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Ten geleide 

Zoals al in Justitiele verkenningen nr. 1 vermeld is, ,  is in 
samenwerking met de Staatsdrukkerij een nieuwe 
vormgeving uitgewerkt voor alle publicaties die van het 
WODC uitgaan. Hoewel het Onderzoekbulletin pas zijn 
tweede jaargang ingaat hebben wij toch gemeend de 
vormgeving van dit blad aan deze nieuwe stijlopvatting 
te moeten aanpassen 
Daartoe bleek ook gerede aanleiding gezien de positieve 
reacties die binnen zijn gekomen op het nieuwe uiterlijk 
van Justitiele verkenningen. Overigens blijft de opzet 
van het bulletin gelijk aan die van de reeds verschenen 
afleveringen. 
Binnenkort zal tevens een Engelstalige editie van het 
bulletin worden uitgebracht. Daarin zullen zijn 
opgenomen samenvattingen van rapporten die in de 
jaargang 1976 van het Onderzoekbulletin zijn verschenen. 
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Aankondiging 

Nieuwe subsidievoorwaarden 

In februari van dit jaar is door het WODC een brochure 
gepubliceerd met als titel `Wegwijzer ten behoeve van 
aanvragers en gebruikers van een subsidie voor weten-
schappelijk onderzoele. 
Bij de samenstelling van deze wegwijzer heeft voorop 
gestaan personen en instellingen die voor het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek gebruik (willen) maken 
van •een subsidie van het Ministerie van Justitie, in de 
gelegenheid te stellen al die punten in hun onderzoek-
plannen naar voren te brengen, aan de hand waarvan, 
deze plannen door het departement worden beoordeeld 
en .geselecteerd. Het eerste deel begint daarom met 
een uiteenzetting omtrent de departementale selectie-
criteria: beleidsrelevantie, technische kwaliteiten en 
budgettaire mogelijkheden. Aan de hand daarvan wordt 
aangegeven welke informatie de aspirant-subsidie-
gebruiker ,dient te verstrekken. Vervolgens wordt getracht 
hem een inzicht te geven in de departementale beoor-
delingsprocedure, met betrekking tot de concept- en de 
definitieve aanvrage. Daarna worden enige opmerkingen 
gemaakt over de fase nadat het eindrapport van het 
onderzoek is uitgebracht: de afsluitende fase. 
In het tweede deel worden de voorwaarden opgesomd 
waaraan een onderzoeker gehouden is bij aanvaarding 
van een subsidie. Deze hebben betrekkingen op zaken 
als: ,begeleidingscommissie, uitvoering onderzoekplan, 
rapportage, publicatie, financiele afwikkeling, eigendom, 
gebruik en opslag onderzoekmateriaal, rechtspositie. 
De wegwijzer is inmiddels op ruime schaal onder 
belanghebbenden verspreid. Verdere geinteresseerden 
kunnen op aanvrage bij het WODC een exemplaar 
verkrijgen. 
Voor het onderzoek op het terrein van de kinderbescher-
ming zijn afzonderlijke voorwaarden geformuleerd, die 
opgevraagd kunnen worden bij de Coordinatiecommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. 
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1 Ingediende 
subsidieaanvragen 
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1. ingediende subsidieaanvragen 

1.1 Onderwerp: 
frequentie van de toepassing en de duur van de 
preventieve hechtenis 

Subsidieaanvrager: 
Vakgroep strafrecht van de faculteit der rechtsgeleerd-
heid van de Rijksuniversiteit te Groningen 

Het ligt in de bedoeling dat het onderzoek zal worden 
verricht in samenwerking met het WODC. 

Achtergrond van het onderzoek 
Op 1 januari 1974 trad de wet in werking waarbij de 
regeling van de voorlopige hechtenis werd gewijzigd. 
Deze wet heeft tot doel de toepassing van de voorlopige 
hechtenis te beperken en, voorzover dit dwangmiddel 
wel wordt toegepast, de duur ervan te beperken. 

Doelstelling van het onderzoek 
De onderzoeker wil in het kader van een onderzoek 
naar de juridische vragen die deze wet oplevert, nagaan 
in hoeverre het door de wetgever gestelde doel wordt 
bereikt en indien dit niet zo is, welke factoren daarvoor 
verantwoordelijk zijn. 

1.2 Onderwerp: 
emancipatie van de vrouw en criminaliteit 

Subsidieaanvrager: 
Kriminologiseh Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Leiden 

De subsidieaanvrage heeft alleen betrekking op de 
kosten van de steekproeftrekking. 

Achtergrond van het onderzoek 
De criminaliteit van de vrouw is anders van aard dan die 
van de man. De vraag doet zich voor in hoeverre de 
vrouwelijke criminaliteit verandert met het voortschrij-
den van de emancipatie van de vrouw. Als indicator voor 
de mate van deze emancipatie wordt bij dit onderzoek 
gebruikt het felt of een vrouw al dan niet buiten het 
huishotiden tegen betaling werkt. 

Doelsielling van het onderzoek 
De onderzoeker streeft er naar met dit onderzoek het 
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inzicht te verdiepen in het ontstaan van normover- 
• tredend gedrag in het algemeen en dat van vrouwen in 

het bijzonder. Tevens poogt hij daarbij een analyse van 
verborgen gebleven vrouwelijke criminaliteit te leveren. 

1.3 Onderwerp: 
ontwikkelingsproject begeleiding kindermishandeling 
(KIM-project) 

Een subsidieverzoek is ingediend bij de Coordinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescher-
ming 

Achtergrond van het onderzoek 
Er is een toenemende vraag naar zeer intensieve en 
langdurige hulpverlening aan gezinnen waar kinder-
mishandeling is geconstateerd en waar door bemiddeling 
van een Bureau Vertrouwensarts wordt getracht een 
hulpverleningsproces op gang te helpen. In overleg met 
een Bureau Vertrouwensarts en een Stichting voor Jeugd 
en Gezin is een project ontwikkeld — waarin weten-
schappelijk onderzoek is verweven — met een drietal 
aspecten: 

a 	een begeleidend aspect, onder andere gericht op het 
ontwikkelen van een optimaal werkbeleid met betrekking 
tot de hulpverleningsvormen, en op het verkrijgen van 
inzichten die de wegen en richting aangeven voor de 
verdere ontwikkeling van de hulpverlening; 
een onderzoekaspect, gericht op de relatie tussen achter-
gronden van kindermishandeling en de methodiek van 
de hulpverlening aan deze probleemcategorie; 

c 	een direct beleidsondersteunend aspect, door het ver- 
zamelen van gegevens die ,beogen te komen tot optimale 
voorzieningen, een adequaat subsidiebeleid, adequate 
indicatiestelling en registratie, vaststelling van departe-
mentale verantwoordelijkheden, en de overdracht van 
kennis en kunde aan hulpverleners, opleidingen etcetera. 

• Doelstelling van het onderzoek 
In het verdere verloop van het ontwikkelingsproject 
zullen weliswaar `teambegeleiding' en `wetenschappelijk 
onderzoek' als herkenbare eigen bestanddelen voor-
komen, doch er zal een voortdurende koppeling tussen 
beide aspecten van het project tot stand worden 
gebracht: 

- door `voeding' van het wetenschappelijk onderzoek met 
door het KIM-team opgeworpen vraagstellingen; 

- door terugkoppeling van informatie (resultaten) van 



Ingediende subsidieaanvragen 	 10 

afgesloten deelonderzoeken naar de teambegeleiding, 
waar deze resultaten enerzijds kunnen dienen ter ont-
wikkeling van het werkbeleid en het preciseren van 
hulpverleningsmethodieken in de uitvoering en anderzijds 
beleidsondersteunend kunnen zijn voor de organisatie 
van voorzieningen, onder andere Bureaus Vertrouwens-
artsen, op het gebied van de kindermishandeling. 

1.4 Onderwerp: 
moeilijk plaatsbare jeugdige clienten 

Een subsidieverzoek is ingediend bij de Coordinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescher-
ming 

Achtergrond van het onderzoek 
Reeds geruime tijd is een ontwikkeling gaande waarbij 
binnen de jeugdwelzijnszorg de hulpverlening wordt 
geconfronteerd met een verzwaarde individuele pro-
blematiek van jeugdige clienten. Binnen de kinderbe-
scherming heeft deze ontwikkeling zich waarschijnlijk in 
versterkte mate voorgedaan: er tekent zich steeds 
duidelijker een groep pupillen at die door hun complexe 
problematiek moeilijk plaatsbaar lijkt. Deze situatie 

•gaat vaak gepaard met gebruik van hard drugs, soft 
drugs en alcohol, met sterke agressiviteit, met delin-
quentie en dergelijke. 
Het te verrichten onderzoek is geinitieerd door de 
Directie Kinderbescherming en het Werkverband 
Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WI1N), vanuit 
de behoefte meer inzicht te krijgen in de plaatsings-
mogelijkheden en -onmogelijkheden, die plaatsende 
instanties ontmoeten ten aanzien van die pupillen die als 
moeilijk plaatsbaar aangemerkt kunnen worden. Het 
departement wil bovendien over dit inzicht beschikken 
in verband met het overleg met de departementen van 
CRM en Volksgezondheid en Milieuhygiene over een 
beleidsplan tot meer gecoordineerde opvang en behan-
deling van jeugdige druggebruikers. Door genoemde 
departementen werd dit beleidsplan aan de Tweede 
Kamer toegezegd (Memorie van Antwoord op het 
rapport van de Commissie Baan). 

Doelstelling van het onderzoek 
De uitkomsten van het onderzoek dienen een zo 
betrouwbaar mogelijk beeld te geven van de aard en de 
zwaarte van de problemen die men binnen de kinder-
bescherming ervaart bij plaatsings- en begeleidings- 
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moeilijkheden. Het onderzoek richt zich met name ook 
op de kwalitatieve en kwantitieve vaststelling van de 
invloed van de diverse problemen (agressiviteit, alcohol-
en druggebruik) op het moeilijk plaatsbaar zijn en op 
de wijze waarop thans de verschillende problemen 

•tegemoet worden getreden. Daarbij gaat het om 
uithuisplaatsingen die zowel op justitieel terrein als op 
het gebied van Sociale Zaken liggen. 

1.5 Onderwerp: 
pleeggezinonderzoek III 

Een subsidieverzoek is ingediend bij de Coordinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder-
beschermi•g 

Achtergrond van het onderzoek 
De voorgaande fase, Pleeggezinonderzoek (PGO) II is 
thans zo goed als geeindigd. Inhoudelijk zijn de onder-
zoeksresultaten hoopgevend: er zijn verbanden aange-
toond die gesteund worden door pedagogische en 
ontwikkelingspsychologische theorieen. Diverse aspecten 
van de attitude van pleegouders en van de begeleiding 
door maatschappelijk werkers werden _gerelateerd aan 
de ontwikkeling van door hen opgenomen of begeleide 
pleegkinderen. De voorlopige resultaten van PGO II 
geven aan dat het zinvol is om deze onderzoeksresultaten 
in verband te brengen met in de praktijk levende 
inzichten om samen met het veld richtlijnen te ontwik-
kelen voor beleid en praktijk en de basis te leggen voor 
een nieuw hulpverleningsmodel. 

Doel van het onderzoek 
In PGO III wil men de meer theoretische fase van het 
onderzoek voortzetten met een meer rechtstreekse op 
beleid en praktijk gerichte fase. Zeker voor de inhoud 
van de begeleiding biedt het onderzoekmateriaal 
diverse aanknopingspunten. Getracht zal worden na de 
introductie van de onderzoeksresultaten in het veld met 
een beperkt aantal voogdijverenigingen een werkmodel 
op te zetten — gebaseerd op de in PGO II verkregen 
resultaten — en dit vervolgens aan evaluatieonderzoek 
te onderwerpen. 
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2 Onderzoek in de 
uitvoeringsfase 
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2.1. Extern verricht onderzoek 

2.1.1 Supervisie van groepsleiders in (jeugd-)gevangenissen 

Instituut/supervisie: 
Instituut voor Orthopedagogiek te Nijmegen 

Onderzoeker: 
Dr. J. E. Rink 
Voorzitter begeleidingscommissie: 
Prof. dr. J. F. W. Kok 

Voorgeschiedenis en doelstelling van het onderzoek 
De oorspronkelijke subsidie-aanvrage had betrekking op 
eon project dat de onderzoeker zich in drie fasen 
voorstelde te realiseren. Doze drie deelprojecten waren 
als volgt gedacht: 

1 	een onderzoek naar de belevings- en ervaringswereld 
van jeugdige gedetineerden; 

2 	het op grond van de resultaten van dit onderzoek 
opstellen, introduceren en evalueren van een concreet 
hulpverleningsprogramma, dat tijdens de detentie-periode 
gerealiseerd dient te worden. Dit programma heeft een 
tweeledig doe, te weten: het voorkomen of teniet doen 
van identiteit-verwarrende en persoonlijke onzekerheid 
teweegbrengende effecten van de problemen waarmee 
de jeugdige gedetineerden worden geconfronteerd; en 
het vergroten van de sociale weerbaarheid van deze 
gedetineerden voor/na de detentieperiode; 

3 	overheveling van het hulpverleningsprogramma — nadat 
het in de tweede fase effectief is gebleken — via 
supervisin-naar de groepsleiding. Analyse van de 
resultaten van deze onderneming is het uiteindelijke doel 
van het onderzoek. 
Het lag in de bedoeling van de onderzoeker om de 
resultaten van de indertijd door hem geplande eerste 
fase to verwerken in eon dissertatie. Gezien de lange tijd 
die het departementale overleg heeft genomen, heeft hij 
andere wegen gezocht en gevonden om voldoende 
gegevens to vergaren voor eon dissertatie. Deze kwam 
inmiddels tot stand onder de titel: 'Residentiele hulp-, 
verlening aan gedetineerde adolescenten; de ontwikke-
ling van de confrontatiemethodiek' en word gevolgd 
door de publikatie van het boek: 'De confrontatie-
methodiek; begeleiding van jongeren in knelsituaties'. 
Eon gedeelte van de kosten van de dissertatie is door het 

.Ministerie van Justitie gesubsidieerd. 
De hierna in tweede instantie door de onderzoeker 
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geconcipieerde eerste fase beoogde een uitwerking en 
onderbouwing van de resultaten en hypothesen waarvan 
in zijn dissertatie verslag werd gedaan. Van departe-
mentszijde is aan de onderzoeker verzocht deze eerste, 
toetsende fase over te slaan en direct over te gaan tot 
het opstellen van een op begeleiding gericht actieplan, te 
effectueren en evalueren binnen een inrichting. Dat zou 
tijdwinst en kostenbesparing betekenen; het onderzoek 
zou ,dichter bij de praktijk blijven, sneller en directer 
toepasbare resultaten opleveren en daarmee aan 
beleidsrelevantie winnen. 

