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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 Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland.” 

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 2006 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Reden versie 2018V2 en 2019V2: De cijfers van de delictscategorieën “Geweld’, “Zeden” 

en “Overig” over de verslagjaren 2018 en 2019 waren niet correct. In de cumulatie naar 

de totalen van de delictscategorieën waren een aantal onderliggende delictscodes niet 

meegenomen.  

 Reden versie 2020V2: De cijfers van de delictscategorieën “Geweld’ en “Overig” over het 

verslagjaar 2020 waren niet correct. In de cumulatie zijn een paar onderliggende 

delictscodes meegeteld in het totaal van de delictscategorie “Geweld”, terwijl dit “Overig” 

moest zijn. In eerste instantie is de indeling van de bronhouder gevolgd. In overleg met de 

bronhouder is tot de conclusie gekomen dat deze in de delictscategorie “Overig” moeten 

worden geplaatst.  

 Het gebruik van deze bestanden kan alleen na toestemming van de inhoudelijk 

verantwoordelijke afdeling. 

 Dit onderwerp is de vervanger van het onderwerp slachtofferhulp Nederland. 

 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 

“Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland”. 

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 

Deze component bevat een selectie van variabelen uit het registratiesysteem (Regas) van 

Slachtofferhulp Nederland. Van alle cliënten van Slachtofferhulp Nederland is opgenomen 

hoe vaak ze van welke type delicten slachtoffer zijn geworden in een verslagjaar. Iedere regel 

vertegenwoordigt een cliënt van Slachtofferhulp Nederland. 

Beschrijving van de populatie 

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar slachtofferhulp 

aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland. 

Methodologie 

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat Slachtofferhulp 

Nederland aan het CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om te koppelen aan het SSB. 

Gaafmaken is niet van toepassing. Men dient er rekening mee te houden dat het hier niet alleen 

slachtoffers van delicten of ongevallen betreft. Ook getuigen en daders van delicten of 

ongevallen die bij Slachtofferhulp komen worden geregistreerd. Vanaf verslagjaar 2009 zijn 

variabelen toegevoegd die bij de eerste aangemelde zaak uit het verslagjaar het type cliënt, 

type delict en vervolghulp omschrijft. (variabelen delcode, GrTypeSL en Geenvervolghulp). 

Bijlagen 

VariabelenwaardenSHNTAB.xlsx 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 delictgeweld F2 

4 delictzeden F2 

5 delictverkeer F2 

6 delictvermogen F2 

7 delictoverig F2 

8 contactpolitie F2 

9 contactSHN F2 

10 contactclient F2 

11 contactOM F2 

12 contactoverig F2 

13 typslof F2 

14 typslofbed F2 

15 typgetuige F2 

16 typbetrok F2 

17 typnabestaande F2 

18 typveroorzaker F2 

19 typoverig F2 

20 EO01 F2 

21 EO02 F2 

22 JB01 F2 

23 JB02 F2 

24 JB03 F2 

25 JB04 F2 

26 JB05 F2 

27 JB06 F2 

28 PD01 F2 

29 PD02 F2 

30 hulpaanvaard F2 

31 belaging F2 

32 huisgeweld F2 

33 DelCode F3 

34 GrTypeSL F1 

35 GeenVervolgHulp F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

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 RINPersoon. In de meeste gevallen is de 

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

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

RINPERSOON 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

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

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

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

RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

delictgeweld 

Geweldsdelict 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de delicttypen: -Geweld zonder letsel -Geweld met letsel 

-Geweld dodelijk -Geweld bedreiging -Geweld overval -Geweld beroving -Geweld 

vrijheidsbeneming en gijzeling 

delictzeden 

Zedendelict 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 
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Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de delicttypen: - aanranding - verkrachting - incest - 

ontucht minderjarige - openbare schennis - vrouwenhandel 

delictverkeer 

Verkeersdelict. 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van: - verkeersongevallen zonder letsel - verkeersongevallen 

met letsel - verkeersongevallen met dodelijke afloop Een cliënt kan ook een slachtoffer zijn 

van een verkeersongeval als getuige, betrokkene of veroorzaker van een verkeersongeval. 

delictvermogen 

Vermogensdelict. 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de delicttypen: Vermogensdelict woninginbraak 

