 

5050000 Voeren vals kenteken 

5060000 Joyriding 

5070000 Weigeren blaastest/bloedonderzoek 

5080000 Overige verkeersmisdrijven 

6010000 Harddrugs 

6020000 Softdrugs 

7000000 (Vuur)wapenmisdrijven 

9000000 Misdrijven overige wetten 

9010100 Milieumisdrijven 

9010200 Ov misdrijven WED 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie instroomomtab       13 

Waarde Label 

9020000 Militaire misdrijven 

9030000 Overige misdrijven 

9090000 Onbekend delict 

9999999 Onbekend delict 

INOMSRTPERS 

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. 

INOMBEID 

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. 

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. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

INSTROOMOM2001 t/m 2016TABV1  Eerste plaatsing 

INSTROOMOM2017TABV1  Eerste plaatsing 

INSTROOMOM2001 t/m 2017TABV2  Correctie INOMVOLGNR bij dubbele zaaknummers 

INSTROOMOM2018V1 Eerste plaatsing 

INSTROOMOM2019V1 Eerste plaatsing 

INSTROOMOM2020V1 Eerste plaatsing 

INSTROOMOM2021V1 Eerste plaatsing 

 