Hernieuwde opzet: een praktijk experiment 
De onderzoeker bleek bereid om dit voorstel over te 
nemen en diende een aangepast plan in ten behoeve van 
een dergelijk `praktijk experiment'. In overleg met de 
Directie Gevangeniswezen is bepaald dat een en ander 
zal plaatsvinden in de gevangenis 'Ter Peel' in Sevenum. 
Deze inrichting die pas kort geleden geopend werd, 
is bestemd voor personen die een bepaald vonnis moeten 
ondergaan van maximaal zes tot acht maanden en die 
de leeftijd hebben van ongeveer 20 jaar of ouder. De 
Directie Gevangeniswezen is geInteresseerd in de 
mogelijkheden die het onderzoek zou kunnen bieden bij 
de totstandkoming van een goede personeelsbegeleiding. 
In de nieuwe opzet is sprake van twee onderzoekfasen 
die ieder ongeveer twee jaar in beslag zullen nemen. 
In de subsidietoezegging is voorlopig alleen de eerste fase 
betrokken. Deze omvat thans de volgende activiteiten: 

a 	de ontwikkeling van een specifiek begeleidingspro- 
gramma voor de gedetineerden op basis van de 
confrontatiemethodiek; 
de concretisering van een basis overleg- en begeleidings- 
opzet voor het personeel van de inrichting ter bevor-
dering van een goed werkklimaat; 
de vormgeving van een apart begeleidingsprogramma 
(supervisie) bedoeld voor de inrichtingsfunctionarissen 
die na het vertrek van de projectmedewerkers verder 
zorg zullen dragen voor de meer specifieke begeleiding 
van de gedetineerden; 
de effectmeting ten aanzien van de resultaten van de 
toepassing van de confrontatiemethodiek. 
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2.1.2 De wet op de justitiele doeumentatie 

Instituut/supervisie: 
Faculteit der Rechtsgeleerjheid van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen 

Onderzoeker: 
Mevrouw mr. H. Singer-Dekker 
Voorzitter begeleidingscie.: 
Prof. mr. W. H. A. Jonkers 

Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek 
Het onderzoek heeft tot doel na te gaan hoe de Wet op 
de justitiele documentatie en de verklaring omtrent het 
gedrag in feite wordt toegepast, welke lacunes deze 
wet heeft, en in hoeverre de toepashing van de wet en 
haar uitvoeringsvoorschriften beantwoorden aan de 
verwachtingen die de wetgever destijds van deze wet 
heeft gehad. Voorts heeft het onderzoek ten doel te 
komen tot een wijziging van de Wet op de justitiele 

•documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag, 
zodat de thans daarin voorkomende onduidelijkheclen en 
lacunes worden ondervangen. Met deze wijziging wordt 
[evens beoogd een regeling uit te werken die, beter dan 
thans het geval is, tegemoet komt enerzijds aan de 

behoefte aan informatie waar deze gerechtvaardigd is, 
en anderzijds aan de nieuwere inzichten omtrent de 
bescherming van de privacy. Ook heeft het onderzoek 
tot doel na te gaan hoe de E.E.G.-richtlijnen en enkele 
andere regelingen in supra-nationaal verband met 
betrekking tot de uitwisseling van justitiele antecedenten 
worden toegepast, niet alleen in Nederland maar ook 
in andere E.E.G.-landen. 
Tenslotte heeft het.onderzoek ten doel na te gaan hoe in 
de andere E.E.G.-landen plus nog enkele andere landen 
(Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigde Staten) 
de justitiele documentatie en de toegang daartoe 
geregeld zijn. De resultaten van het onderzoek zullen 
worden overgelegd in een dissertatie. 

Voorbereidende werkzaamheden 
Ter voorbereiding van de geplande enqu'etes en inter- 
views en om in een kader te voorzien waarin de 
uiteindelijke resultaten van het onderzoek zouden kunnen 
worden geplaatst, zijn door de onderzoeker velerlei 
activiteiten ontplooid, zoals onder andere: 
het doornemen van vrijwel alle dossiers bij het Ministerie 
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van Justitie over dit onderwerp, en van alle archief-
stukken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 

- het bestuderen van de parlementaire geschiedenis van 
de huidige wet; en de betreffende E.E.G.-richtlijnen; 

- het maken van een aantal studiereizen, ondermeer naar 
Engeland, Duitsland en Scandinavie; 

- het verrichten van enkele beperkte proefonderzoeken op 
de afdelingen justitiele ,documentatie van de rechtbank 
te Arnhem, Zutphen en Den Haag; 

- het voeren van vele orienterende besprekingen met 
ambtenaren van gemeentesecretarieen, politiefunctio-
narissen, reclasseringsambtenaren, spoorwegrecherche, 
P.T.T. en anderen. 

Gehouden enquetes en interviews 
De volgende personen en instanties werden geenqueteerd 
dan wel geinterviewd om het benodigde materiaal te 
verzamelen: 
een representatieve steekproef van 200 uit de Neder-
landse gemeenten; 
idem van 100 uit de Nederlandse bedrijven; 
25 politiechefs; 
een aantal reclasserings-maatschappelijk werkers en 
reclasseringsinstellingen; 
leden van de Rechterlijke Macht; 
Raden voor de Kinderbescherming; 
Commissarissen van de Koningin. 

2.1.3 Slachtoffers van ernstige vermogens- en gewelds-
criminaliteit 

Instituut/supervisie: 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen 
Prof. dr. R. W. Jongman 

Onderzoeker: 
Drs. G. J. A. Smale 

Object en doelstelling van het onderzoek 
Het onderzoek beoogt een inventarisatie te geven van 
de materiele, lijfelijke, psychische en sociale schade die 
toegebracht wordt aan natuurlijke personen die slacht-
offer worden van de meer ernstige vormen van diefstal 
en geweldpleging. Daarbij is tevens nagegaan wat de 
attitudes van het slachtoffer zijn ten aanzien van de 
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dader; hoe hi] denkt over- en eventuele confrontatie met 
de dader als middel tot conflictoplossing; wat hi) de 
meest wenselijke straf voor •de dader vindt, mede gelet 
op zijn wens schadeloos gesteld te worden en dergelijke. 
Ook is bekeken wat de wensen van het slachtoffer zijn 
inzake de wijze waarop hij bij de procesgang betrokken 
wordt en wat zijn attitudes zijn ten aanzien van de 
instanties •die met deze procesgang te maken hebben 
(politic, rechterlijke macht, reclassering). 
Een tweede inventarisatie betreft de mogelijkheden die 
slachtoffers hebben om hun schade vergoed te krijgen, 
wat hen hieromtrent bekend is en in welke mate zij 
hiervan gebruik hebben gemaakt. Wat de laatste twee 
punten betreft, is bovendien onderzocht of kennis en 
gebruik van de mogelijkheden samenhangen met het 
sociaal milieu waaruit het slachtoffer afkomstig is. Er is 
verder een vergelijking gemaakt tussen slachtoffers van 
bekende en onbekende daders met betrekking tot hun 
attitudes ten aanzien van politie, justitie en reclassering 
en met betrekking tot de schade die uiteindelijk voor 
eigen rekening komt. Ten slotte is bekeken of de 
voorzieningen voor slachtoffers van diefstal erg ver-
schillen van die voor slachtoffers van geweldpleging. 
Aan de hand van al deze informatie zal getracht worden 
om tot praktische voorstellen te komen ter verbetering 
van de positie van slachtoffers. De resultaten van het 
onderzoek zullen worden neergelegd in een dissertatie. 

De samenstelling van de steekproef 
Het onderzoek heeft betrekking op natuurlijke personen 
die slachtoffer zijn geweest van diefstal met als 
ondergrens een materiele schade van f 500,— en op 
slachtoffers van geweldpleging bij wie de aard van het 
letsel behandeling door een arts noodzakelijk maakte. 
Om beide groepen slachtoffers duidelijk van elkaar te 
onderscheiden werd als verdere eis gesteld dat bij de 
betreffende diefstal geen geweld is gebruikt. Alle 
geinterviewde slachtoffers waren van het mannelijk 
geslacht, hadden de Nederlandse nationaliteit, woonden 
ten tijde-van het misdrijf in Amsterdam en waren tussen 
de 20 en 65 jaar oud. Homofielen en slachtoffers 
waarbij de dader een gezinslid is, werden, mede op 
verzoek van de Amsterdamse politie, niet in het 
onderzoek betrokken. 
Er zijn 7 deel-steekproeven getrokken van elk 50 
personen uit het totaal van processen-verbaal van 
aangifte tussen 1 januari 1972 en 31 december 1973 
opgemaakt in Amsterdam. 
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2.1.4 Functioneren Commissies van Toezicht 

Instituut/supervisie: 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen, Prof. ,dr. R. W. Jongman en 
Criminologisch Instituut `Bonger' van de Universiteit te 
Amsterdam, Prof. dr. Jac. van Weringh 

Oorspronkelijke vraagstelling en opzet van het onderzoek 
Het onderzoek behelst een evaluatie van de aangekon-
digde nieuwe Wet Rechtspositie Gedetineerden, op het 
punt van het functioneren van de Commissies van 
Toezicht. De volgende vragen werden in dit verband 
door de onderzoekers naar voren gebracht: 

- is er sprake van een verbetering van het functioneren 
van de commissies door de wetswijziging? Hoe ervaren 
de commissieleden zelf die verandering? 

- welke consequenties zou de invoering (moeten) hebben 
voor de samenstelling van de `nieuwe' commissie? 

- heeft de wetswijziging consequenties voor de (ver-
trouwens)relatie tussen de commissies en de directies van 
de inrichtingen? 

- bevordert de wetswijziging het vertrouwen dat de 
gedetineerden in de `nieuwe' commissies stellen? 

- verandert het patroon van de klachten door invoering 
van de nieuwe wet; wat was en is het realiteitsgehalte 
van deze klachten en hoe verliep en verloopt de 
afhandeling ervan? Welke verbeteringen kunnen worden 
geconstateerd? 
Om ,deze vragen te kunnen beantwoorden werd het door 
de onderzoekers nodig ,geacht op twee tijdstippen 
metingen te verrichten; vo6r en ná de invoering van de 
nieuwe wet. 

Bijsturing van vraagstelling en opzet van het onderzoek 
Gezien de van de kant van het departement voorziene 
ongewenste neveneffecten van bevraging van de 
commissieleden vOor de invoering van de nieuwe wet, is 
hiervan afgezien, terwijl bovendien de vraag naar het 
realiteitsgehalte van de klachten is komen te vervallen. 
Het gedeelte van het onderzoek waarbij de gedetineerden 
zullen worden betrokken is in twee delen gesplitst. In 
het ene deel wordt aandacht besteed aan de klachten-
regeling, waarbij het niet gaat om de aard, de inhoud en 
het realiteitsgehalte van de klachten, maar om de 
afwikkeling ervan in procedureel opzicht: waar is de 
klacht ingediend en wat is ermee gedaan? Inventarisatie 
van de afwikkeling van klachten kan plaatsvinden door 
het raadplegen van de administratie die hiervan in de 
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inrichtingen of bij de commissies wordt gehouden. 
Het andere gedeelte richt zich op het beeld dat de 
gedetineerden hebben van de commissies. Dat laatste is 
vooral interessant met het oog op de vraag of de 
wetswijziging dat beeld in positieve zin beInvloedt. Door 
vóór en rid de invoering van de nieuwe wet de 
gedetineerden op dit punt te ondervragen, kan, zonder 
dat op hun individuele ervaringen behoeft te worden 
ingegaan, hiervan een indruk worden verkregen. 