Vermogensdelict diefstal van Vermogensdelict diefstal uit Vermogensdelict oplichting en 

verduistering Vermogensdelict vernieling/vandalisme/baldadigheid 

delictoverig 

Overige delicten. 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een aggregatie van de delicttypen: - overig brand - overig zelfdoding - overig 

stalking - overig arbeidsongeval - overig vermissing - overig anders Andere onderscheiden 

delictcategoriën zijn: - Geweldsdelicten - Zedendelicten - Verkeersongevallen - 

Vermogensdelicten 

contactpolitie 

contact met cliënt via politie 

Definitie  

Aantal keer dat een cliënt contact heeft gehad met Bureau Slachtofferhulp 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende contactmogelijkheden die worden onderscheiden zijn: - contact via de politie 

- contact via een ander Bureau Slachtofferhulp - contact op eigen initiatief van de cliënt - 

contact via het Openbaar Ministerie - contact via overige instanties Er is in 2009 gekozen om 

in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp aanvaard niet te vullen. Wellicht 
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kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden geleverd. Het ziet er wel naar uit 

dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. Sinds 2007 spreken we immers van 

dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet meer goed te herleiden of er sprake is 

van aanvaarde hulp. 

contactSHN 

contact met cliënt via ander bureau SHN. 

Definitie  

Aantal keer dat een cliënt contact heeft gehad met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende contactmogelijkheden die worden onderscheiden zijn: - contact via de politie 

- contact via een ander Bureau Slachtofferhulp - contact op eigen initiatief van de cliënt - 

contact via het Openbaar Ministerie - contact via overige instanties Er is in 2009 gekozen om 

in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp aanvaard niet te vullen. Wellicht 

kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden geleverd. Het ziet er wel naar uit 

dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. Sinds 2007 spreken we immers van 

dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet meer goed te herleiden of er sprake is 

van aanvaarde hulp. 

contactclient 

contact op eigen initatief client 

Definitie  

Aantal keer dat een cliënt contact heeft gehad met Bureau Slachtofferhulp 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende contactmogelijkheden die worden onderscheiden zijn: - contact via de politie 

- contact via een ander Bureau Slachtofferhulp - contact op eigen initiatief van de cliënt - 

contact via het Openbaar Ministerie - contact via overige instanties Er is in 2009 gekozen om 

in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp aanvaard niet te vullen. Wellicht 

kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden geleverd. Het ziet er wel naar uit 

dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. Sinds 2007 spreken we immers van 

dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet meer goed te herleiden of er sprake is 

van aanvaarde hulp. 

contactOM 

contact met cliënt via het OM 

Definitie  

Aantal keer dat een cliënt contact heeft gehad met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende contactmogelijkheden die worden onderscheiden zijn: - contact via de politie 

- contact via een ander Bureau Slachtofferhulp - contact op eigen initiatief van de cliënt - 

contact via het Openbaar Ministerie - contact via overige instanties Er is in 2009 gekozen om 
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in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp aanvaard niet te vullen. Wellicht 

kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden geleverd. Het ziet er wel naar uit 

dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. Sinds 2007 spreken we immers van 

dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet meer goed te herleiden of er sprake is 

van aanvaarde hulp. 

contactoverig 

contact met cliënt via overige contacten 

Definitie  

Aantal keer dat een cliënt contact heeft gehad met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende contactmogelijkheden die worden onderscheiden zijn: - contact via de politie 

- contact via een ander Bureau Slachtofferhulp - contact op eigen initiatief van de cliënt - 

contact via het Openbaar Ministerie - contact via overige instanties Er is in 2009 gekozen om 

in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp aanvaard niet te vullen. Wellicht 

kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden geleverd. Het ziet er wel naar uit 

dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. Sinds 2007 spreken we immers van 

dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet meer goed te herleiden of er sprake is 

van aanvaarde hulp. 

typslof 

type cliënt is een slachtoffer. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt van Bureau Slachtofferhulp slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt bij slachtoffers onderscheid gemaakt tussen personen die slachtoffer zijn geworden 

en bedrijven die slachtoffer zijn geworden. Deze variabele betreft personen die slachtoffer zijn 

geworden. Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers 

(bedrijven) - Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig Een cliënt kan 

bijvoorbeeld ook een betrokkene of getuige zijn. 

