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Voorwoord 

Zoals gebruikelijk is nummer 7 van Justitiele 
verkenningen gewijd aan het in Nederland 
verricht wetenschappelijk onderzoek op het 
terrein van criminologie en rechtspleging. Het 
betreft in de eerste plaats onderzoek dat geheel 
of gedeeltelijk door het Ministerie van Justitie 
wordt gefinancierd; daarnaast overig onder-
zoek dat uitgevoerd wordt door universitaire 
instituten, maar dat niet door Justitie wordt 
gefinancierd. 
Voorafgaand aan een uitgebreid overzicht Van 
al deze studies is een inleidend artikel opgeno-
men van dr. J.J.M. van Dijk, gewijd aan het 
onderzoek dat door het Wetenschappelijk 
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	Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie wordt verricht. 
In verband met het grote aantal projecten is 
ten behoeve van de overzichtelijkheid een 
index samengesteld van alle besproken onder-
zoeken. De projecten zijn geordend naar deel-
terrein of onderwerp waarnaar het onderzoek 
wordt verricht. 
Het gebruikelijke literatuuroverzicht komt dit-
maal te vervallen. 



Nogmaals wetenschap 
en beleid 

door dr. J.J.M. van Dijk* 
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In zijn inleiding bij het onderzoeknummer van 
Justitiele verkenningen van 1975 heeft Dr. W. 
Buikhuisen de organisatorische voorwaarden 
aangegeven die vervuld moeten zijn om op 
effectieve wijze beleidsondersteunend onder-
zoek te kunnen doen. In de inleiding bij het 
onderzoeknummer van vorig jaar werd door 
Dr. D.W. Steenhuis meer in het bijzonder inge-
gaan op de noodzaak van een goede communi-
catie tussen de onderzoekers en de beleids- 
functionarissen waarvoor het onderzoek wordt 
verricht. Dr. F.C.M. Denkers tenslotte heeft 
er in zijn proefschrift over `Criminologie en 
beleid' op gewezen dat criminologen die 
beleidsondersteunend onderzoek willen ver- 
richten vaak onvoldoende beseffen dat aan het 
strafrechtelijke beleid een veelheid van onder-
ling tegenstrijdige en ten del:, heimelijke doel-
stellingen ten grondslag ligt. 
Hoewel de genoemde auteurs in hun publika-
ties elk weer een ander aspect van de relatie 
tussen criminologie en beleid belichten, advise-
ren zij in feite alien aan de criminoloog om 
nauwere contacten aan te gaan met de zoge-
naamde beleidsfunctionarissen. Door nauwe 
relaties met 'de generale star aan te knopen, 
zo lijken deze auteurs te redeneren, kunnen 
criminologen het beleidsmatige rendement 
van hun onderzoeken aanzienlijk vergroten. 
Deze redenering lijkt op zichzelf volkomen 
juist. Er ligt echter een premisse aan ten grond-
slag waarvan de juistheid niet zonder meer 
vaststaat. De premisse namelijk dat er op het 
gebied van bijvoorbeeld de criminaliteits- 
bestrijding zo jets als een generale staf bestaat. 
Aan de prealabele vraag of (en zo ja in hoe-
verre) de overheid op het gebied van de 
criminaliteitsbestrijding een planmatig beleid 
voert, wordt in de discussies over criminologie 
en beleid veelal voorbijgegaan. 

* Floofd van de afdeling Onderzoek I (criminologisch 
onderzoek) van het WODC. 



Dat deze vraag niet zonder betekenis is, blijkt 
nit de ervaringen die Denkers heeft opgedaan 
in zijn nieuwe functie van psycholoog bij het 
Korps Gemeentepolitie van Amsterdam. In een 
lezing die Denkers kortgeleden op het WODC 
hield, vertelde hij dat de verschillende politic- 
diensten met uitzondering van de verkeersdienst, 
in veel mindere mate aan beleidsvoering doen 
dan hij bij zijn komst had gedacht. Deze om-
standigheid heeft, zoals uit de rest van zijn 
lezing bleek, verregaande consequenties voor 
zijn eigen functioneren binnen het Korps. De 
primaire taak van een criminoloog binnen een 
politiekorps zou volgens Denkers niet zijn om 
het Korps meet research-minded maar om het 
meet beleids-minded te maken. 

Criminaliteit en beleid 
De vraag in hoeverre de verschillende afdelingen 
van het Ministerie van Justitie aan beleidsvoe-
ring (kunnen) doen, kan in zijn algemeenheid 