• Onderzoek under auspicien van de Coiirdinatiecommissie 
wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming 

2.1.5 Gedragsbeoordelingsinstrument (GBI) 
Begeleiding rond toepassing van het GBI 

Instituut/supervisie: 
ITOBA, Stichting voor toegepast sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek advies en begeleiding te Amsterdam 

Achtergronden Nan het onderzoek 
In 1975 werd het onderzoek•`Gedragsbeoordeling bij 
jeugdigen' afgesloten (zie onderzoekbulletin 1976, nr. 1). 
Het onderzoek had als doel: de ontwikkeling van een 
instrument voor beoordeling van sociaal probleemgedrag, 
ter ondersteuning van diagnostische en interactie-
processen. Het onderzoek, uitgevoer door dr. A. W. 
Vermeul-van Mullem, richtte zich op twee aspecten; 
te weten: a) de ontwikkeling van een instrument dat een 
systematische benadering van het sociale gedrag van 
het kind in een leefgroepsituatie mogelijk maakt; en 
b) het ontwikkelen van mogelijkheden — ondermeer met 
behulp van dit instrument — greep te krijgen op het 
probleem van de differentiatie van kinderen eq. 
tehuizen binnen de kinderbescherming. 
Het onderzoek heeft zich vooral toegespitst op het 
ontwikkelen van het onder a genoemde instrument. 

Doel van de introductie van het GB! 
De resultaten van het onderzoek toonden aan dat het 
ontwikkelde gedragsbeoordelingsinstrument verschil-
lende zinvolle functies zou kunnen vervullen, maar dat 
het instrument als zodanig niet eenvoudig is in zijn 
toepassing. Op verzoek van de Coordinatiecommissie 
wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming heeft het 
ITOBA een begeleidingsopzet ontworpen die de 
introductie en toepassing van het GBI kunnen onder-
steunen. Deze opzet gaat uit van twee typen activiteiten: 
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a 	begeleiding buiten de werksituatie; 
,begeleiding binnen de werksituatie. 

ad a Begeleiding buiten de werksituatie vindt plaats in de 
vorm van werkconferenties. De deelnemers kunnen 
inschrijven op: 

- werkconferentie A, gericht op consequenties van 
toepassing van het GBI voor de organisatie. Het gaat 
hier om een eendaagse bijeenkomst; en 

- werkconferentie B, gericht op in-service-trainings- 
aspecten rond het GBI. Het gaat hier om een .driedaagse 
bijeenkomst. 

ad b Begeleiding binnen de werksituatie vindt uit de aard der 
zaak plaats binnen de desbetreffende instelling. De 
organisatie bepaalt zelf welke onderwerpen aan de orde 
zullen komen. Naast de reeds genoemde onderwerpen 
valt te denken aan: voorlichting over het GBI; 
introductie van het instrument in de instelling; op de 
toepassing gerichte kwantitatieve en kwalitatieve 

. bewerkingen; en wetenschappelijk onderzoek. 

2.2 Door het WODC verricht onderzoek 
2.2.1 Het beeld van de politic 

Onderzoeker: 
Mevrouw dr. J. Junger-Tas 

Door het WODC wordt in samenwerking met de 
Stichting ITOBA te Amsterdam een onderzoek uitge-
voerd naar de vraag of de primaire politie-opleiding 
voldoende aansluit bij de praktijk van het politiewerk 
(zie Onderzoekbulletin, juni 1976). Verder zullen binnen 
het kader van .dit onderzoek nog interviews worden 
afgenomen aan politie-ambtenaren die 6-8 maanden in 
de praktijk staan. Tevens zullen de mentoren van de 
beginnende politie-ambtenaren naar hun oordeel over 
de politieopleiding en de politiepraktijk worden gevraagd. 
Het lijkt echter ,gewenst om het beeld dat de politic 
van zijn eigen werk heeft te vergelijken met de wensen 
en verwachtingen die hierover bij de burgerij leven. Om 

•deze reden heeft het WODC besloten om binnen het 
kader van ,dit onderzoekproject een deelonderzoek uit 
te voeren naar ,de opvattingen van de bevolking over 
de politie. 
In dit onderzoek zal allereerst aan de geinterviewden 
worden gevraagd of .zij in het afgelopen jaar persoonlijk 
met de politic in contact zijn geweest. Vervolgens zal 
worden gevraagd waaruit dit contact bestond en hoe zij 
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een en ander hebben ervaren. In de vragenlijst zijn 
meer algemene vragen opgenomen over het verwach-
tingspatroon van de burgerij ten aanzien van de (locale) 
politic. Een deel van de vragen is identiek aan vragen 
die reeds zijn gesteld aan politieambtenaren. Op deze 
punten kunnen dus vergelijkingen worden gemaakt 
tussen het zelfbeeld van de politic en het beeld dat de 
burgerij van de politie heeft. 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder een 
landelijke steekproef van volwassen burgers (N = 1200). 
Op verzoek van de betreffende politiekorpsen zullen 
additionele steekproeven worden getrokken uit de 
bevolking van de steden Den Haag (N=300) en 
Apeldoorn (N=150). Het veldwerk zal worden verricht 
in de zomer van 1977 zodat de rapportering in de loop 
van 1978 mag worden verwacht. 

2.2.2 Onrustgevoelens en gedragsconsequenties bij (jonge) 
vrouwen in de grote steden 

Onderzoeker: 
Drs. C. Cozijn 

Achtergrond van het onderzoek 
Uit het onderzoek 'Onrustgevoelens in Nederland' 
bleek, dat het vooral de jonge vrouwen in de grote 
steden zijn waarbij hogere scores op de onrustschaal 
worden aangetrof fen. Voorts bleek, dat het vooral die 
jonge vrouwen betrof die menen de grootste kans te 
lopen slachtoffer te worden van een sexueel delict, met 
name aanranding en verkrachting. Dit laatste kan niet 
verklaard worden uit de objectieve slachtofferkans voor 
deze delicten. 
In dit onderzoek zal dan ook als eerste aan de orde 
komen de vraag hoe het komt dat in de gedachtenwereld 
omtrent misdaad •de sexuele delicten een zo pregnante 
plants innemen, om aldus tot een verklaring te komen 
voor het verband tussen de onrustgevoelens en gevoelens 
van onveiligheid enerzijds en de gepercipieerde 
slachtofferkans voor sexuele delicten anderzijds. Een 
ander aspect van gevoelens van onveiligheid, dat in het 
onderzoek tnrustgevoelens in Nederland' niet voldoende 
bestudeerd kon worden, betreft de objectieve 
gedragsconsequenties voor degene met sterke 
onrust- respectievelijk onveiligheidsgevoelens. Juist dit 
aspect van de onrustgevoelens is van groot belang, 
omdat, indien onrustgevoelens leiden tot een aanzienlijke 
beperking van de gedragsalternatieven, gesproken kan 
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worden van een ernstige aantasting van het psycho-
sociale welzijn van de betrokkene. In dit onderzoek zal 
dan ook specifieke aandacht besteed worden aan het 
gedrag dat personen met sterke onrustgevoelens 
ontwikkelen teneinde de kans om slachtoffer te worden 
van een delict zoveel mogelijk te beperken. 

De uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek `Onrustgevoelens in Nederland' heeft 
voor het hier beschreven onderzoek een hypothese-
vormende werking gehad. Teneinde vast te stellen of we 
met deze hypothesen een beschrijving en verklaring van 
het gedrag kunnen geven die aansluit bij de beleving 
van een en ander bij de te onderzoeken populatie 
worden ,groepsgesprekken met vrouwen gehouden. 
Belangrijkste functie van deze gesprekken zal dan ook 
.gelegen zijn in het ontwikkelen van de vragenlijst aan de 
hand waarvan mondelinge interviews met een steekproef 
van jonge vrouwen in de grote steden zullen worden 
gehouden. 
De vraaggesprekken zullen zo mogelijk nog voor het 
.vakantieseizoen worden afgenomen, anders zo spoedig 
mogelijk daarna. In de loop van 1978 zal dan het 
eindrapport tegemoet gezien kunnen warden. 

2.2.3 Drugsverslaafden in penitentiaire inrichtingen 

Onderzoeker: 
Drs. A. W. M. Coenen 

Het aantal justitiabelen dat aan heroine en dergelijke is 
verslaafd is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 
Inzicht in de bijzondere problemen van dit verschijnsel 
voor de justitiele inrichtingen en voor het daar werkzame 
personeel, als ook voor de justitiabelen zelf, is 
onvoldoende aanwezig. Van verschillende zijden is reeds 
op deze problematiek ,gewezen. De Centrale raad van 
advies voor het gevangeniswezen heeft haar zorg 
uitgesproken over de ontwikkeling van het aantal 
drugsverslaafden in de penitentiaire inrichtingen. Deze 
zorg was voor de in 1976 ingestelde departementale 
werkgroep Inventarisatie drugproblemen in justitiele 
inrichtingen' aanleiding, de Geneeskundig Inspekteur bij 
het Ministerie van Justitie te vragen nadere gegevens 
over de groep van aan drugs verslaafde justiabelen te 
verzamelen. In overleg met het WODC is vervolgens 
besloten een onderzoek in te stellen, dat er nit bestaat 
dat de gestichtsartsen gedurende een bepaalde periode 
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gegevens vastleggen over alle drugsverslaafden waarmee 
zij in hun inrichting in aanraking komen. 
Door middel van dit onderzoek kan allereerst inzicht 
worden verkregen in de aantallen drugsverslaafden die 
in huizen van bewaring en dergelijke terecht komen. 
Daarnaast zal het onderzoek zicht geven op de wijze 
waarop in de verschillende inrichtingen de fysieke 
ontwenning van de verslaafden wordt begeleid. Tenslotte 
zal worden gekeken of gedurende het verblijf in een 
penitentiaire inrichting een vorm van hulpverlening op 

'gang wordt gebracht en zo ja waaruit deze bestaat. 
De registratie heeft een aanvang genomen in maart 1977 
en zal worden afgesloten in de zomer van 1977. Om 
organisatorische redenen kan het veldwerk pas definitief 
afgesloten worden in september 1977. Verwacht wordt 
dat een eerste interimrapport nog dit jaar zal verschijnen. 

2.2.4 Evaluatie-onderzoek in het Jeugdhuis van bewaring 
'De Sprang' 

Onderzoekers: 
Drs. K. Mesman Schultz 
Drs. A. Berghuis 

Achtergrond van het onderzoek 

In het jeugdhuis van bewaring 'De Sprang' te Den Haag 
tracht men een zo verantwoord mogelijke opvang voor 
de gedetineerden mogelijk te Maken. Dit betekent niet 
alleen ,clat in de gehele inrichting volgens enige algemene 
basisprincipes gehandeld moet worden, man ook dat 
voor de gedetineerden enige keuze moet bestaan in de 
wijze waarop men zijn•verblijf in 'De Sprang' wil 
besteden. Met het oog op dit laatste bestaat de inrichting 
uit vijf betrekkelijk zelfstandige afdelingen met 
onderling verschillende regiems. Bij het tot stand brengen 
daarvan diende als leiclraad, dat aan de problematiek 
van zoveel mogelijk gedetineerden tegemoet gekomen 
moest worden. In `De Sprang' wordt deze problematiek 
voornamelijk gezocht in tekortkomingen in de ontwik-
keling van de gedetineerden. Dit kunnen tekortkomingen 
zijn op emotioneel, relationeel, kognitief en/of materieel 
gebied. Op drie afdelingen bestaan hulpverlenings-
programma's, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
respectievelijk studie, uitbouw van contactmogelijkheden, 
en vorming. Hierbij wordt gewerkt volgens diverse 
groepswerkmethoden. Verder bestaat de mogelijkheid 
op den van de twee meer traditionele afdelingen 
geplaatst te worden. 
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Tijdens het verblijf op de inkomstafdeling wordt op 
grond van informatie omtrent achtergrond en milieu, 
persoonlijkheidskenmerken en gedrag binnen de 
inrichting per gedetineerde bepaald welke afdeling de 
voorkeur verdient; dit gebeurt in samenspraak met de 
gedetineerde. Is een gedetineerde op een bepaalde 
afdeling geplaatst, dan blijft hij daar in principe tot aan 
zijn vertrek uit 'De Sprang'. Een belangrijk kenmerk 
van de begeleiding op de drie 'hulpverleningsafdelingen' 
is het prospectieve karakter ervan, dat wil zeggen: er 
wordt getracht voor de gedetineerden een toekomstplan 
te ontwikkelen. De onderzoeksvraag is die naar het 
effect van de begeleiding, met de nadruk op de periode 
nadat de gedetineerden 'De Sprang' verlaten hebben; 
en naar eventuele verbeteringen in ondermeer de 
regiemvoering teneinde de effectiviteit ervan te verhogen. 

Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek zal de volgende drie gebieden bestrijken: 
de inkomstgegevens, de ontwikkeling van de gedeti-
neerden binnen de inrichting en de ontwikkeling van de 
(ex-)gedetineerden na het verlaten van de inrichting. 
Wil men in het algemeen een doelgerichte begeleiding 
van personen evalueren, dan client men allereerst te 
weten met wat voor personen men te maken heeft. Dit 
betekent dat onderzocht zal worden wat voor personen 
binnenkomen, en of hieronder typen profielen 
gedetineerden aan te wijzen zijn, aan de hand van de 
gegevens, die gedurende de eerste drie weken van het 
verblijf worden verzameld, eventueel aangevuld met 
andere gegevens. Tevens kan worden nagegaan of 
bepaalde typen voor bepaalde afdelingen kiezen, en hoe 
een eventuele typologie in verband kan staan met de 
eerder genoemde tekorten in ontwikkeling. Vervolgens 
zal worden nagegaan wat de begeleiding op de diverse 
afdelingen precies inhoudt, en welke effecten die heeft 
op de gedetineerden gedurende hun verblijf in de 
inrichting. Een belangrijk aspect hiervan is, dat nagegaan 
kan worden of bepaalde afdelingen meer aansluiten 
bij de (problematiek van) bepaalde typen gedetineerden 
.dan andere. 
Het onderzoek over de verdere ontwikkeling na het 
verlaten van de inrichting zal kunnen gebeuren door de 
in het onderzoek betrokken personen gedurende enige 
tijd in een zogenaamd `follow-up onderzoek' te volgen 
nadat ze 'De Sprang' verlaten hebben. De belarigrijkste 
vragen die hierin gesteld moeten worden zijn die naar 
de persoonlijke ontwikkeling, de verwezenlijking van 
het in 'De Sprang' opgestelde toekomstplan, en de 
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mogelijkheden die de persoon geboden worden in de 
situatie waarin hij terecht komt. 
Deze situatie zal tenminste een splitsing in de onderzochte 
groep noodzakelijk maken: een ge,deelte zal teruggaan 
naar de `vrije maatschappij', een ander gedeelte zal naar 
een andere inrichting worden overgeplaatst. Daarna 
zijn nog meer uitsplitsingen denkbaar, bijvoorbeeld naar 
type inrichting (soort gevangenisregiem, inrichting van 
kinderbescherming) of naar type extramurale begeleiding 
(reclassering, voogd, en dergelijke). In hoeverre deze 
laatste uitsplitsingen wenselijk en/of mogelijk zijn, kan 
echter pas in een later stadium worden beslist. In leder 
geval ligt het in de bedoeling voor iedere to formeren 
subgroep na te gaan of en hoe de personen zich na het 
verlaten van `De Sprang' verder ontwikkelen. 
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3 Uitgebrachte rapporten 

Voor het verkrijgen van de rapporten wende men zich 
tot de betreffende instituten. 



Uitgebrachte rapporten 

3.1 Extern verricht onderzoek 

3.1.1 Plegers van een °venal 

Criminologisch lnstituut, Rijksuniversiteit te Groningen, 
1976 

Rapporteurs: 
Dr. F. P. H. Dijksterhuis 
Drs. 0. J. A. Janssen 

Achtergrond en opzet van het onderzoek 
Eind 1973 werd besloten een onderzoek te houden naar 
roofovervallen. Dit onderzoek zou worden uitgevoerd 
door het WODC en het Criminologisch Instituut te 
Groningen. Tussen beide instituten werd een taak-
verdeling opgesteld: de eerste zou de overval analyseren, 
het Criminologisch Instituut zou vooral aandacht 
besteden aan maatschappelijke achtergronden van de 
overvaller. Deze samenvatting behandelt laatstgenoemd 
aspect van het onderzoek. Aangezien het niet mogelijk 
is mensen op grond van een apart artikel uit het 
Wetboek van Strafrecht te selecteren die voor het plegen 
van een overval zijn veroordeeld, is de overval 
gedefinieerd als een delict waarin twee elementen 
centraal staan, namelijk 1) dreiging met of gebruik van 
geweld (als middeld) en 2) onrechtmatig materieel gewin 
(als doe!). Daarbij is het onderzoek beperkt tot 
overvallen gepleegd door een of meerdere daders en op 
geldinstituten, geldtransporten en pompstations. De 
onderzoeksgroep werd samengesteld uit plegers van 
overvallen die in de periode vanaf juli 1974 tot mei 1975 
voor dit misdrijf werden veroordeeld. Een vergelijking 
met de bij de Centrale recherche informatiedienst 
geregistreerde overvallen laat zien dat de steekproef niet 
significant afweek van de totale groep die in die periode 
werd veroordeeld. 
In het — gestandaardiseerd — interview kwamen een 
zestiental onderwerpen aan de orde, te weten: planning, 
uitvoering en afloop van de overval — de drie ander-
werpen die het WODC voor zijn rekening heeft 
genomen 	pakkans, alternatievcn (legaal en illegaal) 
voor de overval, werk, financiele situatie, burgerlijke 
staat, vrienden, opleiding, self-reported crimineel 
verleden, militaire dienst, afkomst en opvoeding, 
toekomstvenvachting en visie op geweld of agressie. 
Daarnaast zijn hog gegevens over het officieel geregis-
treerde criminele verleden verzameld. 
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Enkele uitkomsten van het onderzoek 
Het beeld van de plegers van een overval op geld-
instituten, geldtransporten of pompstations is fragmen-
tarisch. De resultaten zijn niet meer dan hypothesen, die 
nader onderzocht kunnen worden. Met dit voorbehoud 
volgen hier de meest saillante uitkomsten. 
Leeftijd: de overvallers zijn .gemiddeld ongeveer vijf-
entwintig jaar, hetgeen betekent dat deze groep nog een 
groot aantal actieve jaren voor de boeg heeft. Dit maakt 
— mede gezien de aard van het delict — dat ze de nodige 
aandacht verdienen. Bijsturing van deze mensen is, 
indien mogelijk, van belang. Temeer ook omdat hun 
lange straflijsten de kans op recidive niet gering doen 
lijken. 
Falen: ze hebben gefaald op ongeveer elk terrein waarop 
dat mogelijk is: in hun opleiding, in hun werk en in 
hun crimineel gedrag. Er zijn aanwijzingen dat van het 
falen op school criminogene effecten kunnen uitgaan. 
Met andere schoolsystemen is het mogelijk dat de kans 
op falen wordt verkleind en .daardoor de criminogene 
werking van de school wordt verminderd. Voor de 
toekomst zou de school op die manier een bijdrage aan 
de preventie van criminaliteit kunnen leveren. Hier ligt 
nog een terrein voor criminologisch onderzoek. 
Werk: meer dan de helft van de geinterviewden was 
werkloos. Uit het onderzoek blijkt dat deze mensen de 
langere onvoorwaardelijke gevangenisstraffen krijgen. 
De onderzoekers kunnen die langere straffen niet 
verklaren door aspecten van de gepleegde overval, 
voorzover ze daarover beschikten. Ook niet vanuit een 
omvangrijker of ernstiger crimineel verleden (self-
reported noch geregistreerd). Natuurlijk gaat het te ver 
op grond van dit onderzoek te zeggen dat rechters het 
werkloos-zijn bestraffen. Het onderzoek was ook niet 
op die vraagstelling gericht. Maar deze uitkomst verdient 
wel nader onderzoek. 
Alternatieven voor het plegen van een overval: die 
bestonden voor de meesten van deze mensen niet. Gezien 
hun hiervoor gesignaleerd-voortdurend falen kan men 
zich afvragen of zij deze in de toekomst wel zullen 
vinden. Van alleen maar straf kan men in dit opzicht 
nauwelijks verbetering verwachten. 
Crimineel verleden: dit is omvangrijk en bestaat voor-
namelijk uit vermogensdelicten. Dit bevestigt de 
overheersende opvatting dat plegers van een overval in 
feite vermogensdelinquenten zijn. Er zijn aanwijzingen 
dat een zware bewapening — die de gedachte aan 
agressie oproept — eerder . wordt meegebracht om geweld 
te voorkomen dan te•plegen. Op basis hiervan zou 
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men kunnen beslissen om niet op grond van de 
bewapening maar op grond van letsel zwaarder te 
straffen. 
Strafrechtelijke afdoening: een punt van zorg zou de 
lange wachttijd tussen het bekennen en het voorkomen 
van de zaak moeten zijn. Zij tast bovendien de eventuele 
waarde aan van de zware straffen die voor het plegen 
van overvallen worden gegeven. 
Toekomst: de prognose kan gezien het faal-verleden en 
de lange straflijsten van deze mensen niet erg positief 
zijn. Zeker niet als de maatschappelijke reactie op hun 
overval zich beperkt tot de straf. 

Suggesties voor verder onderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat de groep van plegers van 
een overval niet als een op zichzelf staande categorie 
wetsovertreders onderzocht kan worden. Dit zou ervoor 
pleiten oat in een eventueel vervolgonderzoek de 
problematiek van de pleger van een overval in een 
breder kader te plaatsen. Hierbij overwegen de onder-
zoekers een gefaseerde onderzoeksopzet. 
De eerste fase van zo'n onderzoek zou zich moeten 
richten op de specifiek maatschappelijke achtergronden 
van de 'chronic offenders', dat wil zeggen gewoonte-
misdadigers met lange straflijsten die reeds op jeugdige 
leeftijd aan hun criminele carriere zijn begonnen. Zowel 
uit dit onderzoek als uit andere onderzoekingen blijkt 
namelijk dat de plegers van een overval tot deze 
categorie gerekend moeten worden. De centrale vraag 
is hierbij of deze groep zich — zoals door de onderzoekers 
wordt verondersteld — inderdaad in de maatschappelijke 
achterhoede positie bevindt. 
De tweede fase zou — indien het antwoord op de vraag-
stelling in de eerste fase bevestigend is — een nadere 
analyse van de groep van 'chronic offenders' inhouden. 
De vraagstelling van dit onderzoek dient zich toe te 
spitsen op: 1) •de delict-patronen van deze categoric, 
2) de verschillen in maatschappelijke achtergronden 
binnen de categorie 'chronic offenders' en 3) de 
betekenis van de informele structuur in het delictpatroon. 
Langs deze weg kunnen de eventuele specifieke ken-
merken van de plegers van overvallen worden 
geisoleerd. 
Ben derde fase van het onderzoek zou moeten bestaan 
uit een analyse van de groep van plegers van een 
overval. Naast de onderscheiding van typen binnen de 
categorie plegers van een overval, zal bijzondere 
aandacht besteed moeten worden aan de manier waarop 
de keuze van het overval-object wordt gemaakt. 
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De vierde fase van het onderzoek heeft als onderzoeks-
object de overval. Die dient geanalyseerd te worden 
onder het gezichtspunt van de geweldstoepassing en 
geweldsinductie. 

3.1.2 Effect vervolgingsbeleid ten aanzien van strafrechtelijk 
minderjarigen * 

Criminologisch Instituut 	Universiteit van 
. Amsterdam, 1975 

Rapporteurs: 
Dr. 0. W. M. Kamstra 
Drs. Ed. Leuw 

Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was het op basis van 

•dossiergegevens nagaan of het optreden van de Officier 
van Justitie effect heeft op het recidivepatroon bij 
jeugddelinquenten. In onderzoeksterminologie is dus het 
optreden de onafhankelijke variabele (de verklarende 
variabele) en het Tecidivepatroon de afhankelijke 
variabele (de variabele die verklaard wordt). Uit de 
orienterende inspectie van het dossiermateriaal bleek 
dat alleen een zeer grove definiering van .deze variabelen 
mogelijk was. Het optreden van de Officier van Justitie 
werd gedefineerd als 'hard' (dagvaarden van de jeugd-
delinquent) of `zacht' (niet-dagvaarden van de jeugd-
delinquent). Het effect op het recidivepatroon werd 
bepaald als: niet recidiveren, Tecidiveren na korte tijd en 
recidiveren na lange tijd. 
De in dit onderzoek betrokken groep kan gedefinieerd 
worden als: alle Nederlandse jongens die voor het eerst 
in contact met Justitie zijn .gekomen in het eerste 
half jaar van 1972. De bij dit onderzoek bestreken 
tijdsperiode loopt tot juni, 1975. De jeugddelinquenten 
konden dus minimaal bijna drie jaar worden gevolgd. 
Niet recidiveren betekent in dit onderzoek dus: niet 
recidiveren tot juni 1975. 
Het recidivepatroon werd achterhaald door van alle in 
de dossiers voorkomende first 'offenders van het eerste 
half jaar van 1972 de justitiele documentatie op te 
vragen. Op basis van deze gegevens konden weer de 
dossiers van de recidivisten worden opgespoord. 