typslofbed 

Het aantal keer dat een bedrijf als cliënt van Bureau Slachtofferhulp slachtoffer is geworden. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt van Bureau Slachtofferhulp slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt bij slachtoffers onderscheid gemaakt tussen personen die slachtoffer zijn geworden 

en bedrijven die slachtoffer zijn geworden. Deze variabele betreft bedrijven die slachtoffer 

zijn geworden. Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers 

(bedrijven) - Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig Een cliënt kan 

bijvoorbeeld ook een betrokkene of getuige zijn. 
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typgetuige 

type cliënt is een getuige. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt contact heeft met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers (bedrijven) - 

Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig Een cliënt kan bijvoorbeeld 

ook een slachtoffer of betrokkene zijn. 

typbetrok 

type cliënt is betrokkene 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt contact heeft met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers (bedrijven) - 

Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig Een cliënt kan bijvoorbeeld 

ook een slachtoffer of getuige zijn. 

typnabestaande 

type cliënt is een nabestaande. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt contact heeft met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers (bedrijven) - 

Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig Een cliënt kan bijvoorbeeld 

ook een slachtoffer, betrokkene of getuige zijn. 

typveroorzaker 

type cliënt is een veroorzaker. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt contact heeft met Bureau Slachtofferhulp. 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffers (personen) - Slachtoffers (bedrijven) - 

Nabestaanden - Betrokkenen - Getuigen - Veroorzakers - Overig 

typoverig 

type cliënt overig. 

Definitie  

Het aantal keer dat een type cliënt contact heeft met Bureau Slachtofferhulp. 
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Toelichting bij de definitie  

Onderscheiden typen cliënten zijn: - Slachtoffer (personen) - Slachtoffer (bedrijven) - 

Nabestaande - Betrokkene - Getuige - Veroorzaker - Overig 

EO01 

Gestructureerde opvang 

Definitie  

Het aantal keer gestructureerde opvang van een cliënt door Bureau Slachtofferhulp. 

EO02 

Emotionele ondersteuning 

Definitie  

Het aantal keer emotionele opvang van een cliënt door Bureau Slachtofferhulp 

JB01 

Schade verhalen via voegen 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

Toelichting bij de definitie  

Het slachtoffer kan in het strafproces met een voegingsformulier een schadeclaim indienen 

tegen de verdachte. 

JB02 

Schade verhalen via fondsen 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

Toelichting bij de definitie  

Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven is het mogelijk van de overheid een tegemoetkoming 

in de schade te krijgen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

JB03 

Schade verhalen bij verzekering tegenpartij 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

JB04 

Begeleiding strafproces 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 
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Toelichting bij de definitie  

Begeleiding bij het strafproces kan zijn: - begeleiding rond aangifte - begeleiding gesprek 

officier van justitie - begeleiding naar zitting - optreden als gemachtigde - hulp bij inning als 

executie van het vonnis. 

JB05 

SSV/Spreekrecht 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

Toelichting bij de definitie  

SSV = schriftelijke slachtofferverklaring. Sinds 2005 hebben slachtoffers het wettelijke recht 

om ter zitting een mondelinge verklaring af te leggen over de gevolgen van het delict. In 2004 

werd de schriftelijke slachtofferverklaring landelijk ingevoerd. De slachtofferverklaring is 

voorbehouden aan slachtoffers (of nabestaanden in het geval van een levensdelict) van 

misdrijven waarop een celstraf van tenminste maximaal acht jaar staat en een aantal in de wet 

genoemde delicten. Met deze variabele worden beëindigde zaken geteld. In 2005 en 2006 

komen er nog geen zaken voor waarin gebruik is gemaakt van de schriftelijke 

slachtofferverklaring of het spreekrecht. 

JB06 

Juridische begeleiding (overig) 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

Toelichting bij de definitie  

Per zaak kan op meer dan één manier juridische begeleiding plaats vinden. 

PD01 

Praktische ondersteuning 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 

Toelichting bij de definitie  

Er sprake is van praktische ondersteuning in geval van één van de volgende vormen van 

dienstverlening: - invullen van formulieren - schrijven van brieven - informatie over andere 

instellingen - blokkeren van bank-/giropassen - overige praktische ondersteuning 

PD02 

Doorverwijzing naar externe partij 

Definitie  

Het aantal keer dat Bureau Slachtofferhulp een cliënt specifieke ondersteuning heeft geboden. 
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hulpaanvaard 

hulpaanbod aanvaard 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt het hulpaanbod van Bureau Slachtofferhulp aanvaard heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Er is in 2009 gekozen om in de component SHN2008 de variabelen over contact en hulp 

aanvaard niet te vullen. Wellicht kan in 2010 een gedeelte van deze gegevens alsnog worden 

geleverd. Het ziet er wel naar uit dat de variabele hulpaanvaard niet meer van toepassing is. 

