
aangifte	49-50,	62-67,	171-179,	222-223,	231-233,	304-307,	342-343,	366-367,	
479,	481

afdoening door openbaar ministerie	(zie	ook:	OMDATA)	27-31,	109-125,	
166-167,	171-179,	222,	238-240,	373-401,	479-483,	485-486,	492,	499-500

afdoening door politie	25-26,	166,	171-179,	479-483
afdoening	door	rechter	(zie:	vonnis)
afkortingenlijst	517-519
allochtonencriminaliteit	(zie	ook:	daderprofiel;	verdachten)	77,	96-98,	104-

106,	336-341,	348-351,	360-365
alternatieve (jeugd)straffen	(zie	ook:	Halt;	jeugdstraffen	en	-maatregelen)	

36-37,	109,	113-114,	120-122,	127,	132,	137-139,	144-145,	149-150,	152-154,	
162-165,	171,	173,	175-176,	214-215,	219-220,	239,	383-384,	398-399,	412-
419,	430-431,	439-443,	451-452,	472-473,	190-192,	479-482,	494-495,	501-
502

angst	voor	criminaliteit	(zie:	onveiligheidsgevoelens)
arrondissementsrechtbank	(zie:	rechterlijke	macht)
bedrijven als slachtoffer	(zie	ook:	Monitor	Bedrijven	en	Instellingen;	

Monitor	Criminaliteit	Bedrijfsleven;	preventiemaatregelen	door	
bedrijven)	49-50,	54-56,	60-61,	66-67,	191,	294-297

behandelinrichtingen	voor	jeugdigen	(zie:	justitiële	jeugdinrichtingen)
beleidssepot	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie)
beraadslaging	33-34	(zie	ook:	strafproces)
berechting	(zie:	strafrechtspleging;	vonnis)
beslissing	omtrent	vervolging	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie)
beslissing	van	de	rechter	(zie:	vonnis)
beveiligingsbranche	73,	286-287,	285-286,	314-315
beveiligingsmaatregelen	(zie:	preventiemaatregelen)
bijkomende	straffen	(zie:	ontzegging	van	rijbevoegdheid;	

verbeurdverklaring)
bijzondere opsporingsdiensten	24-25,	210-211,	490-491
boete	(zie:	geldboete)
burgers	als	slachtoffer	(zie:	slachtoffers)
Buro	Slachtofferhulp	-	organisatie	en	taken	(zie:	slachtofferhulp)
cassatie	(zie:	rechtsmiddelen)
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	(zie	ook:	inning	van	

geldboete;	inning	van	schadevergoedingsmaatregel;	inning	van	
voordeelsontneming)	43,	214-215,	276-277,	474-477,	486,	494-495,	501

conservatoir	beslag	(zie:	voordeelsontneming)
classificatie van misdrijven	249-250
criminaliteitsontwikkeling	(zie	ook:	internationale	vergelijking	

criminaliteit;	stadscriminaliteit)	49-57,	62-67,	77-86,	171-189,	222-223,	
231-233,	289-307,	319-329,	506,	509-510

criminele	carrière	(zie:	recidive)
daderprofiel	(zie	ook:	verdachten)	89-107,	222,	234-237,	335-341,	344-352,	

360-365,	368-371

Bijlage 7 Trefwoordenregister
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delicten	(zie:	strafbaar	feit)
delinquenten	-	kenmerken	(zie:	daderprofiel;	verdachten)
deskundigen	in	het	strafproces	(zie:	getuige-deskundigen)
detailhandel	als	slachtoffer	(zie:	bedrijven	als	slachtoffer)
diefstal	(zie:	vermogensdelicten)
diefstal	met	geweld	(zie:	geweldsdelicten)
discriminatie	322,	325,	327,	330,	332-333,	354,	356,	358,	374,	377,	381,	383,	

385,	387,	390,	392,	396,	398,	400,	405,	408,	410,	421,	424,	426,	428,	430,	
432,	435,	437,	445,	447,	449,	451,	453,	456-461

Dienst Justitiële Inrichtingen	(DJI)	40-43,	214-216,	486,	494-495,	501
doorlooptijd van strafzaken	109,	123-125,	127,	145-146,	387-388,	456-461
doorrijden	na	ongeval	(zie:	verkeersdelicten)
drugsdelicten	77,	81,	87,	90-91,	95,	100-103,	111-112,	120,	123-124,	129-135,	