6 	niet worden beantwoord. Criminologen die 
beleidsondersteunend anderzoek verrichten op 
penitentiair gebied zijn bij het Ministerie van 
Justitie in principe aan het goede adres. De 
verantwoordelijkheid voor het beleid ligt hier 
immers duidelijk bij den departementale afde-
ling. Op het gebied van de reclassering en de 
kinderbescherming en vooral van de politic, is 
het Ministerie van Justitie echter slechts ten 
dele de beleidsbepalende instantie. Ook op het 
meer algemene gebied van de criminaliteits-
bestrijding lijken de mogelijkheden tot beleids-
voering van het ministerie momenteel beperkt. 
De niet-justitiele criminaliteitsbestrijding of 
misdaadpreventie behoort momenteel tot die 
onderdelen van het overheidsbeleid waarvoor 
talloze bestuurlijke instanties verantwoordelijk 
zijn zonder dat den van deze instanties als 
coordinator is aangewezen. De ruimte voor 
beleidsvoering bij de strafrechtelijke criminali-
teitsbestrijding wordt uiteraard allereerst be-
perkt door het instituut van de onafhankelijke 
rechter. Ook op het vervolgingsbeleid oefent 
het ministerie echter slechts den beperkte 
invloed uit. Voorzover er van een gecoordineerd 
vervolgingsbeleid sprake is — zoals bijvoorbeeld 
ten aanzien van de overtredingen van art. 26 
van de Wegenverkeerswet en de overtredingen 
van de Opiumwet — ligt het zwaartepunt bij de 



beleidsvorming bij het Openbaar Ministerie 
zelf (en binnen het Openbaar Ministerie veelal 
bij de lokale organen hiervan). 
Het feit dat het Ministerie van Justitie vooral 
op het gebied van de criminaliteitsbestrijding 
slechts in beperkte mate een beleid voert, heeft, 
zoals hierboven werd uiteengezet, organisato-
rische en ten dele zelfs staatsrechtelijke oor-
zaken. Bij de inschatting van de mogelijkheden 
die er op dit gebied voor beleidsondersteunend 
onderzoek bestaan, moet met dit feit terdege 
rekening worden gehouden. De mate waarin 
een overheidsapparaat een beleid voert, wordt 
echter ook door andere, gemakkelijker te 
beinvloeden factoren bepaald. Een departemen-
taal onderzoekscentrum dient zich daarom 
steeds de vraag te stellen of hier wellicht een 
bijzondere taak voor haar is weggelegd. Ook 
Schuyt heeft destijds, zij het indirect, op deze 
taak gewezen (dr. C.J.M. Schuyt. Justitieel 
beleid en wetenschappelijk onderzoek; Beleid 
en maatschappij, 1973, nr. 1). 

Om een beleid te kunnen voeren moet een orga-
nisatie niet alleen weten wat haar doelstellingen 
zijn maar zij moet ook zicht hebben op de 
ontwikkelingen die zich voltrekken in het deel 
van de werkelijkheid waarop deze doelstellin-
gen betrekking hebben. Wanneer het om 
grotere organisaties met uitvoerende diensten 
gaat, moeten de centrale instanties bovendien 
zicht hebben op het gedrag van deze diensten. 

Om een beleid te kunnen voeren moet de orga-
nisatie kortom voortdurend gevoed worden 
met betrouwbare informatie over wat er in het 
veld gebeurt en over wat de buitendiensten 
daaraan doen. In het geval van het Ministerie 
van Justitie betekent dit, dat het voeren van een 
beleid op het gebied van de criminaliteits-
bestrijding een voortdurende terugkoppeling 
vereist van gegevens over de (lokale) criminali-
teit en over de (lokale) strafrechtspleging. 
In het onderstaande zullen wij eerst aandacht 
besteden aan de bijdrage die het WODC heeft 
geleverd aan de informatieverschaffing over de 
ontwikkeling van de criminaliteit. Daarna 
zullen wij enkele reeds gerealiseerde of nog te 
realiseren verbeteringen bespreken in de infor-
matieverschaffing over de strafrechtspleging. 



De informatieverschaffing over de criminaliteit 
De cijfers van de politiestatistiek van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen, 
zoals bekeml, niet worden gehanteerd als graad-
meter voor de omvang van de criminaliteit. 

Lang niet alle delicten worden door de bevol-
king aangegeven bij de politie, terwij1 de politic 
op haar beurt lang niet alle opgegeven delicten 
registreert. Het WODC heeft daarom de 
afgelopen vier jaar steeds enquetes gehouden 
onder de bevolking waarin werd gevraagd of 
men het afgelopen jaar al of niet het slacht-
offer is geweest van een aantal veel voorkomen-
de misdrijven. De inhoud van het vragenscherna 
is enige keren uitgebreid, terwij1 de omvang van 
de steekproef om statistische redenen werd 
•opgevoerd tot 10.000 personen. De samenwer-
king met het WO maakt bet financieel 
verantwoord om deze enquete de komende 

