
Bijlage 1
Medewerkers C&R 2013
Stuurgroep

Dr. ir. R. Choenni (WODC), Hoofd afdeling Statistische Informatie-
voorziening en Beleidsanalyse
P.F.M. Platenburg (plaatsvervangend Stuurgroeplid WODC)
Dr. F. van Dijk (Raad voor de rechtspraak), Directeur Strategie en Ontwik-
keling
Dr. F.P. van Tulder (plaatsvervangend Stuurgroeplid Raad voor de recht-
spraak)
Drs. H. Rietveld (CBS), Teammanager Rechtsbescherming en Veiligheid, 
Quartaire Sector Den Haag, Divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke 
Statistieken

Auteurs (a), eindredactie (e)

H.G. Aten (CBS): a
Drs. M.M.P. Akkermans (CBS): a
Drs. A.Th.J. Eggen (CBS): a
Mw. dr. H. Goudriaan (CBS): a
Mw. mr. drs. N.E. de Heer-de Lange (CBS): e
Mw. drs. ing. S.N. Kalidien (WODC): a, e
Drs. R.J. Kessels (CBS): a
Mr. dr. J.B.J. van der Leij (WODC): a
Drs. R.F. Meijer (WODC): a
Mw. dr. D.E.G. Moolenaar (WODC): a
Bc. M. Vlemmings (CBS): a
Mw. M.M. van Rosmalen, MSc (CBS): a
Drs. P.R. Smit (WODC): a
Dr. F.P. van Tulder (Raad voor de rechtspraak): a

Dataleverantie

H.G. Aten (CBS)
Mw. J. de Boer (Centraal Justitieel Incassobureau)
Ir. P.W. van den Boom (Raad voor de Kinderbescherming)
Ir. R.J. Decae (WODC)
Drs. B.J. Diephuis (Raad voor de rechtspraak)
Drs. R. Floor (Raad voor de Kinderbescherming)
Drs. A.A. van Gemmert (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Mw. Th.F.W. Kerkvliet-Barentsen (CBS)
Mw. J.M. Korpel (CBS)
P.J. Linckens (Dienst Justitiële Inrichtingen)
P. Poen (Halt Nederland)



284 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

M. Plomp (vtsPN)
Drs. J.A.W. Valstar (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Drs. Ing. M.E. Vink (WODC)
W.T. Vissers (CBS)
Mw. drs. M. Wiekeraad (Reclassering Nederland)
Mw. M. van Zee (CBS)
T. Zuidema (Centraal Justitieel Incassobureau)

Bijdrage opmaak/ondersteuning

Mw. drs. M.J. Kok (WODC)
C.J. van Netburg (WODC)
H.J.J. Simons (WODC)


		1	Inleiding
	1.1	Kanttekeningen
	1.2	Opbouw van de publicatie

		2	Het Nederlandse strafrechtssysteem
	2.1	Centrale begrippen en personen in de strafrechtspleging
	2.1.1	Strafbaar feit en het straf(proces)recht
	2.1.2	De verdachte
	2.1.3	Het slachtoffer
	2.1.4	De getuige
	2.1.5	De deskundige

	2.2	Opsporing en bestuurlijke handhaving
	2.2.1	De Nationale Politie
	2.2.2	De Koninklijke Marechaussee
	2.2.3	De bijzondere opsporingsdiensten
	2.2.4	De Rijksrecherche
	2.2.5	Afhandeling door de politie
	2.2.6	Bestuurlijke handhaving

	2.3	De vervolging
	2.3.1	Het Openbaar Ministerie
	2.3.2	Het voorkomen van vervolging door het Openbaar Ministerie: sepot en transactie
	2.3.3	De strafbeschikking

	2.4	De berechting
	2.4.1	Organisatie en bevoegdheden
	2.4.2	Het onderzoek ter zitting
	2.4.3	De beraadslaging
	2.4.4	De uitspraak
	2.4.5	Rechtsmiddelen: hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad
	2.4.6	Straffen en maatregelen

	2.5	De tenuitvoerlegging
	2.5.1	Tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties
	2.5.2	Tenuitvoerlegging van overige sancties

	2.6	Overige instellingen die betrokken zijn bij de strafrechtspleging
	2.6.1	De reclassering
	2.6.2	De Raad voor de Kinderbescherming
	2.6.3	De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Inspectie voor de Sanctietoepassing
	2.6.4	De Raad voor Rechtsbijstand
	2.6.5	Het Nederlands Forensisch Instituut en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
	2.6.6	Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
	2.6.7	Slachtofferhulp Nederland
	2.6.8	Het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Waarborgfonds Motorverkeer


		3	Criminaliteit en slachtofferschap
	3.1	Ondervonden criminaliteit
	3.1.1	Slachtofferschap

	3.2	Kenmerken van slachtoffers van criminaliteit
	3.3	Reacties op ondervonden criminaliteit
	3.4	Beveiliging tegen criminaliteit
	3.5	De beleving van criminaliteit