137-138,	140-141,	154-155,	177-179,	187-189,	200-201,	231,	234,	237,	321,	
323,	326,	328,	331-334,	342-343,	346-347,	353,	355,	357,	359,	366-367,	375,	
378,	382,	384,	386,	388,	391,	393,	397,	399,	401,	405-406,	408-411,	415-417,	
421-433,	435-438,	441-442,	445-447,	449-454,	456-461,	464,	482-483,	509-
512

dwangmiddelen	22-23
economische delicten	111-112,	119-120,	123-124,	129-133,	140-141,	323,	325,	

327,	330,	332,	334,	354-359,	375,	378,	382,	384,	386,	388,	391,	393,	397,	399,	
401,	405-406,	408-411,	415-417,	421-433,	435-438,	441-442,	445-447,	449-
454,	456-461,	482-483

elektronisch huisarrest	37,	41,	151,	165,	463,	465,	472
European sourcebook	222-225,	281-282,
forensische zorg	43
fraude	(zie:	economische	delicten;	vermogensdelicten)
gedetineerden	-	kenmerken	(zie:	gevangenisbevolking)
gedragsmaatregel voor jeugdigen	(zie	ook:	jeugdstraffen	en	–maatregelen)	

39,	163-164
gefinancierde	rechtshulp	(zie:	rechtshulp)
geldboete	-	incl.	transacties	(zie	ook:	inning	van	geldboete)	37,	127,	132-

134,	139-141,	171,	173,	175-176,	191-193,	239,	412-418,	421-423,	439-443,	
453-455,	479-481,	483,	514

gemeentegrootte	en	criminaliteit	(zie:	stadscriminaliteit)
gerechtshof	(zie:	rechterlijke	macht)
geregistreerde	criminaliteit	(zie:	criminaliteitstontwikkeling)
getuige-deskundigen	22
getuigen	21
gevangenisbevolking	-	kenmerken	149-155,	222,	241-243,	463-465,	471-472,	

515
gevangeniscapaciteit	-	bezetting	en	doorstroming	149-155,	463-464,	471
gevangenissen	(zie:	penitentiaire	inrichtingen)
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gevangenisstraffen	(zie	ook:	jeugddetentie,	vervangende	hechtenis)	36,	
127,	132,	134-137,	153-155,	157-158,	171,	173,	176-177,	222,	241-243,	412-
419,	424-429,	439-443,	463-466,	469,	479-480,	514

geweldsdelicten	(zie	ook:	moord	en	doodslag)	49,	52-54,	57-70,	77,	81-82,	
89-92,	95,	99-103,	111-112,	114-116,	118-124,	128-135,	137-138,	140-142,	
144-145,	154-155,	178-182,	193-197,	222,	226-229,	231-234,	236,	289-309,	
320,	322,	325,	327,	330-331,	333,	342,	344-345,	352,	354,	356,	358,	366,	
368-369,	374,	377,	381,	383,	385,	387,	390,	392,	396,	398,	400,	405,	408,	410,	
415-417,	421,	424,	426,	428,	430,	432,	435,	437,	441-442,	445,	447,	449,	451,	
453,	456-461,	464,	482-483,	506-507,	509-513

gratie	169-170,	478
Halt	(zie	ook:	alternatieve	(jeugd)straffen)	25-27,	108,	173,	191,	214,	219,	481,	

486,	494-495,	501
hechtenis	(zie:	gevangenisstraffen;	voorlopige	hechtenis)
heenzending	151,	466
herhaald	slachtofferschap	(zie:	meervoudig	slachtofferschap)
Herkenningsdienstsysteem	(HKS)	87-88,	91-99,	101-107,	268-271
Hoge	Raad	(zie:	rechterlijke	macht)
hoger	beroep	(zie:	rechtsmiddelen)
huis	van	bewaring	(zie:	penitentiaire	inrichtingen)
informatiebronnen criminaliteit en rechtshandhaving	251-286
inning van geldboete	–	incl.	transacties	(zie	ook:	geldboete)	149,	154,	165-

167,	474-475,	486,	494-495,	501
inning van schadevergoedingsmaatregel	149,	168-169,	477,	486,	494-495,	