• jaren te herhalen. Daarna zal deze enquete 
8 	wellicht door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek kunnen worden overgenomen. 
De slachtofferenquate verschaft niet alleen in-
formatie over de (lokale) ontwikkeling van een 
aantal van de belangrijkste vormen van crimina- 
liteit maar ook over de bereidheid van de 
bevolking om deze delicten bij de politic aan te 
geven (en over de motieven die daarbij een rol 
spelen). In de meest recente enquetes is boven-
dien de vraag gesteld of men in geval van een 
aangifte een proces-verbaal heeft ondertekend. 
De antwoorden op deze vraag verschaffen 
zicht op het officieuze verbaliseringsbeleid van 
de verschillende politiekorpsen. 
Naast de jaarlijkse slachtofferenquete werden 
door het WODC in 1975 en 1976 soortgelijke 
enquetes uitgevoerd onder steekproeven van 
respectievelijk 8000 detailhandelaren en 8000 
horeca-ondernemers. De vraag of naast de jaar-
lijkse burgerij-enquete niet ook een periodieke 
slachtofferenquete onder alle bedrijven zoo 
moeten worden uitgevoerd, vormt op het 
WODC een onderwerp van bespreking. 
Het effect van deze slachtofferenquetes is op de 
korte termijn waarschijnlijk gering. Op grond 
van de resultaten kunnen geen gerichte beleids-
aanbevelingen worden gedaan. In het jaarverslag 
van he Openbaar Ministerie over 1976 kon 
echter Itoor het eerst een tabel worden opgeno- 



men met gegevens over de ontwikkeling van de 
criminaliteit die niet waren ontleend aan de 
politieregistratie. Op verzoek van het gemeente-
bestuur van Den Haag wordt verder op basis van 
de enquetes een rapport samengesteld over de 
ontwikkeling van de criminaliteit en de aangif-
tebereidheid van de bevolking in Den Haag. De 
veronderstelling dat de jaarlijkse slachtoffer-
gegevens de overheden zowel op nationaal als 
op lokaal niveau enig houvast bieden bij de 
bestrij ding van de criminaliteit en als zodanig 
een ondersteuning hiervan zijn, lijkt ons daar-
om reeel. 

De informatieverschaffing over de strafrechts-
pleging 
De criminele (en justitiele) statistiek van het 
CBS verschaft informatie over de afdoening 
van de bij de parketten ingeschreven straf-
zaken. Een eerste nadeel van deze statistiek 
betreft de publikatiesnelheid ervan: de crimine-
le statistiek loopt drie jaar achter. Hier komt 
nog bij dat deze statistiek slechts informatie 
geeft over de afdoening van de overtredingen 
van een bepaald wetsartikel door verschillende 
instanties. Over de aard van de bewuste over-
tredingen worden geen nadere gegevens ver-
strekt (zelfs tussen een poging tot een misdrijf 
en een voltooid misdrijf wordt geen onder-
scheid gemaakt). Wie enig zicht wil krijgen op 
de verschillen in de afdoening door de verschil-
lende lokale instanties of op de ontwikkeling 
hiervan door de jaren heen is gedwongen om 
zelf het door het CBS verzamelde basismateriaal 
te onderzoeken. 
Door het WODC zijn gedeelten van dit basis-
materiaal over 1972 en 1975 op computer-
banden overgebracht. Een deel van dit materiaal 
werd gepresenteerd in de statistische paragraaf 
van het jaarverslag van het Openbaar Ministerie 
over 1976. Het CBS zal het basismateriaal over 
1976 en alle toekomstige jaren voor automa-
tische verwerking geschikt maken. Met het 
CBS is overeengekomen dat het WODC steeds 
over een duplicaat van de betreffende compu-
terbanden zal kunnen beschikken. Met behulp 
van deze banden zal het WODC derhalve in de 
toekomst zonder noemenswaardige onkosten 
gedetailleerde overzichten kunnen opstellen 
over de ontwikkeling van de strafrechtspleging 
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ten aanzien van bepaalde misdrijven in alle 
delen van bet land ' . 
Hoewel de hierboven beschreven ontwikkeling 
de informatieverschaffing over de strafrechts-
pleging belangrijk verbetert, is de ideale situatie 
daannee nog niet bereikt. De basisgegevens van 
het CBS worden verzameld door middel van een 
formulier dat is opgesteld voor alle typen van 
misdrijven. Dit heeft als gevolg dat de opgeno-
men gegevens over de daad en de dader 
summier zijn. Bij de art. 26 WVW-zaken wordt 
bijvoorbeeld het bloedalcoholgehalte niet 
genoteerd en bij de vermogensmisdrijven Met 
de hoogte van het gestoten bcdrag. Om deze 
reden heeft het WODC de afgelopen jaren bij 
alle onderzoeken op het gebied van de straf-
rechtspleging steeds met de volledige zaak- 
dossiers gewerkt (zie de nrs. 36,38 en 39). 
Voor het lopende onderzoek naar de strafrechts-
pleging ten aanzien van art. 26 WVW-zaken 
werden en wordcn de gegevens zelfs rechtstreeks 
aan de griffies ontleend (nr. 43). Dit soort 
onderzoek is echter tijdrovend en kostbaar. In 
de toekonist zal daarom naar mogelijklieden 
moeten worden gezocht om de registratie-
formulieren die door de parketten en griffies 
naar het CBS worden opgestuurd, te verfijnen. 
De meeste bier genoernde onderzoeken naar 
bepaalde aspecten van de strafrechtspleging 
hadden ten doe een bijdrage te leveren aan de 
harmonisering van bepaalde onderdelen van 
het vervolgingsbeleid. 