		4	Misdrijven en opsporing
	4.1	Geregistreerde criminaliteit
	4.2	Opgehelderde criminaliteit
	4.3	Geregistreerde verdachten van misdrijven
	4.3.1	Persoonskenmerken van alle verdachten (totale aantal registraties)
	4.3.2 	Persoonskenmerken van alle verdachten (totale aantal unieke personen)

	4.4	Minderjarige verdachten
	4.4.1	Persoonskenmerken van alle minderjarige verdachten (totale aantal registraties)
	4.4.2 	Persoonskenmerken van alle minderjarige verdachten (totale aantal unieke minderjarigen)


		5 	Vervolging
	5.1	Misdrijfzaken tegen alle verdachten
	5.1.1	Ingeschreven misdrijfzaken
	5.1.2	Door het OM afgedane misdrijfzaken

	5.2	Misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten
	5.2.1	Ingeschreven misdrijfzaken
	5.2.2	Door het OM afgedane misdrijfzaken
	5.3	Doorlooptijden in misdrijfzaken OM


		6	Berechting
	6.1	Berechting in eerste aanleg van alle verdachten
	6.1.1	Wijze van afdoening
	6.1.2	Opgelegde sancties

	6.2	Berechting in eerste aanleg van minderjarige verdachten
	6.2.1	Wijze van afdoening
	6.2.2	Opgelegde sancties

	6.3	Doorlooptijden
	6.4	Berechting in hoger beroep en in cassatie

		7	Tenuitvoerlegging van sancties
	7.1	Tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties
	7.1.1	Tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties in het gevangeniswezen
	7.1.2	Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
	7.1.3	Tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties in de justitiële jeugdinrichtingen

	7.2	Tenuitvoerleggging van vrijheidsbeperkende sancties
	7.2.1	Tenuitvoerlegging van de taakstraf bij meerderjarigen
	7.2.2	Tenuitvoerlegging van toezichten
	7.2.3	Tenuitvoerlegging van de taakstraf bij minderjarigen
	7.2.4	Tenuitvoerlegging van de Halt-straf
	7.2.5	Tenuitvoerlegging van de jeugdreclasseringsmaatregel

	7.3	Financiële sancties
	7.3.1	Tenuitvoerlegging van de geldsomtransactie
	7.3.2	Tenuitvoerlegging van de strafbeschikking 
	7.3.3	Tenuitvoerlegging van de geldboete
	7.3.4	Tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel
	7.3.5	Tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel


		8	De strafrechtsketen in samenhang
	8.1	Ontwikkelingen in de strafrechtsketen
	8.2	Ontwikkelingen in de strafrechtsketen bij minderjarigen

		9	Overtredingen
	9.1	Overtredingen via de strafrechtelijke weg
	9.1.1	Opsporing
	9.1.2	Vervolging
	9.1.3	Berechting
	9.1.4	Tenuitvoerlegging

	9.2	Overtredingen via de WAHV
	9.2.1	WAHV-beschikkingen
	9.2.2	Beroepen tegen WAHV-beschikkingen bij OM
	9.2.3	Beroepen tegen WAHV-beschikkingen bij de kantonrechter en het gerechtshof

	9.3	Overtredingen via de bestuursrechtelijke weg

		10	Kosten van criminaliteit
	10.1	Uitgaven aan veiligheidszorg
	10.1.1	Preventie
	10.1.2	Opsporing
	10.1.3	Vervolging
	10.1.4	Berechting
	10.1.5	Tenuitvoerlegging
	10.1.6	Ondersteuning van daders en (ex-)verdachten
	10.1.7	Rechtskundige diensten
	10.1.8	Ondersteuning van slachtoffers

	10.2	Personele en materiële uitgaven veiligheidszorg
	10.3	Uitgaven per eenheid product
	10.4	Uitgaven per delict
	10.5	Ontvangsten uit veiligheidszorg
	10.6	Maatschappelijke schade van criminaliteit
	10.6.1	Schade voor bedrijven en instellingen
	10.6.2	Schade voor huishoudens
	10.6.3	Schade voor de overheid
	10.6.4	Schade voor meerdere partijen

	10.7	Schadecompensatie

		11	Nederland in internationaal perspectief
	11.1	Kanttekeningen bij het maken van internationale vergelijkingen
	11.2	Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens
	11.2.1	Trends in ondervonden criminaliteit vanaf 2004
	11.2.2	Trends in onveiligheidsgevoelens vanaf 2004

	11.3	Opsporing
	11.3.1	Aard, omvang en ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit
	11.3.2	Verdachten van misdrijven

	11.4	Vervolging, berechting en tenuitvoerlegging
	11.5	Ontwikkelingen in de periode 1990-2007

	Literatuur
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Tabellen bij hoofdstuk 3
	Tabellen bij hoofdstuk 4
	Tabellen bij hoofdstuk 5
	Tabellen bij hoofdstuk 6
	Tabellen bij hoofdstuk 7
	Tabellen bij hoofdstuk 8
	Tabellen bij hoofdstuk 9
	Tabellen bij hoofdstuk 10
	Tabellen bij hoofdstuk 11

	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8