* Het rapport is getiteld 'Onderzoek naar het effect. van het optreden 
van de officier van justitie op het recidivepatroon bij strafrechtelijk 
minderjarigen'. 
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Resultaten en conclusie 
Aileen bij het eerste justitiele contact Meek een statistisch 
significante relatie tussen de beide variabelen. De niet 
gedagvaarde first offenders vertoonden minder 
recidivisme dan de jeugddelinquenten die wel werden 
vervolgd. Bij het tweede, •derde en vierde contact was er 
geen sprake van een dergelijke relatie. Er werden voor 
het geconstateerde verschil in recidivepatroon tussen 
wet en niet gedagvaarde first offenders twee alternatieve 
verklaringen geformuleerd. De eerste gnat er van uit 
dat er sprake is van een wezenlijke relatie tussen het 
optreden van de Officier van Justitie en het recidive-
patroon. Dagvaarden kan een stigmatiserend effect 
hebben op de jeugdige delinquent en als zodanig 
bijdragen tot het eerder voorkomen van recidive. De 
tweede mogelijke verklaring was dat de Officier van 
Justitie de iernstiger' gevallen selecteert voor dagvaarding 
en dat deze jeugddelinquenten onafhankelijk van het 
optreden van de Justitie toch al tot meer recidive 
geneigd zijn. Volgens deze verklaring bestaat er dus 
geen relatie tussen het optreden van de officier en het 
recidivepatroon. 
De bovengenoemde verklaringen sluiten elkaar uit. De 
`oorzakelijke verklaring' is dus alleen acceptabel als kan 
worden aangetoond dat er tussen at of niet gedagvaarde 
delinquenten geen relevante verschillen bestaan. Bij 
vergelijking bleek echter dat de gedagvaarde first 
offenders gemiddeld meer delicten hadden begaan en 
ook ernstiger vermogensdelicten hadden gepleegd. Deze 
aanwijzingen hebben geleid tot de voorlopige conclusie 

•dat er geen aantoonbaar  effect-is-van,de.beslissing-van 
de Officier van-Justitie_op het patroon van recidiveren.  
Een conclusie die noodzakelijkerwijs gebaseerd is op 
vergaande reducties van hetgeen waarin de onderzoekers 
eigenlijk geinteresseerd zijn, te weten de aard van het 
justitiele proces. Hoe stelt Justitie zich op tegenover 
jeugddelinquenten? Welke motieven, overwegingen en 
doelstellingen spelen hierbij een rot? Hoe wordt dit 
optreden ervaren door de jeugddelinquenten? Is er effect 
op het gedragspatroon van de jeugddelinquenten en zo 
ja, welke zijn de effecten? Dergelijke vragen zijn het 
meest wezenlijk, maar konden echter binnen het kader 
van dit dossier onderzoek niet worden onderzocht. 
Voor een zinvol onderzoek naar het effect van het 
optreden van het Openbaar Ministerie tegenover jeugd-
delinquenten zal het noodzakelijk zijn om het aantal 
onderzochte factoren bij zowel de onafhankelijke als de 
afhankelijke variabele sterk uit te breiden. Het beleid 
van de Of ficier van Justitie is een veelomvattend gegeven 
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• in het justitiele proces vvaarvan veel meer aspecten 
dienen te worden onderzocht dan alleen het formele 
onderscheid tussen al of niet dagvaarden. Voor wat 
betreft de jeugddelinquent geldt dit punt nog sterker. 
Een breed scala van sociale en psychologische factoren 
betreffende de levensgeschiedenis en de actuele situatie 
van de jeugddelinquent is van belang. Bij de analyse 
van het contact met de Justitie zal de betekenis die dit 

\\
voor  de jeugddelinquent heeft centraal moeten staan. 
Hoe neemt de jeugddelinquent zijn contact met justitie 
waar? Welke invloed heeft het op zijn zelfbeeld, zijn 
toekomstverwachtingen, zijn sociale relaties, en 
.dergelijke? 
Bij dit type onderzoek dat hierbij zeer globaal werd 
geschetst zullen onderzoekmethoden moeten worden 
gebruikt die bewerkelijker zijn en meer zullen vragen van 
Justitie en de jeugddelinquenten dan bij dit dossier-
onderzoek het geval was. Vanwege de sterk uiteen-
lopende inhoudelijke en onderzoektechnische aspecten 
zou het aanbeveling verdienen een dergelijk onderzoek 
multidisciplinair op te zetten. Samenwerking tussen 
orthopedagogen en criminologen komt hiervoor in aan-
merking. Bij een ,dergelijk meer kwalitatief georienteerd 
oriderzoek kan het materiaal worden verzameld met 
behulp van interviews, eventueel tests en door observatie 
van de gang van zaken bij het contact tussen de 
jeugddelinquent en de Justitie.. 

3.1.3 Criminaliteitsontwikkeling in de Flevopolder; 
eerste rapport * 

Criminologisch Instituut `Bonger', Universiteit van 
Amsterdam, 1976 

Rapporteur: 
Drs. Ed. Leuw 

flit onderzoek is gebaseerd op de dagrapporten, die van 
1 januari 1967 tot 1 januari- 1976 werden opgemaakt 
door de rijkspolitie van de groep Lelystad en die 
betrekking hebben op gebeurtenissen in het huidige 
gebied van het Openbaar Lichaam voor de Zuidelijke 
IJsselmeerpolders. Deze analyse van de dagrapporten 
vormt het begin van een aantal deelonderzoeken die tot 
doe hebben een inzicht te geven in de ontwikkeling 

Dit rapport over de eerste fase van het onderzoek is getiteld: 
Deviantie en delinquentie in de nieuwe woongebieden in Zuidelijk 
Flevoland; een analyse van de • dagrapporten van de politic, 
1967-1975. 
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van deviant/delinquent gedrag in de nieuwe woon-
gebieden in Zuidelijk Flevoland en de patronen van 
formele en informele reacties daarop. Het hier gebruikte 
onderzoekmateriaal heeft enerzijds een beperkte waarde 
omdat het slechts summiere •informatie over de 
betreffende gebeurtenissen bevat. Bovendien zijn alle 
bedenkingen die gelden voor 'officiele' gegevens erop 
van toepassing. De effecten van selectiviteit op de 
totstandkoming van het materiaal en de interne functies 
die de dagrapporten voor de politie hebben maken het 
onmogelijk om op basis van dit materiaal inzicht te 
krijgen in het 'werkelijke' verloop van de gebeurtenissen 
in de bestreken tijdsperiode. Het materiaal is anderzijds 
echter waardevol omdat het kan worden opgevat als 
een systematische neerslag van al hetgeen er bij de 
politic in Lelystad in de loop der jaren is omgegaan. In 
dit opzicht zijn juist de dagrapporten het meest 
aangewezen omdat ze het eerste `ruwe' materiaal vormen 
waarop nog geen verdere politiele of justitiele selecties 
zijn toegepast. 
Het totaal aantal in de •dagrapportcn vermelde gebeur-
tenissen groeit van 133 in 1967 tot 1094 in 1975. De 

• meerderheid daarvan heeft betrekking op overtredingen, 
vooral verkeersovertredingen. Vanaf 1972 is er een 
toename van het aandeel van misdrijven en niet-strafbare 
feiten aan het totaal aantal gebeurtenissen. Eveneens 
Vindt er een lichte stijging plaats van het aantal 
geregistreerde misdrijven per 100 inwoners, van 1,1 tot 

• 1,5 procent, in deze periode. Opvallend is een sterke 
toename van het aantal `sociale problemen' in de jaren 
1974 en 1975. De tijd van het jaar speelt een geringe 
rol bij het voOrkomen van de verschillende soorten 
gebeurtenissen. Er is sprake van een lichte stijging van 
misdrijven en verkeersovertredingen in de zomer-
maanden. De geografische verdeling van de gebeur-
tenissen volgt in grote lijnen de achtereenvolgende 
bebouwing en ingebruikneming van de verschillende 
gebieden. Vooral het centrumgebied gaat in de loop der 
jaren een steeds belangrijker rol spelen als plaats der 
geregistreerde gebeurtenissen. Veel gebeurtenissen en 
met name vermogensdelicten spelen zich af op 
bouwterreinen en openbare werken. 
De voornaamste categorie slachtoffers van misdrijven en 
vernielingen wordt gevormd door bedrijven.Particulieren 
zijn tussen de 30 en 40 procent van deze gevallen het 
slachtoffer. De toename van het aantal geregistreerde 
gebeurtenissen doonde loop der jaren gaat gepaard aan 
een relatieve afname van de `eigen constatering' door 
de politic. De politic is dus voor haar taakvervulling 
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in toenemende mate aangewezen op mededelingen uit 
de gemeenschap. Dit geldt vooral voor de categorieen 
misdrijven en vernielingen. Van het totaal aantal 
gebeurtenissen wordt in de loop der jaren een sterk 
wisselend percentage processen-verbaal opgemaakt. Het 
aantal `geen pvb.' neemt in de latere jaren toe tot 
ongeveer 40 procent. Verreweg de meeste processen-
verbaal van misdrijven en vernielingen worden 
opgemaakt op initiatief van derden. 
Om een inzicht te krijgen in de onderlinge relaties 
tussen een vijftal variabelen: misdrijven, verkeers-
overtredingen, overige overtredingen, bevolkingsaantal 
en politiesterkte, werd een correlatie-analyse uitgevoerd. 
Vooral de vraag naar het effect van de bevolkingsgroei 

•en de groei van de politiesterkte op de ontwikkeling 
van de aantallen gebeurtenissen in de drie overige 
categorieen, stond hierbij centraal. Uit de correlatie-
analyse kan worden afgeleid dat de toename van het 
aantal misdrijven voor ruim 70 procent verklaard kan 
worden uit de bevolkingsgroei. De zroei van de 
politiesterkte heeft geen aanwijsbare invloed op deze 
criminaliteitsgegevens. Anders ligt dit voor de verkeers-
overtredingen. Deze kunnen vooral worden verklaard 
uit de politiesterkte. Uit ,deze samenhangen spreekt het 
feit ,dat de opsporing van verkeersovertredingen 
afhankelijk is van initiatieven van de politie, terwijl de 
ontwikkeling van het aantal misdrijven voornamelijk 
bepaald wordt door aan de politie externe invloeden. 
Toename van het aantal greegistreerde misdrijven gaat 
samen met een afname van het aantal geregistreerde 
verkeersovertredingen. Dit effect wordt naar alle 
waarschijnlijkheid veroorzaakt door de prioriteiten die 
de politie stelt bij het besteden van aandacht aan de 
verschillende soorten gebeurtenissen. 
Aldus vormt deze geconstateerde relatie een duidelijke 
illustratie van het uitgangspunt dat de .dagrapporten 
eerder een beeld geven van wat er bij de politie in de 
loop der jaren is omgegaan, dan van de feitelijke 
ontwikkelingen in het gebied van het Openbaar Lichaam. 

3.1.4 Reklasseringsonderzoek * — vierde rapport — `Recidive 

Criminologisch Instituut der Vrije Universiteit te 
Amsterdam, 1976 

Rapporteur: 
Dr. G. Snel 

Dit onderzoek is eerder aangeduid als 'Verborgen criminaliteit 
reclassenten'. 
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Inleiding 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het gedeelte van 
het reclasseringsonderzoek dat betrekking heeft op 
recidive. In de meeste onderzoeken wordt recidive 
opgevat als het opnieuw in aanraking komen met Justitie. 
Daarbij ziet men over het hoofd dat er ook zonder 
Justitie-contact, van een of meer nieuwe delicten sprake 
kan zijn (zogenaamde verborgen recidive). Met dit 
onderzoek is geprobeerd vast te stellen in hoeverre 
hiervan sprake was. Daartoe is aan alle oorspronkelijk 
in het onderzoek betrokken respondenten in 1973 
opnieuw gevraagd of er na vrijlating nog delicten zijn 
gepleegd. Deze gegevens hebben opgeleverd dat het 
aantal recidivisten dat op basis van de officiele gegevens 
118 bedroeg, steeg tot 167. Op basis van deze gegevens 
konden nu vier groepen worden gevormd: een groep 
van non-recidivisten, een groep van totale recidivisten 
(officieel en officieus), een groep officiele recidivisten 
en een groep officieuze recidivisten. Met behulp van 
deze groepen zijn een aantal vergelijkingen uitgevoerd. 

Result aten 
Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
worden de resultaten van de vergelijkingen tussen de 
totale recidivisten (= of ficiele + officieuze recidivisten) 
en de niet-recidivisten, de officiele recidivisten en de 
niet-recidivisten, de officieuze Tecidivisten en de 
niet-recidivisten, en •tussen de officieuze en officiele 
recidivisten besproken. Deze vergelijkingen werden 
uitgevoerd op de persoonlijkheidstest, biografische 
gegevens en gegevens betreffende de criminele carriere, 
en de afgenomen vragenlijsten tijdens detentie en na 
vrijlating aan zowel de clienten als hun maatschapelijk 
werkers. Uit deze vergelijkingen, vooral waar het gaat 
om de vergelijking van de totale of off iciele recidivisten 
met de niet-recidivisten, komt wet een bepaald beeld 
naar voren, maar deze gegevens waren wat aantal betreft 
nogal klein (hoewel meestal groter dan men volgens 
toeval zou verwachten). 
Op basis van de vergelijking totale recidivisten-niet 
recidivisten kan de volgende `schets' gegeven worden van 
de recidivisten.  Het zijn mensen die op de persoonlijk-
heidschalen naar voren komen als minder gesocialiseerd, 
voorzien van minder  verantwoordelijkherdsbesef en 
zelfbeheersing. In hun vroege jeugdOirlderscheiden 
zij zich deiof hun gedrag (spijbelen, gedrag op school, 
weglopen van huis) het in tehuizen wonen en de mindere 
controle door de vader en moeder. 
In hun adolescentieperiode onderscheidden zij zich 



Uitgebrachte rapporten 	 37 

eveneens door hun gedrag (ruzie met buurt/agenten, 
slechte invloed vrienden, cafebezoek), het niveau van de 
eerste baan na school en het frequente wisselen van 
baan. In hun laatste jaar voor de detentie kenmerken 
zij zich door .hun verhouding tot de buurt die op een 
aantal punten slechter was, de frequentie van 
baansVerandering, de vrije tijd die meer buitenshuis 
wordt rdoorgebracht en de mate van contact met de 
mensen waarmee men omgaat, de burgerlijke staat en 
•het al dan niet hebben van een partner, de mate waarin 
de politie en de Officier van Justitie je laten uitspreken, 
de mate waarin men de rechtszitting begreep, het oordeel 
over het verblijf in het Huis van Bewaring, de mate 
van contact met andere gevangenen, het 'n hekel hebben 
aan personeel, de relatie met het personeel, het gewoner 
vinden van de misdaad naarmate je langer zit; het 
bezoek, de post en het oordeel claarover tijdens detentie. 
De totale recidivisten blijken in de eerste twee maanden 
na vrijlating, voorzover geinterviewd, met name anders 
te oordelen over de sfeer thuis, hun vrije tijd anders 
(meer buitenshuis) door te brengen, en meer contacten 
in de `criminele sfeer' te hebben gehad, meer te 
verschillen 'wat betreft de burgerlijke staat en het al dan 
niet hebben van een partner. Zij vonden dat het toen 
op een aantal punten minder goed met hen ging, 
hadden meer moeilijkheden, hebben vaker contact met 
de reclassering gehad, en hebben een enigszins ander 
zelfbeeld. 
In de periode van twee tot acht maanden na vrijlating, 
onderscheidden de recidivisten zich wat betreft de sfeer 
thuis, de buren, het niet hebben van werk en de 
relaties met anderen in onder andere de `criminele 
sfeer'; de burgerlijke staat, het al dan niet hebben van 
een partner en het oordeel over de laatste, de sfeer thuis 
bij de ouders, hun functioneren in die tijd, moeilijkheden 
en een aantal aspecten van hun zelfbeeld. 
Wat betreft de periode tussen acht en veertien maanden 
na vrijlating blijken de recidivisten, voorzover 
gelnterviewd, weer negatiever te oordelen over de sfeer 
thuis, vaker geen werk te hebben, wat negatiever te 
zijn over de baas en de collega's, de vrije tijd meer 
buitenshuis door te brengen, meer de slechte invloed van 
anderen te ondergaan; het ging in die periode ook 
duidelijk •minder goed wat betreft hun functioneren. 
Wat betreft de vragenlijsten afgenoinen aan de maat-
schappelijk werkers over hun clienten kan worden 
opgemerkt dat vooral 'duidelijk is dat de maatschappelijk 
werker dc kansen op recidive van de — latere — 
recidivisten hoger achten. 
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Uit de grote hoeveelheid variabelen is nog niet zo gout ,  
op te maken welke variabelen nu het belangrijkste zijn 
voor recidive. In het vijfde rapport zal hier aandacht 
aan worden besteed. 