I  Op de computerbandcn zullen de namcn or initialc» 
van de verdachten nict worden overgenomen. Uit ecn 
oogpunt van privacy-bescherming kan deze automati-
sering dus als eon verbetering worden opgevat. Het 
basismateriaal waarniee in het verleden word gewerkt 
bevat deze namcn immers soms we!. War (lit betreft 
is er dus gecn reden ma voor het ter beschikking 
stellen van (delen van) de computerbanden voor 
wetenschappelijke doeleinden andere criteria aan to 
houdcn dan die golden voor het ter inzage geven van 
het vrocgere CBS-materiaal. Door het bestaan van 
dcze banden zal echter de zichtbaarlicid van de strah 
rechtspleging groter kunnen worden clan zij ooit is 
geweest. De opvatting dat de bandcn beschikbaar 
mocten zijn voor wetenschappelijk onderzock zoo 
kunnen worden gebascerd op het wetsvoorstel over 
de openbaarheid van overheidsstukken. Ook met het 
in de Grondwet vastgelegde prineipe van de openbaar-
held van de rechtspraak moot in dit verband echter 
wellicht rekening worden gehouden. 
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De gerealiseerde structurele verbeteringen in 
de informatieverschaffing over de strafrechts-
pleging zullen echter ook meer in het algemeen 
een stimulans zijn voor de beleidsvoering op dit 
gebied. De betrokken personen en instanties 
zullen hierdoor immers meer dan vroeger in 
staat zijn om het cybernetische devies 
lijk-naar-wat-je-doee op te volgen. 

Toekomstige ontwikkelingen 
In het bovenstaande hebben wij laten zien dat 
recent in de informatieverschaffing over de 
criminaliteit en de strafrechtspleging enkele 
structurele verbeteringen zijn aangebracht die 
de beleidsvoering op dit gebied ten goede 
zullen komen. Het ligt voor de hand dat het 
WODC als centrum voor beleidsondersteunend 
onderzoek aan de verwezenlijking van deze 
verbeteringen heeft meegewerkt. De opbouw 
van adequate informatiesystemen behoort tot 
de primaire taken van een dergelijk centrum. 
Het heeft immers weinig zin om onderzoeken 
uit te voeren waaruit specifieke beleids-
aanbevelingen voortvloeien, Wanneer de betref-
fende beleidsfunctionarissen niet beschikken 
over de basisgegevens die voor het voeren van 
een beleid nodig zijn. Het ligt echter evenzeer 
voor de hand dat het WODC in de toekomst 
nog slechts zijdelings bemoeienis zal hebben 
met de terugkoppeling van statistische basis-
gegevens naar de beleidscentra. Wanneer over 
enkele jaren het interne automatiserinksproject 
van het Ministerie van Justitie — het zogeheten 
'Cap-project' — is afgerond, zal her voor het 
WODC nauwelijks nog een taak liggen. 
Het centrum zal zich dan geheel kunnen wijden 
aan haar eigenlijke taak: de advisering van 
beleidsafdelingen op grond van wetenschappe-
lijk onderzoek over fundamentele beleids-
problemen. Ten onrechte zou met het boven-
staande de indruk kunnen zijn gewekt, dat 
het centrum hieraan nog nauwelijks is toegeko-
men. Zowel de onderzoekafdelingen als de 
afdeling studie en documentatie hebben de 
afgelopen twee jaar een reeks van rapporten 
geproduceerd waarin meer of minder specifieke 
beleidsadviezen werden gedaan. Bij wijze van 
voorbeeld noemen wij de rapporten `Alterna-
tieve sankties', `Autodiefstal', `Gratieverlening 
en recidive', `Kriminaliteit en technopreventie', 
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en zeer recent `Behandeling van herolneverslaaf-
den'. Voorbeelden van lopende onderzoeken 
naar fundamentcle beleidsvragen vormen 
verder het onderzoek naar de regiems in de 
gevangenissen te Breda en Doetinchem en het 
onderzoek naar de primaire politicopleiding. 
In deze beschouwing over het door het 
centrum verrichte werk hebben wij echter 
de nadruk willen leggen op een taak van de 
wetenschap waaraan in de discussies over 
wetenschap en beleid vaak wordt voorbij ge-
zien: de taak om 'het beleid' door middel van 
een adequate informatieverschaffing in•staat 
te stellen eon belcid te vocren. 



Onderzoek verricht met 
gehele of gedeeltelijke 
financiele steun van of 
rechtstreeks door het 
Ministerie van Justitie 