501
inning van voordeelsontneming	(zie	ook:	voordeelsontneming)	149,	167-

168,	476,	486,	494-495,	501,
Inspectie voor de sanctietoepassing (ISt) 44
Integrale	Veiligheidsmonitor	(zie:	veiligheidsmonitor)
Internationale slachtofferenquête (ICVS) 222-231,	279-280,	506-507
Integrale	veiligheidsmonitor	(IVM)	(zie:	Veiligheidsmonitor)
internationale	rechtshulp	(zie:	overdracht	van	straftenuitvoerlegging)
internationale vergelijking criminaliteit en opsporing 222-237,	506-507,	

509
internationale vergelijking strafrechtspleging en tenuitvoerlegging	222,	

238-243,	512-513
interne	criminaliteit	(zie:	bedrijven	als	slachtoffer)
inverzekeringstelling	(zie:	voorlopige	hechtenis)
ISD-maatregel	(zie:	plaatsing	in	inrichting	voor	stelselmatige	daders)
jeugdbescherming		-	organisatie	(zie:	Raad	voor	de	Kinderbescherming)
jeugdcriminaliteit (zie	ook:	meisjescriminaliteit)	77,	91-94,	99-107,	189-201,	

218-220,	222,	234-236,	335-339,	344-345,	348-371,	483,	510
jeugddetentie	36,	139-140,	142-144,	160-162,	171,	190-191,	193-195,	219,	412-

418,	439-450,	470-471,	481-482
jeugdmaatregelen	(zie:	jeugdstraffen	en	-maatregelen)
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jeugdreclassering	39,	163-165,	217,	220,	503
jeugdstraffen en -maatregelen	(zie	ook:	alternatieve	(jeugd)straffen;	

gedragsmaatregel	voor	jeugdigen,	jeugddetentie,	PIJ-maatregel)	35-40,	
127,	139-145,	160-162,	164-165,	171,	190-195,		219-220,	403,	412-419,	432-
455,	470,	481-482,	514

jeugdstrafrechtspleging	109,	111,	117-123,	127,	138-145,	195-201,	218-220,	
373,	376,	389-401,	412-419,	432-455,	481-482,	499-503

justitieketen	521-523
justitiële	inrichtingen	(zie:	Dienst	Justitiële	Inrichtingen;	justitiële	

jeugdinrichtingen;	penitentiaire	inrichtingen)
justitiële	inrichtingen	voor	volwassenen	(zie:	penitentiaire	inrichtingen)
justitiële jeugdinrichtingen	-	doelgroep,	capaciteit,	bezetting	en	

doorstroming	42-43,	149,	160-162,		218-220,	278-279,	471,	501-502
kantongerechten	(zie:	rechterlijke	macht)
kinderbescherming	(zie:	Raad	voor	de	Kinderbescherming)
Koninklijke Marechaussee	24,	210
Korps	Landelijke	Politiediensten	(KLPD)	(zie:	politie)
kosten van criminaliteit	203-206,	209-211,	218-220,	297,	302-303,	485-486,	

499
kosten van preventie 205-208,	284,	485-488
kosten van (straf)rechtshandhaving 203-220,	282-284,	485-488,	490-494,	

499-500
kosten van straftenuitvoerlegging	205-206,	214-216,	218-220,	485-488,	494-

497,	499,	501-502,	485-488,	494-497,	499,	501
kosten van vervolging en strafrechtspleging	205-206,	211-213,	218-220,	

282-284,	485-488,	499-500
landelijk	parket	(zie:	openbaar	ministerie)
landenvergelijking	(zie:	internationale	vergelijking)
legaliteitsbeginsel	18-19
letsel	van	slachtoffers	(zie:	lichamelijk	letsel	bij	slachtoffers;	psychisch	

letstel	bij	slachtoffers)
levensdelicten	(zie:	moord	en	doodslag)
lichamelijk letsel bij slachtoffers	(zie	ook:	slachtoffers)	61-62,	302-303
maatregelen	(zie:	straffen	en	maatregelen)
melding	bij	de	politie	(zie:	aangifte)
meisjescriminaliteit	(zie	ook:	jeugdcriminaliteit;	vrouwencriminaliteit)	

77,	99-100,	102-103,	105,		119,	127,	139,	335,	344-347,	352-353,	360-363,	
368-371

misdrijven	(zie:	strafbaar	feit)
Monitor criminaliteit bedrijfsleven (MCB)	49-50,	54-56,	60-61,	66-67,	72-

73,	75-76,	262-264
moord en doodslag	222,	231-232,	322,	325,	327,	330-331,	333,	354,	356,	358,	

