
Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschil-
lende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten 
voor de Politiestatistiek en de Statistieken van strafrechtspleging en 
-toepassing. Doordat de gehanteerde classificaties niet goed op elkaar 
aansloten, was de samenhang tussen de uitkomsten van de verschillende 
statistieken op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving ook niet 
duidelijk aan te geven. Dit probleem heeft het CBS in 1993 opgelost met 
de invoering van de ‘Standaardclassificatie misdrijven’ (SCM). Hierin 
zijn de misdrijven grotendeels geclassificeerd conform de indeling van 
het Wetboek van Strafrecht en de overige strafwetten en deels op basis 
van een maatschappelijke indeling. In 2000 en 2005 is de SCM op details 
aangepast. In 2010 heeft het CBS de SCM opnieuw aangepast, maar dit 
keer grondiger. De directe aanleiding hiervoor was dat door aanpassing 
van de aanlevering van brongegevens het mogelijk werd om de bestaande 
indeling van misdrijven aanzienlijk uit te breiden. Het CBS heeft de inde-
ling van misdrijven daarbij nu volledig in overeenstemming gebracht met 
de juridische indeling van misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht 
en de overige strafwetten. De nieuwe indeling is daarmee niet langer een 
combinatie van een juridische en maatschappelijke indeling van delicten, 
die vragen kunnen oproepen over de keuzes van de indeling van sommige 
delicten, maar louter gebaseerd op het objectieve juridische criterium. 
Bovendien zijn door de nieuwe indeling de uitkomsten uit de slachtof-
ferenquêtes en uit de Politiestatistiek beter onderling vergelijkbaar. Ten 
slotte is de naamgeving van sommige misdrijven en misdrijfcategorieën 
nog up-to-date gemaakt.

Belangrijkste verschillen tussen oude en nieuwe indeling
Bevatte de oude indeling op het laagste detailniveau 32 categorieën mis-
drijven, de nieuwe indeling telt 90 categorieën. In vergelijking met de oude 
indeling zijn diefstal met geweld en afpersing in de nieuwe indeling niet 
meer bij de ‘geweldsmisdrijven’ maar bij de ‘vermogensmisdrijven’ inge-
deeld. Het misdrijf schennis der eerbaarheid is verplaatst van ‘vernieling 
en openbare orde misdrijven’ naar ‘geweldsmisdrijven’. Kinderpornografie 
is verplaatst van ‘overige misdrijven Wetboek van Strafrecht’ naar ‘sek-
suele misdrijven’ en witwassen en bankbreuk zijn verplaatst van ‘overige 
misdrijven Wetboek van Strafrecht’ naar ‘vermogensmisdrijven’. De mili
taire en economische misdrijven vallen nu als aparte categorie onder de 
‘misdrijven overige wetten’.
Het onderscheid dat in de oude indeling binnen de ‘vermogensmisdrij-
ven’ werd gemaakt tussen eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal en 
verduistering is in de nieuwe indeling vervangen door diefstal/verduistering 
en inbraak met geweld en diefstal/verduistering en inbraak zonder geweld. 
Dit heeft te maken met de nieuwe wijze van aanleveren van gegevens, 
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uit de registraties van de politie, die het eerstgenoemde onderscheid niet 
meer mogelijk maakt.1

Voorbeelden van gewijzigde naamgeving zijn onder andere ‘(schuld aan) 
brandstichting/ontploffing’ in plaats van ‘gemeengevaarlijke misdrijven’, 
‘vernieling en beschadiging’ in plaats van ‘vernieling’ en ‘verlaten plaats 
ongeval’ in plaats van ‘doorrijden na ongeval’.
Zowel de nieuwe als de oude standaardclassificatie van misdrijven is hier-
onder opgenomen.