13 



I. ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET 
INSTITUTEN OF DESKUNDIGEN IN 
NEDERLAND 

A. AfgesIoten extern onderzoek 

I. GeroIgen rrUheidsstraf (1972)* 
Het initiatief tot dit onderzoek werd genomen 
door Jr. Lilt Moerings, werkzaam op bet 
Willem Pompe instituut voor strafrechtsweten-
schappen van de R.U. te Utrecht. De supervisic 
berustte bij prof. dr. R. Rijksen. De bevindin-
gen van het onderzoek zijn in 1977 neergelegd 
in een proefschrift getiteld: 'De gevangenis 
uit, de maatschappij in'. Enkele resultaten en 
conclusies. Van de intentie van de wet, dat de 
gevangenisstraf tevens voorbereidt op terug-
keer van de gedetineerden in de maatschappij, 
koint niet veel terecht: I) De werkloosheid 
onder de ex-gedetineerden is erg hoog en bij 
sollicitaties vormt het gevangenisverleden 
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	vaak een struikelblok. De slechte positie op de 
arbeidsmarkt correleert met de lengte van de 
straf en de mate van recidive en is zelf 
critninogeen: en 2) Vele huwelijken en relaties 
lope') stuk, terwijI de ex-gedetineerden door 
(schoon-)familie en buurtgenoten t.g.v. bun 
crimineel verleden scheef worden aangekeken, 
velen verhuizen soms al iijdens bun detentie. 
De gevangenisstraf stimuleert niet alleen een 
proces van maatschappelijke isolering, maar 
brengt zelf een slechte maatschappelijke 
positie tot uitdrukking: gevangenisstraf is aldus 
de voortzetting van een negatieve ontwikkeling. 
Om dat proces een halt toe te roepen zou meer 
gewerkt moeten worden aan het voorkornen 
van misdaad. In eerste instantie ware daarbij te 
denken aan: meer aandacht voor de problemen 
van de echtgenotes van de gedetineerden, 
plaatsing zo veel mogelijk in open i.p.v. in 

' gesloten inrichtingen, de overheid over bezwa-
ren tegen indiensttreding van ex-gedetineerden 
laten heenstappen. 

2. Sociale org anisatie van de rechtshulp, fase 1 
(1974) 
Het onderzoek wordt verricht binnen de afde- 

* Het tussen haakjes acliter dc onderzock Weis vermel-
de jaartal betreft bet jaar waarin met het onderzoek 
begonnen word. 



ling rechtssociologie van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen door prof dr. mr. 
C.J.M. Schuyt e.a., onder supervisie van een 
begeleidingscommissie onder voorzitterschap 
van mr. B.J. Asscher. De resultaten van fase 1 
zijn in het najaar van 1976 gepubliceerd onder 
de titel: 'De weg naar het rechr. 
Het eerste deel geeft een histo•risch overzicht 
van vormen van kosteloze rechtsbijstand in de 
twintigste eeuw (1903-1957), een samenvat-
ting van de opnieuw opgelaaide discussie over 
rechtsbijstand en rechtshulp (1969-1975), 
een begripsafbakening en een overzicht van de 
voornaamste theorieen en elders verrichte 
onderzoeken over de ongelijke toegang tot 
het recht. 
Dee! 2 gee ft de iesultaten van dit onderzoek: 
feitelijke contacten met rechtshulpverleners, 
een inventarisering van rechtsproblemen bij 
burgers en verschillende manieren waarop de 
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problemen worden opgelost, een analyse van 
kennis van het systeem van kosteloze rechtsbij-
stand, beeldvorming van de advocaat eh andere 
rechtshulpverleners, en een beschrijving van 
aanwezige juridische vaardigheden. 
Dee! 3 geeft een bespreking van de voornaamste 
resultaten van het onderzoek in het licht van 
de in deel 1 gepresenteerde theorieen, stipt 
enkele dilemma's aan in de reorganisatie van de 
rechtshulp en trekt enkele lijnen naar maat-
schappelijke ontwikkelingen, die het belang 
van goede en adequate voorzieningen op het 
gebied van rechtshulp onderstrepen. 
Toegang tot rechtshulp is een samenspel van drie 
dimensies en enkele bijkomende factoren. De 
drie dimensies zijn: 1) De aard van het rechts-
probleem; 2) De omstandigheden en eigen-
schappen van rechtshulpzoekenden; en 3) De 
kenmerken van rechtshulpverlenende instan-
ties. De praktische consequentie van deze 
drie-dimensionele benadering van rechtshulp 
is de suggestie dat oplossingen voor leemten in 
rechtshulp dienovereenkomstig in drie richtin-
gen gezocht kunnen worden en liefst in drie 
richtingen tegelijk. De niet vervulde behoefte 
aan rechtshulp is wijder verbreid dan aanvan-
kelijk verwacht (met name ook aanwezig in de 
middengroepen) maar het gaat om een ander 
soort hulp dan aanvankelijk verondersteld. De 
leemte bestaat niet uit een wijd verbreide en 



acute behoefte aan bijstand in het voeren van 
lange procedures. Len groot deel van de 
leemte bestaat vooral uit behoefte aan informa-
tie over rechten en plichten over rechtspleging 
in het algemeen; uit behoefte aan advies en 
enige begeleiding hi] het oplossen van proble-
men en conflicten; tilt behoefte aan een een-
voudig te bereiken instantie em allerlei zaken 
te controleren of af te checken. Als algernene 
conclusie kan gesteld worden dat daar waar een 
vaste koppcling bestaat tussen rechtsprobleem 
en rechtshulpverlener (bijvoorbeeld op grond 
van wettelijk voorschrift) de variatie in vaardig-
heid van de verschillende grocpen cen minder 
doorslaggevende rol speelt. Daar waar geen 
vaste koppeling bestaat tussen rechtsprobleem 
en rechtshulpverlener speelt bet verschil in 
vaardigheden wel een doorslaggevende rol bij 
de toegang tot rechtshulp. Daar waar cr een 
vaste koppeling bestaat tussen maatschappelijke 
groep en rechtshulpverlener (de advocatuur hi] 

