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Justitie in statistiek
Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Justitie in statistiek die een gezamen-

lijke uitgave is van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van 

Boom uitgevers Den Haag

Boom distributiecentrum te Meppel

Tel. 0522-23 75 55

Fax 0522-25 38 64

E-mail budh@boomdistributiecentrum.nl

Voor ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een beperkt aantal 

gratis exemplaren beschikbaar.

Deze kunnen worden besteld bij:

Bibliotheek WODC

Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Deze gratis levering geldt echter slechts zolang de voorraad strekt.

De integrale tekst en tabellen van de publicaties in deze reeks zijn gratis te down-

loaden op www.wodc.nl en cbs.nl.

© 2013  CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit 

deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens

bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door foto kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf

gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toege

staan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschul

digde  vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB 

Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze 

uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) 

kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie en Reproductierech

ten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 

or any other means without written permission from the publisher.
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