Standaardclassificatie misdrijven volgens de oude indeling

Wetboek van Strafrecht
geweldsmisdrijven

verkrachting (art. 242)
feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246)
overige seksuele misdrijven (art. 243 t/m 245, 247 t/m 249, 250)
bedreiging (art. 285)
misdrijven tegen het leven (art. 287 t/m 291, 293, 294, 296)
mishandeling (art. 300 t/m 304b, 306)
dood en lichamelijk letsel door schuld (art. 307 t/m 309)
diefstal met geweld (art. 312)
afpersing (art. 317)

vermogensmisdrijven
valsheidsmisdrijven (art. 208 t/m 234)
eenvoudige diefstal (art. 310)
gekwalificeerde diefstal (art. 311)
verduistering (art. 321 t/m 323)
bedrog (art. 326 t/m 334, 336, 337)
heling en schuldheling (art. 416 t/m 417)

vernieling en openbare orde en gezag
tegen de openbare orde (art. 131 t/m 136, 138 t/m 151a)
discriminatie (art. 137c t/m 137g)
gemeengevaarlijke misdrijven (art. 157 en 158)
tegen het openbaar gezag (art. 177 t/m 182, 184 t/m 206)
schennis der eerbaarheid (art. 239)
vernieling (art. 350 t/m 352)

overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

1 Voor de statistieken van de rechtbankstrafzaken is het onderscheid tussen eenvoudige diefstal, gekwali-
ficeerde diefstal en verduistering (nog) wel te maken. Daarentegen kan openlijke geweldpleging alleen in 
de Politiestatistiek onderscheiden worden naar geweldpleging tegen goederen en tegen personen.
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Wegenverkeerswet
rijden onder invloed (art. 8)
doorrijden na ongeval (art. 7 lid 1)
overige misdrijven Wegenverkeerswet

Wet op de economische delicten
milieuhygiënische wetten
overige misdrijven Wet op de economische delicten

Opiumwet
middelenlijst I (art. 2)
middelenlijst II (art. 3)

Wet wapens en munitie

Wetboek van Militair Strafrecht

Overige wetten

Standaardclassificatie misdrijven volgens de nieuwe indeling

Vermogensmisdrijven
Diefstal/verduistering en inbraak (art. 310-312, 321-325 Sr)

Diefstal en inbraak met geweld (art. 312 Sr)
Diefstal van fiets
Diefstal van bromfiets/snorfiets
Diefstal van motor/scooter
Diefstal van personenauto
Diefstal van overig vervoermiddel
Diefstal van vaartuig
Diefstal uit/vanaf personenauto
Diefstal uit/vanaf overig vervoermiddel
Diefstal uit/vanaf vaartuig
Straatroof
Diefstal/inbraak uit woning
Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis
Winkeldiefstal
Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor
Diefstal/inbraak uit hotel/pension
Diefstal/inbraak uit school
Diefstal/inbraak uit sportcomplex
Diefstal/inbraak uit overig gebouw
(Gewapende) overval
Overige diefstal en inbraak
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Diefstal en inbraak zonder geweld (art. 310, 311, 321-325 Sr)
Diefstal van fiets
Diefstal van bromfiets/snorfiets
Diefstal van motor/scooter
Diefstal van personenauto
Diefstal van overig vervoermiddel
Diefstal van vaartuig
Diefstal uit/vanaf personenauto
Diefstal uit/vanaf overig vervoermiddel
Diefstal uit/vanaf vaartuig
Diefstal uit/vanaf openbaar vervoer
Diefstal uit/vanaf luchtvaartuig
Diefstal van een dier
Zakkenrollerij
Diefstal/inbraak uit woning
Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis
Winkeldiefstal
Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor
Diefstal/inbraak uit hotel/pension
Diefstal/inbraak uit school
Diefstal/inbraak uit sportcomplex
Diefstal/inbraak uit defensiecomplex
Diefstal/inbraak uit overig gebouw
Overige diefstal en inbraak