16 	de toplaag, de vakbond voor zijn leden), is de 
variatie in de aard van het rechtsprobleem niet 
meet van doorslaggevende invloed. Daar waar 
deze koppeling ontbreekt, weer wel. Deze 
stelling laat zich op velerlei wijzen in nieuw 
onderzoek toetsen (bijvoorbeeld strafzaken hi] 
de kantonrechters, geschillen voor de huur-
adviescommissie). Er worden vele concrete 
suggesties gedaan voor verbetering in de rechts-
hulpvoorzieningen. Veel suggesties zouden 
direct en zonder veel geld in de praktijk 
gebracht kunnen worden. Enkele andere sug-
gesties vragen em uitvoerige institutionele ver-
anderingen. 

3. Fraude en openbaar rervoer ( 19 75) 
Dit onderzoek betrof een deelonderzoek van 
een project waarin een internationaal vergelij-
kende studie wordt ondernomen m.b.t. het 
voOrkomen, de ontstaansgronden, motivatie en 
ontwikkeling en gevolgen van bepaalde vormen 
van normovertredend gedrag, speciaal t.a.v. 
openbaar-vervoerssituaties. Het onderzoek 
werd verricht door dr. A.R. Ilauber van het 
Crirninologisch Instituut van de R.U. te 
Leiden, die de resultaten ervan (tezamen met 
die van een onderzoek naar agressie in het 
verkeer) verwerkte in zijn proefschrift getiteld: 
tedrag van mensen in beweging'. De bestu- 
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deerde vervoerssituaties bleken een uitnodigend 
karakter te hebben voor frauduleus gedrag. Tot 
een kwart van de geobserveerden bezweek 
voor de verleiding. Een groot aantal van hen 
komt tot dit gedrag om emotionele redenen. 
Zij zien deze overtredingen als een mogelijkheid 
om in de anonieme sfeer conflicten van andere 
aard op te lossen. Het onderzoek bij het 
openbaar vervoer bracht aan het licht dat de 
fraudeurs tot een subcultuur behoren, waarin 
het niet betalen voor prestaties van het open-
baar vervoer tot het waarden- en normenpatroon 
behoort. Deze waarden en normen worden van 
de oude op de nieuw aangekomen leden van de 
subcultuur overgedragen. Hier is sprake van een 
leer-effect. Bijna veertig procent van de frau-
deurs bij het openbaar vervoer is in de loop van 
vijf jaar met die fraude gestaakt. Een andere 
groep zou dat ook doen als aan bepaalde voor-
waarden werd voldaan. Maar omdat er jaarlijks 
veel nieuwe fraudeurs aan het werk slaan, 
neemt hun aantal per saldo toe. In 1974 heb-
ben de vervoerbedrijven ongeveer vijf procent 
van hun inkomen op deze wijze verloren. Verder 
bleek dat fraudeurs ook op andere en ernstiger 
manier de normen overtreden dan zij die zich 
daaraan niet schuldig maken. Mensen zijn 
geneigd steeds meer risico's te lopen als zij 
merken dat het lukt. De onbekende cijfers van 
overtreders zijn niet alleen op dit gebied hoog: 
.zij zijn ook aanzienlijk op andere gebieden. 
Dat houdt in dat bijna iedereen af en toe over 
de schreef gaat. Meer dan 96 procent van de 
geihterviewden gaf dat ook toe. Dat maakt 
normovertreding een relevante zaak. Het gaat 
er eigenlijk om of het ernstig is, of niet. En of 
het vaak, of minder vaak gebeurt. De fraude 
in het openbaar vervoer bleek het hoogst waar 
een systeem van zelfbediening voor kaart-
verkoop bestaat buiten het vervoermiddel. 
Verder daar waar weinig controle is, het tarief 
hoog en de boete laag. Onder de fraudeurs 
kwamen de volgende groepen meer dan even-
redig voor: jongeren, mannen, ongehuwden, 
laagbetaalden en niet-autobezitters. Het zou 
aanbeveling verdienen in de steden op kotte 
termijn te komen tot de invoering van een 
nultarief voor het openbaar vervoer. Tegelijk 
zou de kwaliteit daarvan moeten worden 
opgevoerd. Tussen plaatsen onderling zouden 



de tarieven moeten worden verbeterd. Betaling 
en controle zouden bijna volledig via de 
computer kunnen !open. 