Slotopmerkingen 
Hoe kan men de nu gevonden verschillen waarderen? 
Het lijkt verleidelijk om op basis van de verkregen 
gegevens een soort oorzaken-en-gevolgen-model op te 
zetten, in de trant van: 

I 	 1 delinquentiel 
1 persoonlijkheidsfactoren —>- 1 gedrag —,- en recidive 

Dit model is echter ontoelaatbaar omdat het alleen 
gebaseerd is op gegevens verkregen door interviews met 
de delinquenten. Op z'n minst moet dit model worden 
aangevuld met meer 'objectieve feitelijkheden' als de 
gegevens betreffende de criminele carriere, waar ook wij 
over beschikken. Uit de grote verschillen wat dit aangaat 
tussen recidivisten en niet-recidivisten kan men al 
opmaken dat ook de ervaringen met justitie en politie 
een belangrijke rol spelen. In de tweede plaats zijn de 
persoonlijkheidsfactoren tijdens detentie verkregen. Dit 
alleen al maakt het onmogelijk er van uit te gaan dat 
deze de oorzaak zouden zijn van het gedrag en 
de recidive. Het is ook heel goed mogelijk dat de 
persoonlijkheidsfactoren het gevolg zijn van de 
ervaringen opgedaan tijdens het leven met inbegrip van 
de ervaringen opgedaan tijdens de contacten met 
Justitie en politie en de gevangenis en het Huis van 
Bewaring. 
Op basis van deze overwegingen en op basis van de 
huidige theoretische stand van zaken in de criminologie 
lijkt het vollediger om uit te gaan van een soort 
interactie-model waarbij het gedrag, dus ook recidive 
wordt gezien als een resultante van hetsamenspel tussen 
persoonlijkheid (die op zich zelf ook al niet los van de 

.sociale omgeving kan worden gezien), gedrag en reacties 
van anderen, met inbegrip van hen die officieus en 
officieel reageren op (al dan niet als afwijkend of 
crimineel gedefinieerd) gedrag. Wat daarbij ongetwijfeld 
dient te 'worden onderzocht is, de vraag of die 
kenmerken, die wij in het onderzoek als verschillen 
tussen recidivist en niet-recidivist hebben gevonden, niet 
mede of gedeeltelijk zijn teweeggebracht door het 
sanctionerend handelen van politiemensen, justitie-
functionarissen, die op basis van juist die kenmerken tot 
bepaalde beslissingen kwamen. 
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3.2. Door het WODC verricht onderzoek 
3.2.1 Kriminaliteit bij de detailhandel 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1976 

Rapporteurs: 
Dr. D. W. Steenhuis 
Drs. A. W. M. Coenen 

Achtergrond en opzet van het onderzoek • 
Naar aanleiding van de toenemende verontrusting in 
kringen van de .detailhandel over de criminaliteit 
waarmee detailhandelaren werden geconfronteerd is 
door het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de aard 
en omvang van dit verschijnsel. Doe van dit onderzoek 
was primair een overzicht te bieden van wat er op dit 
terrein werkelijk aan de hand was teneinde op die 
manier te kunnen vaststellen of extra aandacht van de 
overheid voor dit probleem op zijn plaats is. 
In overleg met de organisaties in het Midden- en 
Kleinbedrijf werd een enqu'eteformulier opgesteld met 
behulp waarvan geprobeerd is antwoord te krijgen op de 
volgende vragen: 

1 	Wat is de omvang van het probleem? In welke mate 
worden detailhandelaren geconfronteerd met de diverse 
vormen van criminaliteit. 

2 	Wat is de aard van het probleem? Aan•deze vraag zijn 
drie aspecten te onderscheiden, te weten: 

— wat is de toedracht van de ,delicten. Wordt er geweld 
•gebruikt, wordt er aangifte gedaan etcetera; 

- zijn er bepaalde (groepen van) bedrijven die meer last 
hebben ,dan andere? Zo ja, waardoor worden deze 
bedrijven gekenmerkt? 

- is het probleem seizbengebonden, dat wil zeggen heeft 
men in bepaalde perioden van het jaar meer last dan 
in andere? 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden werden in de 
maanden april, jull en november 1975 aan een steekproef 
van in totaal zo'n 5500 ,detailhandelaren een enquete-
formulier toegezonden. Die steekproef was getrokken 
uit de bedrijven in de 4 grote steden en de plaatsen 
Haarlem, Groningen, Nijmegen, Apeldoorn en 
Maastricht. Hun werd gevraagd of ze ooit wel eens last 
hebben gehad van: .herrieschoppers, wraakoefeningen, 
beschadigingen van goederen binnen of buiten de zaak, 
beschadiging van automaten, winkeldiefstal, diefstal uit 
automaten, intimidatie, opdringen van bescherming, 
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vernielingen aan de zaak, inbraak, roofoverval en 
eventueel andere delicten. Tevens werd geinformeerd 
of ze in de maand voorafgaande aan de enquete met een 
of meer van •deze feiten werden geconfronteerd. 

Resultaten 
In totaal werd van 3443 detaillisten informatie terzake 
verkregen. Daaruit bleek dat 55% van hen ooit wel eens 
door winkeldiefstal was getroffen, dat bij ongeveer 
30% wel eens was ingebroken, dat een kwart wel eens 
last had gehad van herrieschoppers en dat respectievelijk 
14 en 12% wel eens met vernielingen aan de zaak of 
met beschadiging van buiten uitgestalde goederen te 
maken had gehad. Alle andere delicten waren bij 
minder dan 10% van de detailhandelaren voorgekomen. 
Uit de antwoorden op de vraag of men in de afgelopen 
maand nog met een of meer van de genoemde feiten 
was geconfronteerd, kwam globaal hetzelfde beeld 
naar voren. Ook hier neemt de winkeldiefstal een 
overheersende plaats in: gemiddeld zo'n 20% van de 
detaillisten heeft daarmee te maken gehad, gevolgd 

•door herrieschoppers (8%), de beschadigingsdelicten 
(elk 2 a 3%) en inbraak (eveneens 3%). De cijfers voor 
de diverse maanden verschillen niet of nauwelijks 
(behalve voor winkeldiefstal) zodat in het algemeen 
gesproken van seizoengebondenheid van het probleem 
geen sprake is. 
Wat de aard van het probleem aangaat met worden 
geconstateerd dat het gebruik van fysiek geweld slechts 
bij uitzondering voorkomt. Van de in totaal 1558 
winkeliers die opgaven in de afgelopen maand met een 
of meer van de genoemde delicten te zijn geconfronteerd 
zeggen 72 dat daarbij klappen zijn gevallen. Ander 
geweld of schieten kwam in geen enkel geval voor. 
Ook het waarschuwen van de politie en het doen van 
aangifte is meer uitzondering dan regel. Slechts in 467 
van de in totaal 3192 gemelde gevallen (15%) wordt 
de politie gewaarschuwd, in slechts de helft daar weer 
van (6%) wordt daadwerkelijk aangifte gedaan. Het 
meest wordt de politie ingeschakeld bij inbraak (75%), 
roofoverval (50%) en diefstal uit automaten (40%). 
Uit de resultaten blijkt verder dat de delicten nogal 
ongelijk over de verschillende detaillisten verdeeld zijn. 
Van de 2204 gemelde gevallen van vermogensdelicten 
komt meer dan de helft (55 %) voor rekening van slechts 
183 (23 %) van de winkeliers die van een dergelijk delict 
opgave doen. De bedrijven die relatief veel last hebben 
onderscheiden zich van de andere doordat het bier gaat 
om niet-branche georienteerde bedrijven (warenhuizen, 
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supermarkten), die veelal in het centrum .  van de stad 
of winkelcentra zijn gelegen. 
Het totaalbeeld .dat uit het onderzoek naar voren komt 
is dat de criminaliteit in de detailhandel een beperkt 
probleem is. Ernstige delicten (wraakoefeningen, 
roofovervallen en het opdringen van bescherming) 
komen slechts op zeer beperkte schaal voor en de 
criminaliteit als geheel is sterk geconcentreerd in 
bepaalde — met name niet-branche georienteerde — 
bedrijven. Voor een toenemende verontrusting lijkt dan 
ook in het algemeen weinig reden. Dat neemt niet weg 
dat een beperkt probleem ook een •probleem is. 
Delicten als winkeldiefstal en inbraak kunnen voor de 
bedrijven die er veel mee worden geconfronteerd, 
bijzonder vervelende consequenties hebben. In dat licht 
bezien client met name de omvang van een verschijnsel 
als winkeldiefstal, zowel voor de overheid als voor de 
detailhandel, een voorwerp van aanhoudende zorg te 
zijn. 

3.2.2 Individuele gratieverlening in misdrijfzaken en recidive 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1976 

Onderzoeker: 
Mevrouw drs. C. van der Werff 

lnleiding en vraagstelling 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek 
naar de effectiviteit van het gratiebeleid. De aanleiding 
tot het onderzoek was een verzoek van de Hoofdafdeling 
Staats- en Strafrecht die belast is met de behandeling 
van gratieverzoeken en met de behandeling van 
voorwaardelijke gratieverlening en de -  herroeping 
•daarvan. Hierbij werden ,de volgende vragen aan de 
orde gesteld: 1) heeft het kwijtschelden van straffen 
speciaal-preventief gezien een positief of een . negatief 
effect? en 2) verdient voorwaardelijke gratieverlening 
uit een oogpunt van speciale preventie de voorkeur 
•boven onvoorwaardelijke gratieverlening? Met andere 
woorden, heeft voorwaardelijke gratieverlening een 
grotere speciaal-preventieve werking dan onvoorwaar-
delijke gratieverlening? 
Ter beantwoording van deze vragen is een vergelijking 
gemaakt tussen: a) de recidive-cijfers van we!- en 
•niet-gegratieerden (of de laatsten een gratieverzoek 
hadden ingediend dat was afgewezen is niet bekend) en 
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b) de recidive-cijfers van onvoorwaardelijk gegratieerden 
en voorwaardelijk gegratieerden. 