405,	408,	410,	421,	424,	426,	428,	430,	432,	435,	437,	445,	447,	449,	451,	453,	
456-459,	508-513

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	44-45,	210,	486,	491
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Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)	
45

OMDATA	(zie	ook:	afdoening	door	openbaar	ministerie)	273-275
ondertoezichtstelling	(zie:	jeugdbeschermingsmaatregelen)
onderzoek	ter	terechtzitting	(zie:	terechtzitting)
ongeregistreerde criminaliteit	49-57,	62-67,	172-173,	191,	226-230
ontneming	van	wederrechtelijk	verkregen	voordeel	(zie:	

voordeelsontneming)
ontslag	van	rechtsvervolging	(zie:	vonnis)
onttrekking aan het verkeer	37
ontvluchtingen	466,	468,	471
ontzegging van rijbevoegdheid	40,	138,	173,	191,	412-419,	443
onveiligheidsgevoelens	49-50,	74-76,	222,	229-230,	315-318
openbaar ministerie	-	organisatie,	taken	en	omvang	(zie	ook:	afdoening	

door	openbaar	ministerie)	28-29,	211-212,	218-220,	485-487,	500
openbare	orde	delicten	(zie:	vandalisme)
ophelderingspercentage	77-86,	319-321,	479
opsporingsonderzoek	22,	490-491,	521
opvanginrichtingen	voor	jeugdigen	(zie:	justitiële	jeugdinrichtingen)
overdracht van straftenuitvoerlegging	156,	465,	467-468
overlevering	(zie:	uitlevering)
overtredingen	(zie:	strafbaar	feit)
parketten	(zie:	openbaar	ministerie)
particuliere	beveiliging	(zie:	beveiligingsbranche)
penitentiair programma	41-42
penitentiaire inrichtingen	-	doelgroep,	bestemming	en	mate	van	

beveiliging	41-43,	149-152,	214-216,	464,	494-497
PIJ-maatregel	(zie	ook:	jeugdstraffen	en	-maatregelen)	38-39,	145,	160-162,	

191,	418-419,	439-443,	470-472
plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders 38,	150,	153-154,	418-419,	

465
plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis	37-38,	418-419,	465
politie	-	organisatie,	taken	en	omvang	23-24,	209-211,	490
politiekosten	(zie:	kosten	van	(straf)rechtshandhaving)
Politiemonitor	(zie	ook:	veiligheidsmonitor)	257-258
politiesepot	(zie:	afdoening	door	politie)
politiestatistiek	(zie	ook:	criminaliteitsontwikkeling)	77-91,	99-101,	264-

268
politietransactie	(zie:	afdoening	door	politie)
processen-verbaal	(zie:	aangifte)
preventiekosten	(zie:	kosten	van	preventie)
preventiemaatregelen door bedrijven	(zie	ook:	bedrijven	als	slachtoffer;	

beveiligingsbranche)	49-50,	72-73,	313-314
preventiemaatregelen door burgers	49-50,	70-71,	310-312
psychisch letsel bij slachtoffers	61-62,	302-303,	308
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Raad voor de Kinderbescherming	(RvdK)	39,	46,	164-165,	212,	219-220,	
485-486,	492,	498,	500,	503

Raad voor de Rechtspraak	32,	485-486
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)	44,	485-486,	

494-495,	501-502
Raden voor rechtsbijstand	(zie	ook:	rechtshulp)	44
rassendiscriminatie	(zie:	discriminatie)
rechtbankstrafzaken	(zie:	strafrechtspleging)
rechterlijke macht	-	organisatie,	taken	en	omvang	31-32,	212-213,	485-487,	

500
rechtshulp – incl.	gefinancierde	rechtshulp	216-217,	220,	485-487,498,	503
rechtsmiddelen	34-35,	146-148
recidive	77,	98-99,	106-107,	125-126,	348-351
reclassering	-	organisatie,	omvang	en	taken	(zie	ook:	jeugdreclassering)	