4. Crinanaliteitsotztwikkeling in de Idevopol-
der (1975) 
Het gaat bier om een in vier deelonderzoeken, 
Op initiatief van prof. dr. Jac. van Weringh 
opgezet project dat ondernomen wordt aan het 
Criminologisch Instituut `Bonger' van de 
Universiteit van Amsterdam. Rapporteur van 
de eerste twee deelonderzoeken is drs. E 
Lew: Deviantie en delinquentie in de nieuwe 
woongebieden in Zuidelijk Flevoland; een 
analyse van de dagrapporten van de politie, 
1967-1975'. Te melden valt dater vanaf 1972 
een toename is 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 

18 	procent, in deze periode. Opvallend is een 
sterke toename van het aantal `sociale proble-
men' in de jaren 1974 en 1975. De geografische 
verdeling van de gebeurtenissen volgt in grote 
lijnen de achtereenvolgende-bebouwing en 
ingebruikneming van de verschillende gebieden. 
Vooral het centrumgebied gnat in de loop der 
jaren een steeds belangrijker rol spelen als 
plaats der geregistreerde gebeurtenissen. Veel 
gebeurtenissen en met name vermogensdelic- 

' ten spelen zich af op bouwterreinen en open-
bare werken. De toename van het aantal 
geregistreerde gebeurtenissen door de loop der 
jaren gaat gepaard aan een relevante afname 
varrde 'eigen constatering' door de politie. De 
politie is dus voor haar taakvervulling in toe-
nemende mate aangewezen op mededelingen 
uit de gemeenschap. Dit geldt vooral voor de 
categorieen misdrijven en vernielingen. Om een 
inzicht te krijgen in de onderlinge relaties: 
tussen een vijftal variabelen, te weten misdrij-
ven, verkeersovertredingen, overige overtredin-
gen, 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 ontwikke-
ling 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 groei van de politiesterkte 
heeft geen aanwijsbare invloed op deze 
criminaliteitsgegevens. Anders ligt dit voor de 
verkeersovertredingen. Deze kunnen vooral 
worden verklaard uit de politiesterkte. Uit 
deze samenhangen spreekt het feit dat de 
opsporingen van verkeersovertedingen afhan-
kelijk is van initiatieven van de politie, terwijl 
de ontwikkeling van het aantal misdrijven voor-
namelijk bepaald wordt door aan de politie 
externe invloeden. 

5. Rechtspositie minderjarigen (1975) 
In opdracht van het Ministerie van Justitie 
heeft het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
te Nijmegen een onderzoek ingesteld naar de 
wijze waarop door de Nederlandse bevolking 
wordt gedacht over de rechtspositie van min-
derjarigen. Voorzitter van die begeleidingscom- 

19 	missie was prof. mr . J. de Ruiter. Dit landelijk 
onderzoek werd ondernomen op verzoek van 
de Tweede Kamer. Met name ging het daarbij 
om de vraag, hoe verschillende categorieen in 
de bevolking denken over de uitbreiding van 
rechten toe te kennen aan minderjarigen. Ver- 
der was de vraag aan de orde bij wie het 
beslissingsrecht Moet liggen: bij de ouders of 
bij de minderjarigen zonder meer, of bij een 
van tweeen met een beroepsmogelijkheid bij de 
rechter. Het materiaal voor dit onderzoek is 
verzameld door middel van een drietal monde-
linge interviews. De steekproeftrekkingen zijn 
aangegeven op (de medewerking van) de ge-
meentelijke bevolkingsregisters. Het onderzoek 
is in november 1975 van start gegaan; voorjaar 
1977 is over de resultaten van het onderzoek 
in samenvattende vorm gerapporteerd door 
drs. W. CM. Scheffer en drs. C. Woldringh van 
het ITS, in samenwerking met dr. D.W. 
Steenhuis van het WODC. De onderzoek-
resultaten wijzen uit hoe over de genoemde 
onderwerpen in onze samenleving wordt 
gedacht: er blijkt in het algemeen slechts gerin-
ge behoefte aan wettelijke voorzieningen m.b.t. 
de rechtspositie van minderjarigen. Toch dient 
erop te worden gewezen dat hoewel geen 
expliciete behoefte blijkt te bestaan aan 
algemene wettelijke regelingen een kwart van 



de jongeren en ruim 20 procent van de meer-
derjarigen op een aantal meer specifieke terrei-
nen wet niaatregelen wenst. Daarbij wordt dan 
met name gedacht aan regelingen in verband 
met het ongehuwd gaan samenwonen, het 
buitenshuis gaan wonen, het aanvragen van een 
paspoort en de school- en beroepskeuze. De 
vraag of en in welke mate deze en andere 
bevindingen van het onderzoek aanleiding 
moeten geven tot het treffen van wettelijke 
voorzieningen is daarmee nog niet beantwoord. 
Bij het afwegingsproces dat tot beantwoording 
van die vraag zal moeten leiden spelen naast 
onderzoekresultaten tat van andere factoren 
een rol. Zo heeft de wetgever bijvombeeld oak 
af te wegen de consequenties van cen ontwik-
kelingsproces in de relatie tussen ouders en 
kinderen, die van eventuele wetgevende maat-
regelen het gevolg kunnen zijn. Verder dient hij 
rekening te houden met de financiele haalbaar-
heid van eventuele nieuwe regelingen, terwij1 