Opzet vat i het onderzoek 
Een onweerlegbaar antwoord op dit soort vragen — naar 
de relatieve effectiviteit van strafrechtelijke sancties 
en van behandelingen in het algemeen — is alleen te 
geven door middel van een experiment, waarbij de 
beslissing tot het ondergaan van een bepaalde straf of 
behandeling touter op toeval berust. Alleen bij zo'n 
experiment levert de interpretatie van de uitkomsten 
geen moeilijkheden op: verschil in uitkomst van de 
verschillende behandelingen is het gevolg van een 
verschillend effect van die behandelingen. Evenzo zullen 
gelijke resultaten van verschillende straffen of 
behandelingswijzen betekenen dat het effect van die 
verschillende straffen of behandelingswijzen gelijk is. 
Beslissingen om gratie te verlenen, berusten evenwel niet 
op toeval; allerlei overwegingen spelen daarbij in de 
praktijk een rol. Slechts wanneer aan bepaalde eisen is 
voldaan kan een veroordeelde voor gratie in aanmerking 
komen. Behalve dat de beslissingsprocedure zelf 
selectief werkt, zou het kunnen zijn dat degenen die een 
gratieverzoek indienen een •bepaalde selectie vormen. 
Een en ander betekent dat men bij een vergelijking 
gebaseerd op praktijkbeslissingen — waarop wij hier zijn 
aangewezen — altijd blijft zitten met de vraag of 
eventuele verschillen misschien zijn te verklaren uit 
andere variabelen dan het verschil in behandelingswijze. 
Dit probleem is tot op zekere hoogte te ondervangen 
door de te vergelijken groepen zodanig samen te stellen 
dat ze gelijkwaardig zijn met betrekking tot die 
achtergrondvariabelen waarvan bekend is dat zij met 
recidive samenhangen. Daartoe is in dit onderzoek 
de methode van de individuele 'matching' toegepast. 
Dat wit zeggen dat bij elk van de gegratieerden uit de 
onderzoekgroep een veroordeelde (niet-gegratieerde) 
is gezocht die overeenkomt wat betreft een aantal 
kenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd, strafrechtelijk 
verleden en de aard van de opgelegde straf. 
Zowel de •gegratieerden als de niet-gegratieerden waren 
veroordeeld in 1966. In dit onderzoek wordt van 
recidive gesproken indien binnen zes jaar na inschrijving 
van •de onderhavige zaak bij het parket een of meer 
nieuwe strafzaken werden ingeschreven die resulteerden 
in een veroordeling wegens misdrijf. Voor de vergelijking 
van de recidivecijfers van onvoorwaardelijk gegratieer-
den zijn op dezelfde manier vergelijkbare groepen 
gevormd. 
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Resultaten 
Uit het onderzoek blijkt dat de recidive-cijfers van de 
gegratieerden jets lager liggen clan van de niet-
gegratieerden. Dit zou dus het gevolg kunnen zijn a) van 
het feit dat de ,groep gegratieerden een `gunstige' 
selectie van delinquenten vormt en/of b) van een 
eventueel gunstig effect van de gratiering op de ver-
oordeelden. Bij het laatste zou men kunnen denken aan 
dankbaarheid voor de clementie, en aan het achterwege 
blijven van de stigmatiserende invloed van een verblijf 
in een gevangenis. Hoe het ook zij, de uitkomsten 
rechtvaardigen in leder geval de conclusie dat het geheel 
of ,gedeeltelijk kwijtschelden van straffen speciaal-
preventief gezien geen ongunstige invloed heeft. 
Uit een vergelijking van de recidive-cijfers ,  van de groep 
onvoorwaardelijk gegratieerden met die van een 
vergelijkbare groep voorwaardelijk gegratieerden blijkt 
dat de modaliteit van de gratiering geen verband houdt 
met recidive. Hieraan mag de conclusie worden 
verbonden dat voorwaardelijke gratiering uit een 
oogpunt van speciale preventie niet effectiever is dan 
onvoorwaardelijke gratiering. Aangezien voorwaardelijke 
gratie zelden wordt toegepast bij relatief langgestraften 
kon het effect van voorwaardelijke gratie bij deze 
categorie •iet worden vastgesteld. 
Een en ander houdt in dat men bij de beslissing tot het 
verlenen van gratie niet bevreesd behoeft te zijn dat 
door het kwijtschelden van straffen •het speciaal-
preventieve effect van de strafoplegging wegvalt of 
vermindert. Anderzijds lijkt de verwachting dat een 
voorwaardelijke gratiering speciaal-preventief gezien de 
voorkeur zou verdienen boven een onvoorwaardelijke, 
niet gerechtvaardigd. Of het uit andere overwegingen 
raadzaam is om gratiering voorwaardelijk te doen 
plaatsvinden is hier vanzelfsprekend niet aan de orde. 

3.2.3 Kriminaliteit en technopreventie 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1976 

Rapporteurs: 
Dr. W. Buikhuisen 
Drs. G. A. van Bergeijk 

Inleiding 
Een van de studies die verricht zijn op verzoek van 
de ,departementale stuurgroep preventie van criminaliteit 
is een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden die 
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de itechniek kan bieden bij de preventie van criminaliteit. 
Uitgangspunt vorrnde hierbij ondermeer de toename 
van gelegenheidsdelicten zoals bijvoorbeeld winkel-
diefstal, fiets- en bromfietsdiefstal, joy-riding, zakken-
rollerij en dergelijke. Deze zogenaamde 'kleine 
criminaliteir is voor een groot gedeelte verantwoordelijk 
voor •de stijging van de geregistreerde criminaliteit. 
Bovendien is het ophelderingspercentage van deze 
delicten aan de lage kant, wat waarschijnlijk te maken 
heeft met de minder hoge prioriteit die de politie aan 
dit soort delicten geeft. Als geen speciale maatregelen 
genomen worden mag verwacht worden dat de 
hierboven aangegeven situatie zich ook in de toekomst 
zal voortzetten. 
Deze ontwikkeling zou verschillende ongewenste 
gevolgen kunnen hebben zoals vermindering van het 
vertrouwen in de politie. Daarnaast zou het idee dat 
delicten ongestraft kunnen plaats vinden, kunnen leiden 
tot normverschuivingen en zou de vermindering van de 
opsporingsactiviteiten van de politie het risico van 
eigenrichting kunnen vergroten. In het rapport wordt 
de vraag gesteld in hoeverre technopreventie een rol 
zou kunnen spelcn bij het voorkomen van kleine 
criminaliteit. 

Rem/Eaten 
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat de activiteiten 
op het gebied van de technopreventie tot nog toe 
voornamelijk gericht zijn op het voorkomen van 
overvallen en inbraken. Vooral grotere bedrijven hebben 
geprofiteerd van de inzichten die op dit terrein zijn 
ontwikkeld. Men heeft op een aantal manieren getracht 
het plegen van delicten te bemoeilijken. Len drietal 
algemene principes zijn hierbij te onderscheiden, te weten: 
het signaleren van de benadering van het doelwit. Hierbij 
wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van alarmerings-
en observatie-apparatuur; 
het verhinderen van de toegang tot het doe/wit. Zo 
kunnen deuren en ramen beter beveiligd worden door 
goed hang- en sluitwerk; en 
het bemoeilijken van het zich toeeigenen van waardevolle 
objecten door middel van het hanteren van bepaalde 
procedures. Voorbeeld hiervan is onder andere het 
merken en registreren van waardevolle voorwerpen. 
Ook waar het de minder zware criminaliteit betreft zijn 
er mogelijkheden voor de toepassing van techno-
preventie. Uit onderzoek, verricht in Engeland, 
Duitsland en de Verenigde Staten blijkt bijvoorbeeld 
dat het verplicht stellen van het stuurslot het aantal 
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autodiefstallen in die landen heeft doen teruglopen. Ook 
tegen winkeldiefstal en fietsendiefstal kunnen technische 
voorzieningen een effectief preventiemiddel vormen. 
In het rapport worden verschillende mogelijke toepas-
singen genoemd. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen 
opgenomen. Zo wordt benadrukt dat overheid en 
producent zich meer bewust moeten zijn van de 
mogelijkheden op technopreventief gebied bij zaken als 
het plannen van nieuwe wijken, het bouwen van 
woningen, het fabriceren van auto's, fietsen en andere 
criminaliteitsgevoelige objecten. Met behulp van 
zogenaamde risico-analyse kan worden vastgesteld wat 
en waar de kwetsbare plekken zijn. Daarbij richt men 
zich op de beantwoording van vragen zoals waar en 
wanneer vinden delicten plaats, onder wat voor 
omstandigheden en op welke wijze? Ook de burger zal 
zich er meer van bewust moeten worden dat hij het 
potentiele dieven soms wel erg gemakkelijk maakt (niet 
op slot zetten van auto of fiets, niet goed afsluiten van 
de woning, enz.). 
Naast het stimuleren van nieuwe toepassingen van 
technopreventie en het verrichten van fundamenteel 
onderzoek hiernaar, is het van belang dat bestaande 
voorzieningen op hun kwaliteit worden getoetst. Er zou 
als het ware een soort lwaliteitskeue moeten komen 
voor beveiligingssystemen. 
Voor een grotere bewustwording van overheid, 
producent en burger van de mogelijkheden op 
technopreventief gebied is het van belang een aantal 
activiteiten te ontWikkelen. Er zouden Met name 
initiatieven genomen moeten worden ter bevordering 
van de ontwikkeling, de verspreiding en de toepassing 
van technopreventieve inzichten. In concreto kan hierbij 
gedacht worden aan: het stimuleren van ontwikkelings-
projecten; het voorlichten van belanghebbenden, dat 
wil zeggen lagere overheden, •producenten en publiek; 
het bevorderen van wetgevende arbeid, bijvoorbeeld met 
betrekking tot te stellen kwaliteitseisen. 
Aan het slot van het rapport gaan de schrijvers nog 
kort in op de vraag of de technopreventie de gevoelens 
van onveiligheid niet bevordert en of deze aanpak niet 
slechts neerkomt op symptoombestrijding. Zij conclu-
deren dat er geen reden is om aan te-nemen dat de 
voorgestelde maatregelen op het gebied van de 
technopreventie negatieve neveneffecten zouden hebben 
en dat deze benadering zowel potentiele slachtoffers 
als potentiele daders • (in zoverre bepaalde personen 
weerhouden worden om delicten te plegen) ten goede 
kan kornen. 	• 
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3.2.4 Alternatieve Sankties 

Wetenschappelijk Onderzoek t .en Documentatiecentrum, 
1976_ 	 .•- — • 

Rapporteur: 
Mr. L. J. M. d'Anjou 

Inleiding 

Begin 1976 verzocht de Commissie Alternatieve 
Strafrechtelijke Sancties om, als vervolg op het rapport 
'Effektiviteit van Sankties' dat enige tijd tevoren aan 
haar was uitgebracht (zie Onderzoekbulletin, 1976, 
nr. 2); een literatuuronderzoek te verrichten naar de 
effectiviteit van alternatieve sancties. Bij bespreking van 
dit onderzoek met de Commissie bleek dat men in 
hoofdzaak geinteresseerd was •in twee vragen, te weten: 
1) wat is de relatieve effectiviteit van alternatieve 
sancties ten opzichte van de vrijheidsstraf, met name de 
korte vrijheidsstraf en 2) wat zijn de consequenties van 
invoering van een of meer van die alternatieven? 
Voor de beantwoording •daarvan was het nodig een 
uitgebreide speurtocht in de literatuur te ondernemen, 
waarbij tevens gebruik kon worden gemaakt van een 
literatuuroverzicht over alternatieve sancties, dat onder 
leiding van Mr. Chr. OoMen voor de commissie was 
samengesteld. 
Het rapport, dat begin december 1976 aan de commissie 
is uitgebracht, is in vijf hoofdstukken ingedeeld. In het 
eerste hoofdstuk wordt het onderwerp afgebakend, daar 
bij de bestudering van de verzamelde literatuur al snel 
bleek dat de literatuur over alternatieve sancties een 
onafzienbaar terrein vormde. Dit is gebeurd door de 
studie te beperken tot maatregelen (in algemene zin), die 
de rechter zou kunnen neaten in plaats van een 	' 
vrijheidsstraf van maximaal zes maanden ter afdoening 
van een strafzaak. 

Resultaten 
Het aantal alternatieve sancties, dat na deze afbakening 
overbleef, bleek nogal omvangrijk •te zijn. Bovendien 
werden in de literatuur voor verschillende maatregelen 
dezelfde namen en voor sterk op elkaar gelijkende 
sancties verschillende namen gebruikt. Teneinde in dit 
omvangrijke en nogal onoverzichtelijke veld enige 
ordening aan te brengen, zijn de alternatieve sancties in 
het tweede hoofdstuk in een aantal categorieen 
ingedeeld. 
In het derde hoofdstuk worderi gegevens gepresenteerd 
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over de doelmatigheid van de korte vrijheidsstraf en 
van de in dit rapport besproken alternatieve sancties. 
Deze doelmatigheidsvraag wordt behandeld aan de 

— - - " - - hand Vail de strafdbelen die uit de literatuur naar 
voren kwamen. De volgende doelen — ongeveer dezelfde 
als de Commissie vermogensstraffen hanteerde — 
worden onderscheiden: 

1 	gedragsbeinvloeding van een ander dan de dader. Dit 
doel wordt in het rapport primaire preventie genoemd. 
Hieronder vallen het voorkomen van wetten-overtredend 
gedrag (generale preventie), het afschrikken daarvan 
en het er voor zorgen dat dergelijk gedrag ophoudt 
(redressie); 

2 	gedragsbeinvloeding van de dader. Dit wordt in het 
rapport als secundaire preventie aangeduid. Hieronder 
vallen het veranderen van de delinquent (resocialisatie), 
•het afschrikken van hem of het . hem feitelijk beletten 
het delinquente gedrag voort te zetten; 

3 	conflictoplossing, waarbij het in dit rapport alleen gaat 
om het conflict tussen dader en slachtoffer. 
Bij doelmatigheid moeten twee vragen duidelijk van 
elkaar worden onderscheiden, te weten: 1) werken 
sancties? (absolute effectiviteit) en 2) werkt de ene .  
sanctie beter dan de andere? (relatieve effectiviteit). 
Over de absolute effectiviteit van sancties is weinig 