45-46,	163-164,	205-206,	210-212,	216-217,	472-473,	485-486,	492,	498,	
500,	503

regionale	politie	(zie:	politie)
rijden	onder	invloed	(zie:	verkeersdelicten)
rijksrecherche	25
sancties	(zie:	straffen	en	maatregelen)
schade	van	criminaliteit	(zie:	kosten	van	criminaliteit)
Schadefonds Geweldsmisdrijven	47,	208-209,	485-486,	489
schadevergoeding aan ex-verdachten	215,	217,	495
schadevergoedingsmaatregel	(zie	ook:	inning	van	

schadevergoedingsmaatregel)	20-21,37,	138,	208-209
schikking	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie)
schuldigverklaringen	(zie:	vonnis)
seksuele	delicten	(zie:	zedendelicten)
sepot	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie;	afdoening	door	politie)
schuldigverklaring	(zie:	vonnis)
slachtofferenquête	(zie	ook:	internationale	slachtofferenquête)	49-54,	57-

60,	62-65	252-264,	289-307
slachtofferhulp	(zie	ook:	lichamelijk	letsel	bij	slachtoffers;	psychisch	letsel	

bij	slachtoffers)	20,	46-47,	68-70,	203,	205-206,	208-209,	284-285,	308-
309,	485-487,	489

slachtofferrisico	58-61
slachtoffers	-	kenmerken	en	rechtspositie	(zie	ook:	bedrijven	als	

slachtoffer)	20-21,	49-76,	173,	191,	222,	226-229,	289-307,	309,	487,	508
snelheid	van	berechting	(zie:	doorlooptijden	van	strafzaken)
Sociaal Statistisch Bestand (SSB)	268-271
staande	magistratuur	(zie:	openbaar	ministerie)
stadscriminaliteit	103-104,	342-343,	366-367
standaardclassificatie	misdrijven	(zie:	classificatie	van	misdrijven)
Stop-reactie	(zie	ook:	alternatieve	(jeugd)straffen)	25-27
strafbaar feit	17-18
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strafbeschikking 26,	30-31,	113,	166-167,	474
straffen en maatregelen	(zie	ook:	alternatieve	(jeugd)straffen;	

jeugdstraffen	en	-maatregelen)	35-40,	131-145,	171-179,	214-215,	238-240,	
412-431,	479-480,	482,	514

strafmaat	134-137,	142-144,	155,	158-159,	176-177,	193-194,	238-242,	420,	
423,	426-429,	444,	447-450,	455,	465,	469,	480-482

strafonderbreking	(zie:	heenzending)
strafproces	-	organisatie	en	fasen	32-34,	171-179,	522
strafprocesrecht	18-19
strafrecht 18-19
strafrechtspleging	(zie	ook:	doorlooptijd	van	strafzaken;	internationale	

vergelijking	strafrechtspleging;	jeugdstrafrechtspleging)	31-35,	109-148,	
171-179,	205-206,	211-213,	271-273,	373-461,	479-483,	485-487,	492-493,	
512-513,	522

strafrechtsysteem	17-47
straftenuitvoerlegging	(zie	ook:	kosten	van	straftenuitvoerlegging)	40-43,	

149-170,	205-206,	214-216.	219-220,	463-478,	479-483,	485-487,	494-497,	
499,	523

strafvervolging	27-31
taakstraffen	(zie:	alternatieve	(jeugd)straffen)
tbs -	tenuitvoerlegging,	capaciteit,	bezetting	en	doorstroming	38,	127,	138,	

156-160,	214-215,	418-419,	465,	468-470,	472,	495-497
tbs-bevolking	-	kenmerken	149,	156-160,	465,	469-470
technisch	sepot	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie)
tenuitvoerlegging	van	sancties	(zie:	straftenuitvoerlegging)
terbeschikkingstelling	(zie:	tbs)
terechtzitting	32-34	(zie	ook:	beraadslaging;	strafproces)
transactie	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie;	afdoening	door	

politie;	strafbeschikking)
TULP	(zie	ook:	gevangenisbevolking;	gevangeniscapaciteit;	justitiële	

jeugdinrichtingen)	277-279
uitlevering	465
vandalisme	49,	53-59,	62-67,	77,	81,	84-86,	89-92,	95,	99-103,	111-112,	114-

116,	118-124,	128-135,	137-138,	140-142,	144-145,	154-155,	177-179,	185-
187,	194-195,	200-201,	289-309,	320,	322-323,	325,	327,	330,	332-333,	
342-345,	353-354,	356-358,	366-369,	374,	377-378,	381,	383-387,	390-393,	
396-400,	405-406,	408,	410-411,	415-417,	421,	424,	426,	428-430,	432-433,	
435,	437,	441-442,	445,	447,	449,	451-454,	456-457,	460-461,	464,	482-483

veel	voorkomende	delicten	(zie:	criminaliteitsontwikkeling)
veelplegers	(zie:	recidive)
veiligheidsmonitor	(zie	ook:	politiemonitor)	258-262
verbeurdverklaring	40,	138,	418-419,	443
verdachten	-	rechtspositie	(zie	ook:	daderprofiel)	19-20,	77-79,	87-108,	109-