Bedrog (art. 326-338 Sr)
Oplichting (art. 326 Sr)
Flessentrekkerij (art. 326a Sr)
Overig bedrog (art. 326b-338 Sr)

Valsheidsmisdrijven (art. 208-214, 216-223, 225-234 Sr)
Muntmisdrijf (art. 208-214 Sr)
Valsheid in zegels en merken (art. 216-223 Sr)
Valsheid in geschriften (art. 225-234 Sr)

Heling (art. 416-417bis Sr)
Afpersing en afdreiging (art. 317-318 Sr)
Bankbreuk (art. 340-343 Sr)
Witwassen (art. 420bis-420quater Sr)
Overige vermogensmisdrijven (art. 314-315, 344-348 Sr)

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
Vernieling en beschadiging (art. 350-352 Sr)

Vernieling aan auto
Vernieling aan openbare gebouwen
Vernieling aan middelen openbaar vervoer
Dierenmishandeling
Overige vernieling en beschadiging
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Tegen de openbare orde (art. 131-151c Sr)
Openlijke geweldpleging (art .141 Sr)

Openlijke geweldpleging tegen personen (art. 141 Sr)
Openlijke geweldpleging tegen goederen (art. 141 Sr)

Huisvredebreuk (art. 138 Sr)
Lokaalvredebreuk (art. 139 Sr)
Computervredebreuk (art. 138a-138b Sr)
Discriminatie (art. 137c-137g Sr)
Overige misdrijven tegen de openbare orde (art. 131-137, 139a-140, 142-
151c Sr)

(Schuld aan) brandstichting/ontploffing (art. 157-158 Sr)
Tegen het openbaar gezag (art. 177-182, 184-206 Sr)

Niet opvolgen van ambtelijk bevel (art. 184 Sr)
Wederspannigheid (art. 180-182 Sr)
Valse aangifte (art. 188 Sr)
Mensensmokkel (art. 197a Sr)
Verblijf van ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr)
Overige misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-179, 185-187, 
189-196, 197b-206 Sr)

Gewelds en seksuele misdrijven
Mishandeling (art. 300-306 Sr)
Bedreiging en stalking (art. 284a-285b Sr)

Bedreiging (art. 284a-285a Sr)
Stalking (art. 285b Sr)

Seksuele misdrijven (art. 239-250 Sr)
Aanranding (art. 246 Sr)
Verkrachting (art. 242 Sr)
Schennis der eerbaarheid (art. 239 Sr)
Ontucht met minderjarige (art. 248a-248e Sr)
(Kinder)pornografie (art. 240-240b Sr)
Ontucht met misbruik van gezag (art. 249 Sr)
Overige seksuele misdrijven (art. 243-245, 247-248, 250 Sr)

Misdrijven tegen het leven (art. 287-296 Sr)
Vrijheidsbeneming/gijzeling (art. 282-282a Sr)
Mensenhandel (art. 273f Sr)
Overige geweldsmisdrijven (art. 274-281, 307-308 Sr)

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

Verkeersmisdrijven
Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW)
Rijden onder invloed (art. 8 WVW)
Rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen (art. 9 WVW)
Rijden tijdens rijverbod (art. 162 WVW)
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Voeren vals kenteken (art. 41 WVW)
Joyriding (art. 11 WVW)
Weigeren blaastest/bloedonderzoek e.d. (art. 163 WVW)
Overige verkeersmisdrijven (art. 6, 51, 61, 74, 114, 138 WVW)

Drugsmisdrijven
Harddrugs (art. 2 OW)
Softdrugs (art. 3 OW)

(Vuur)wapenmisdrijven
Verboden wapenbezit (art. 55 WWM)
Verboden wapenhandel (art. 55 WWM)

Misdrijven overige wetten
Misdrijven Wet op de economische delicten

Milieumisdrijven (art. 1a WED)
Overige misdrijven Wet op de Economische Delicten

Militaire misdrijven (art. 96-166 WvMS)
Overige misdrijven
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