? 	
-___ _ 

---- betrouwbaar ondFfl5ekrriaTairal aanwezig. 0/5 —diriiunt 
is in het vorige rapporMaringegaan en .aaarin werd 
het aannemelijk geacht dat van sanctiebedreiging een 
generaal-preventieve werking uitgaat. Wegens het 
ontbreken van betrouwbare onderzoekgegevens wordt 
niet verder ingegaan op de absolute effectiviteit van 
sancties, maar zullen de alternatieve sancties met de 
korte vrijheidsstraf worden vergeleken. . 
Als getracht wordt vast te stellen hoe het met de 
effectiyiteit van de verschillende alternatieve sancties 
in primair preventief opzic-ht is gesteldyvalt - op dat er tot 
nu toe weinig vergelijkend onderzoek is gedaan. In 
feite ontbr_eekt evaluatie-onderzoek op dit terrein geheel. 
In het,algemeen wordt in de onderzoeken slechts bezia 
hoe door veranderingen in het sanctiestelsel de doelen 
rehabilitatie en resocialisatie beter kunnen worden 
bereikt. Als voorlopige conclusie kan gelden dat de korte 
vrijheidsstraf relatief gezien niet doelmatiger lijkit te 
zijn dan een aantal in dit rapport behandelde alternatieve 
sancties ter bereiking van het strafdoel , primaire 
preventie. 
Op het terrein van de secundaire preventie is duldelijk 
meer onderzoek aanwezig, alhoewel , sommige sancties 
niet of weinig onderzocht zijn. Bovendien is nogal wat 
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onderzoek kwalitatief onder de maat. Indien met deze 
beperkingen rekening wordt gehouden, kan worden 
geconcludeerd dat sancties_in secundair_opzicht-weinig_ 
van elkaar lijken  te verschillen. Er zijn aanwijzingen-
voor de_veronderstelling dat bepaalde sancties bij 
beFalde  soorten  delinquenten meer succes hebben dan 
andere sancties. Het lijkt zinvol te zoeken naar het 
jniste recept voor de juiste man. Een voordeel van 
alternatieve sancties is dat zij niet of in mindere mate 
de recidive bevorderende neveneffecten van de 
vrijheidsstraf met zich mee brengen. Uit onderzoek 
komt bovendien naar voren, dat •de toepassing van 
sommige alternatieve sancties niet beperkt behoeft. te 
blijven tot first-offenders of plegers van geringe feiten. 
Er zijn twee sancties - schadevergoeding en restitutie - 
die een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing van 
het conflict tussen •dader en slachtoffer. De overige 
alternatieven zijn in dit opzicht nog altijd beter dan de 
korte vrijheidsstraf, die de mogelijkheid tot zo'n 
oplossing naclelig beinvloedt. De voorwaardelijke 
sancties kunnen via de bijzondere voorwaarden een 
bijdrage leveren. 
In het vierde hoofdstuk wordt nagegaan wat de 
mogelijke consequenties van invoer,ing van nieuwe 
sancties zijn. In de eerste plaats zijn er factoren, die het 
welslagen van de invoering van alternatieve sancties 
kunnen bevorderen of juist tegengaan. Deze factoren 
zijn af te Leiden uit de ervaringen in het buitenland met 
de invoering van nieuwe sancties. Op basis van deze 
ervaringen kunnen een aantal voorwaarden wordcn 
geformuleerd, waaraan voldaan meet worden, wil de 
invoering van alternatieven enige kans op succes maken. 
Zo moet het maatschappelijk klimaat zodanig zijn dat 
alternatieven in plaats van de gevangenisstraf gebruikt 

'kunnen worden. Daarvoor-is hetnodig•dat rechter en 
publiek op de hoogte zijn van de inhoud van deze 
sancties en van hun voordelen. De aangeboden 

- alternatieven moeten voor de rechter een reele keuze-
mogelijkheid betekenen en de voor de tenuitvoerlegging 
benodigde infrastructuur meet aanwezig zijn. 
In de tweede plaats wordt bezien in hoeverre er emplooi 
is voor nieuwe sancties. Het totaal aantal van 13.000 
korte vrijheidsstraffen per jaar lijkt op het eerste gezicht 
daarvoor voldoende te .zijn, maar het grootste deel 
daarvan is korter dan een maand. Voor sancties met 
een zo beperkte •duur lijken de meer ingrijpende 
alternatieven, waarover in de literatuur de discussie 
voornamelijk gaat, zoals community service order of 
day training centres, niet wet als vervanging denkbaar 
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te zijn.Wanneer men uitgaat van de groep veroordeelden 
met een vrijheidsstraf van een tot zes maanden blijven 
ongeveer 4.000 gevallen over. Blijft de vraag of het 
wenselijk en mogelijk is zinvolle alternatieven aan te 
dragen voor deze beperkte groep hoofdzakelijk 
vermogens — delinquenten. Een derde factor houdt 
verband met een aantal nadelen van de korte vrijheids-
straf voor de dader, zijn omgeving en voor de samen-
leving als geheel, die de alternatieven niet of in mindere 
mate kennen. Invoering van alternatieve sancties lijkt 
in dit opzicht voordelig te zijn, alhoewel rekening moet 
worden gehouden met het fejt dat de rechten van de 
verdachte en veroordeelde burger kunnen worden 
aangetast. 

Slotopmerkingen 
In de slotbeschouwing worden de resultaten van het 
literatuuronderzoek van een aantal kanttekeningen 
voorzien om het probleem van de alternatieve sancties 
tot zijn juiste proporties terug-te brengen. Er zijn maar 
een beperkt aantal alternatieven, namelijk alleen sancties 
geschikt voor oplegging door de rechter, in het rapport 
aan de orde gekomen. Decriminalisering, depenalisering, 
diversion, in het •geheel niets of zo weinig mogelijk 
doen, zijn even zovele manieren om de vrijheidsstraf 
terug te dringen. Bovendien .moet bedacht worden dat 
van het potentieel van 4.000 gevallen, die voor een 
alternatief in plaats van een korte vrijheidsstraf in 
aanmerking komen, nog moeten worden afgetrokken het 
aantal gevallen waanin vooraf preventieve hechtenis 
is opgelegd. 
Vervolgens wordt bekeken of het gezien de voordelen 
die de alternatieve sancties hebben boven de korte 
vrijheidsstraf en gelet op het beperkte toepassingsgebied 
van die alternatieven, de moeite waard is invoering van 
deze sancties te overwegen. Door de gebruikte definitie 
van alternatieve sancties en door de latere beperking 
tot vervangingsmiddelen voor de korte vrijheidsstraf 
van een tot zes maanden, blijven in feite slechts een 
kleine aantal alternatieven over, te weten: semi-detentie 
•of weekendstraf, daytrainingscentre, community service 
order en voorwaardelijke sancties met (intensief) 
reclasseringstoezicht. 
De verschillen tussen deze sancties en de korte 
vrijheidsstraf zijn echter wat nadelen en kosten van 
tenuitvoerlegging betreft niet groot genoeg om ,invoering 
van deze alternatieven aan te bevelen. Toch moet naar 
verandering worden gestreefd omdat anders de huidige 
praktijk van de korte vrijheidsstraf zal blijven bestaan. 
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(..... Enerzijds kan dit gebeuren door het meer dan tot nu 
toe gebruiken van bestaande altematieven voor de 
vrijheidsstraf, zoals geldboete en schadevergoeding. 
Anderzijds kan gedacht worden aan het geven van 

t.ruimte aan de rechter om te experimenteren. 

3.2.5 De harmonisering van de straftoemeting in diskussie — 
ressort Arnhem 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1976 

Rapporteurs: 
Dr. D. W. Steenhuis 
Mr. J. J. van der Kaaden 

lnleiding 
Een van de elementen van een rechtvaardige straf-
toemeting is de rechtsgelijkheid. Gelijke gevallen moeten 
op een gelijke manier worden afgedaan, ongelijke 
gevallen verschillend naar de mate van hun ongelijkheid. 
Hoe kan worden bevorderd dat de beslissingen bij de 
straftoemeting in vergelijkbare zaken niet te ver uiteen-
lopen? Met deze vraag heeft de procureur-generaal bij 
het gerechtshof te Arnhem het WODC verzocht mee 
te denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van verdere harmonisering. Daarbij stond de gedachte 
centraal, dat wanneer men meer inzicht heeft in de 
overwegingen die bij het behandelen van een zaak een 
rol spelen en in de motiveringen die aan de genomen 
beslissing ten grondslag liggen, dit kan dienen als een 
basis voor de harmonisering. Getracht is dit inzicht te 
verkrijgen door zo nauw mogelijk aan te knopen bij 
de werkzaamheden van de officier van justitie in zijn 
dagelijkse praktijk. 
In twee opvolgende groepsgesprekken met de leden 
van de parketten binnen het ressort Arnhem is de 
straftoemeting in twee concrete strafzaken besproken. 

Opzet en inhoud van het eerste deel van het project 
De eerste parketsgewijze discussie had betrekking op de 
keuze en motivering van de straf in de beide zaken. 
De deelnemende officieren van justitie hadden voor de 
bespreking van de strafzaak een beslissing en motivering 
op papier gezet, die zij tijdens de discussie toelichtten. 
Om iets meer zicht te krijgen op de verschillen tussen 
de beslissingen en motiveringen is aan de officieren 
gevraagd nader op elkaars beslissingen en •de daarbij 



Uitgebrachte rapporten 	 51 

behorende motiveningen in te gaan. Daarbij bleek 
enerzijds .dat van het vaak veronderstelde verband tussen 
beslissing en motivering niet duidelijk sprake was, 
anderzijds gaf de discussie aanleiding te vermoeden dat 
het ontbreken van .dit verband voor een deel zou kunnen 
worden verklaard door een verschil in de terminologie 
die werd gebruikt. Wat de ene officier als vergelding 
aanduidde werd door de andere officier als conflict-
oplossing betiteld. Op basis van deze witkomsten werd 
besloten tot een tweede gespreksronde waarin nader zou 
worden ingegaan op de betekenis van de bij de 
motivering gehanteerde termen, met name voorzover 
ze de .doeleinden van de straf betreffen. 

Vervolg van het project 

Voor de tweede gespreksronde is aan de officieren een 
notitie voorgelegd met een omschrijving van de meest 
gehanteerde strafdoelen. Tijdens de discussie is hen 
steeds gevraagd hoeverre zij . het met deze omschrijving 
eens waren. Hierbij kwam flier alleen de inhoudelijke 
betekenis van de strafdoelen ter sprake, maar is ook 
gediscussieerd over de vraag in hoeverre in de praktijk 
van de straftoemeting met het strafdoel rekening werd 
gehouden. Er bleken inderdaad ten aanzien van sommige 
van de strafdoelen grate verschillen te bestaan in de 
betekenissen die de officieren eraan gaven. Met name 
termen als vergelding, conflictoplossing, afschrikking 
en .normhandhaving bleken voor de officieren vaak een 
zeer verschillende inhoud te hebben. 
Toch bleek dat, bij de opheldering van deze termino-
logische verschillen, de in de eerste gespreksronde 
gevonden verschillen in de beslissingen niet duidelijk 
waren te herleiden tot verschillen in de opvattingen 
omtrent het doel der straf. Bij de .motivering van de 
beslissingen bleek dat dezelfde beslissingen werden 
genomen op basis van .  verschillende strafdoelen terwijl 
sterk uiteenlopende beslissingen werden genomen op 
grond van dezelfde strafdoelen. Men was ook van 
mening, ,dat overwegingen omtrent het te bereiken 
strafdoel lang niet bij alle zaken die een officier krijgt 
voorgelegd expliciet een rol spelen. In de loop van de 
beide gespreksrondes is de vraag waarom het in dit 
project gaat steeds duidelijker geworden, namelijk: hoe 
komt het dat verschillende officieren, de diverse 
aspecten van een strafzaak zo verschillend waarderen? 

Slotopmerkingen .  
Over het beslissingsproces van justitiele autoriteiten 
bestaat een uitgebreide literatuur. Een van de 
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onderzoeken waarin het meest diepgaand dit beslissings-
proces is onderzocht is het onderzoek van Hogarth. 
Door allerlei persoonskenmerken van de straftoemeter 
te onderzoeken en deze in verband te brengen met zijn 
straftoemeting heeft Hogarth geprobeerd de beslissings-
factoren van een juiste betekenis te voorzien. Hij heeft 
de daad- en daderaspecten, het strafdoel en de 
procedurekwesties die bij de straftoemeting een rol 
spelen voorzien van de betekenis die daaraan door de 
individuele straftoemeter zelf wordt gegeven. Op deze 
manier wint hi) aan informatie die bij het dossier-
onderzoek verloren gaat en loopt hi) niet het risico 
verschillen in terminologie te verwaarlozen. Zo komt 
ook hij met zijn onderzoek naar de verschillen in de 
straftoemeting tot de conclusie dat de verschillen in de 
beslissingen niet zondermeer zijn terug te vinden in de 
verschillende motiveringen. De beslissing van de 
straftoemeter hangt in sterke mate samen met zijn 
attitude. De attitude van •de straftoemeter bepaalt in 
hoge mate zijn waardering van de feiten. In zijn 
onderzoek laat Hogarth zien wat aan de vorming van de 
attitude bijdraagt en hoe de attitude samenhangt met 
het zelfbeeld van de straftoemeter. 
Na afloop van dit discussieproject kan in overeenstem-
ming met Hogarth worden geconcludeerd, dat 
straftoemeten in de kern een individuele aangelegenheid 
is, waarbij iedere straftoemeter de strafzaak door zijn 
eigen bril ziet. Om te voorkomen dat dit tot te grote 
verschillen in straftoemeting leidt, kan in overeen-
stemming met de genoemde onderzoekresultaten worden 
gedacht aan een heronientatie op de werving en selectie 
alsmede de opleiding van de straftoemeters. Omdat 
een •dergelijke aanpak pas na geruime tijd zijn vruchten 
kan afwerpen, kan op korte termijn, gezien de 
complexiteit van het probleem, aan meer technische 
oplossingen worden gedacht. Zo zouden organisatorische 
maatregelen zoals een verdere specialisatie tot grotere 
harmonisering kunnen leiden. Het is natuurlijk 
vanzelfsprekend dat bij dergelijke maatregelen ook nog 
andere argumenten een rol moeten spelen. 
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