Sinds 2007 spreken we immers van dienstverlening en in 2008 is uit de bronbestanden niet 

meer goed te herleiden of er sprake is van aanvaarde hulp. 

belaging 

is er sprake van belaging. 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is door de medewerker van Bureau Slachtofferhulp alleen in te vullen in 

combinatie met de delictcategoriën 'geweld', 'zeden', 'vermogen' of 'overig'. 

huisgeweld 

is er sprake van huiselijk geweld 

Definitie  

Het aantal keer dat een cliënt van Bureau Slachtofferhulp het slachtoffer is geworden. 

DelCode 

Delictcode bureau slachtofferhulp 

Definitie  

Het type delict volgens Bureau Slachtofferhulp 

Toelichting bij de definitie  

De variabele is wegens verandering van de bronregistratie pas gevuld vanaf verslagjaar 2009. 

Codelijst 

Waarde Label 

110 Mishandeling 

117 Nabestaanden en slachtoffers in coronatijd 

120 Zware mishandeling 

121 Nabestaanden en familie die van mensen die op de Intensive care 

liggen of hebben gelegen. 130 Geweld dodelijk 

140 Bedreiging 

150 Overval 

160 Beroving 

170 Vrijheidsbeneming en gijzeling 
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Waarde Label 

180 Huisvredebreuk 

190 Overtreden huisverbod 

210 Aanranding 

220 Verkrachting 

230 Incest 

240 Ontucht minderjarige 

250 Openbare schennis 

255 Zeden algemeen/overig 

260 Mensenhandel 

270 Smaad jegens overledene 

280 Grooming 

310 Verkeersongeval zonder letsel 

320 Verkeersongeval met letsel 

330 Verkeersongeval met dodelijke afloop 

340 Luchtvaartongeval 

345 Luchtvaartongeval met dodelijke afloop 

350 Scheepvaartongeval 

355 Scheepvaartongeval met dodelijke afloop 

360 Spoorwegongeval 

410 Woninginbraak 

420 Diefstal zonder geweld 

430 Diefstal met geweld 

440 Oplichting en verduistering 

450 Vernieling/vandalisme/baldadigheid 

460 Cybercrime 

510 Brand 

520 Zelfdoding 

530 Stalking 

540 Arbeidsongeval 

550 Vermissing 

560 Brand(stichting) 

570 Belediging/smaad/laster 

580 Discriminatie 

585 Medische incidenten 

590 Overig 

900 Kindertoeslag affaire 

910 Misstanden in de sport 

920 Klokkenluiders 

999 Geen SHNcode 

GrTypeSL 

Type client bureau slachtofferhulp 

Definitie  

De typering van een cliënt van Bureau Slachtofferhulp 
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Toelichting bij de definitie  

De variabele is wegens verandering van de bronregistratie pas gevuld vanaf verslagjaar 2009. 

Voor eerdere verslagjaren is de typering van cliënten te herleiden uit andere variabelen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Slachtoffer/privé 

2 Slachtoffer/bedrijf 

3 Getuige 

4 Betrokkene 

5 Nabestaande 

6 Veroorzaker 

9 Onbekend 

GeenVervolgHulp 

Wel of geen vervolghulp slachtofferhulp 

Definitie  

Heeft een cliënt vervolghulp van Bureau Slachtofferhulp ontvangen? 

Toelichting bij de definitie  

De variabele is wegens verandering van de bronregistratie pas gevuld vanaf verslagjaar 2009. 

Voor eerdere verslagjaren is de variabele hulpaanvaard enigszins vergelijkbaar. Voor 2015 is 

de variabele onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Wel vervolghulp 

1 Geen vervolghulp 

9 Onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140124 SHNTAB 2006 t/m 2012V1 Eerste plaatsing 

141002 SHNTAB 2013V1 Eerste plaatsing 

SHN2014TABV1 t/m SHN2019TABV1 Eerste plaatsing 

SHN2020TABV1 Eerste plaatsing 

SHN2018TABV2 Correcties m.b.t. geweld, zeden en overig 

SHN2019TABV2 Correcties m.b.t. geweld, zeden en overig 

SHN2020TABV2 Correcties m.b.t. geweld en overig 

SHN2020TABV3 Definitief, vervangt 2020TABV2 

SHN2021TABV1 Eerste plaatsing 

 