125,	171-179,	222,	234-237,	319-321,	330-371,	479,	481,	487,	491,	510-513
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vergelijking	criminaliteit	en	strafrechtspleging	(zie:	internationale	
vergelijking	criminaliteit;	internationale	vergelijking	
strafrechtspleging)

verkeersdelicten	77,	81,	85-86,	89-92,	95,	99-103,	112,	119-120,	123-124,	128-
135,	137-138,	140-141,	154-155,	289-291,	293,	303,	305-306,	321,	323,	325,	
327,	330,	332-333,	342-345,	353-354,	356,	358,	366,	368-369,	375,	378,	382,	
384,	386-387,	391,	393,	397,	399,	401,	405-406,	408-411,	415-417,	421-433,	
435-438,	441-442,	445-447,	449-454,	456-461,	464,	482-483

vermogensdelicten	(zie	ook:	economische	delicten)	49,	53-59,	62-67,	77,	
81,	83-84,	89-92,	95,	99-103,	111-112,	114-116,	118-124,	128-135,	137-138,	
140-142,	144-145,	154-155,	177-179,	182-184,	193-195,	198-199,	222,	226-
229,	231-232,	234-236,	289-309,	320,	322,	325,	327,	329,	330-331,	333,	342,	
344-345,	352,	354,	356,	358,	366,	368-369,	374,	377,	381,	383,	385,	387,	390,	
392,	396,	398,	400,	405,	408,	410,	415-417,	421,	424,	426,	428,	430,	432,	435,	
437,	441-442,	445,	447,	449,	451,	453,	456-461,	477,	464,	482-483,	506-507,	
509-513

vernieling	(zie:	vandalisme)
vertalers	(zie:	tolken)
vervangende hechtenis	152-154,	167,	463-465,	475
vervolging	(zie:	strafvervolging)
vervolging	en	berechting	(zie:	strafrechtspleging)
vervroegde	invrijheidstelling	(zie:	voorwaardelijke	invrijheidstelling)
voeging	(zie:	afdoening	door	openbaar	ministerie)
vonnis	33-34,	127-148,	171-179,	189-195,	222,	238-240,	407-461,	479-483
voordeelsontneming	(zie	ook:	inning	van	voordeelsontneming)	37,	39-40,	

138,	173,	191,	418-419
voorlopige hechtenis	(zie	ook:	heenzendingen)	23,	150-152,	160-162,	211,	

463-464,	470-471
voorwaardelijke invrijheidstelling	42
vreemdelingenbewaring	463,	496
vrijheidsstraffen	(zie:	gevangenisstraffen)
vrijspraak	(zie:	vonnis)
vroeghulp	(zie:	Raad	voor	de	Kinderbescherming)
vrouwencriminaliteit	(zie	ook:	meisjescriminaliteit)	77,	89,	92,	94-97,	109,	

111-112,	128,	234,	237,		319-321,	335-339,	344-347,	511
Waarborgfonds Motorverkeer	47
wapendelicten	87,	89-90,	99-100,	112,	119-120,	123-124,	129-133,	137-138,	

140-141,	321,	323,	326,	328,	331-332,	334,	353,	355,	357,	359,	375,	378,	382,	
384,	386,	388,	391,	393,	397,	399,	401,	405-406,	408-411,	415-417,	421-433,	
435-438,	441-442,	445-447,	449-454,	456-461,	464,	482-483

WOTS	(zie:	overdracht	van	straftenuitvoerlegging)
zedendelicten	52-53,	58-59,	64-65,	68-70,	81-82,	290-291,	293,	300,	302,	304,	

306,,	308-309,	322,	325,	327,	330-331,	333,	354,	356,	358,	374,	377,	381,	
383,	385,	387,	390,	392,	396,	398,	400,	477,	405,	408,	410,	421,	424,	426,	
428,	430,	432,	435,	437,	445,	447,	449,	451,	453,	456-459,	507,	509-513
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zelfmelders 150-152,	463
zelfmoord in detentie	466
zittende	magistratuur	(zie:	rechterlijke	macht)
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