20 	ook politieke argumenten in dit afwegings- 
proces een rol zullen spelen. Het onderzoek 
!evert tevens informatie over het feitelijk voor-
komen van problemen tussen ouders en kinde-
ren. De hoofdconclusie op dit punt kan zijn dat 
Met zonder meer duidelijk is in welke ridding 
de feitelijkheid wijst. Weliswaar ademt het 
totaalbeeld een betrekkelijke rust, maar dit 
neemt niet weg dat crop bcpaalde terreinen 
wel degelijk problemen vOorkomen. Er client 
evenwel de aandacht op gevestigd te worden 
dat de problemen waarvan gebleken is dat ze 
het meest frequent voOrkomen, die problemen 
zijn die zich het minst voor wetgevende maat-
regelen zullen lenen; het gaat bier om aspecten 
van leefstiy zoals bijvoorbeeld bet tijdstip 
van 's avonds thuiskomen, de kleding en de 
haardracht. Anderzijds dient gewezen te 
wordcn op het feit, dat moeilijkheden die wet 
voor regulering door wetgeving vatbaar zijn, 
sterk geconcentreerd liggen in de leeftijds- 

• categoric van de 18- tot en met 20-jarigen. 
Wanneer dan oak de plannen rand de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar 
zullen warden gerealiseerd, zullen dit soort 

• gezagsproblemen juridisch gezien kwantitatief 
sterk aan betekenis inboeten. 



B. Lopend extern onderzoek 

6. Recidive-onderzoek (1964) 
De vraagstelling luidt: wat is, uitgaande van de 
aan eerstveroordeelden opgelegde straf, de 
relatie tussen die straf en de eventueel daarop 
volgende redicive? Het initiatief voor dit onder-
zoek werd genomen door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en prof. mr . Chi. Enschede, 
onder wiens leiding de uitvoering op het Semi-
narium van Hamel van de Universiteit van 
Amsterdam plaatsvond. Een interimverslag 
over de opzet van het onderzoek verscheen in 
juni 1971 in het Nederlands tijdschrift voor 
criminologie. De auteur is mr. D.M. van Dijk. 

7. TBR-gestelden (1972) 
De vraagstelling luidt: welke is de bijdrage van 
de TBR-maatregel tot de resocialisatie van de 
TBR-gestelde uit de periode 1958-1962. Is het 

• 	mogelijk op basis van persoons-, delict- en 
21 	recidivegegevens bepaalde typen te onderschei- 

, 	den? Het initiatief tot dit onderzoek heeft 
gelegen bij het Selectie-instituut te Utrecht en 
bij de onderzoeker drs. H. flamers. De super-
visie berust bij prof dr. Jac. van Weringh, 
hoogleraar in de criminologie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Het onderzoek zal worden 
afgesloten met een proefschrift. 

8. Slachtoffers criminaliteit 1973 
Dit onderzoek moet voorshands inzicht geven 
in de aard en de omvang van het slachtoffer-
schap van delicten in de Nederlandse bevolking, 
alsmede in vragen als de aangiftebereidheid bij 
en waardering voor de politie, de attitudes ten 
aanzien van misdadigheid e.d. Het initiatief tot 
dit project werd genomen door het Criminolo-
gisch Instituut van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen (prof. dr. C.I. Dessaur). De onder-
zoeker is drs. J.P.S. Fischer. Een interimrapport 
is inmiddels uitgekomen. Het onderzoek wordt 
in 1977 met een proefschrift afgesloten. 

9. Justitiele documentatie 1974 
De vraagstelling luidt: hoe zit de wetgeving 
terzake van de justitiele documentatie in 
Nederland juridisch in elkaar en hoe wordt 
deze in feite toegepast? Het mate riaal is thans 
verzameld en de verwerking ervan wordt ver- 
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richt aan het Criminologisch Instituut van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen door 

mr. H. Singer-Dekker wider supervisie 
van prof mr. WILA. fonkers. Het ondcrzoek 
zal in 1977 worden afgesloten met een proef-
schrift. 

10. Lamlelijk evaluatie-Ontlerzoek piker-
cliensten (1974) 
Het ondeizoek liecft betrekking op het functio-
neren van de piketdiensten van advocaten in die 
arrondissementen waar zulke diensten zijn 
gevestigd. Het object van het onderzoek is het 
optreden van advocaten in de fase van de 
inverzekeringstelling,en de rechtsbijstand in de 
eerste stadia van het strafproces tot en met het 

, moment van de voorgeleiding voor de rechter-
commissaris. Het onderzock wordt verricht door 
de Stichting Centrum 'oar KlMische Kritni-
nologie te Amsterdam en verkeert momenteel 
in het stadium van vcrwerking van het materiaal. 

11. Slachtoffers ernstige vennogens- en gewelds-
critninaliteit (1974),  
Uit de processen-verbaal van aangifte bij de 
politic te Amsterdam werd cen representatieve 
steekproef getrokken van slachtoffers van ern-
stige vermogens- en geweldsmisdrijven. Daarna 
werden de slachtoffers bezocht. Door middel 
van een vragenlijst werd een inventarisatie 
gemaakt van de geleden schades: fysiek, 
materieel, psychisch en sociaal. Nagegaan werd 
in hoeverre men de bestaande mogelijkheden 
om deze schades vergoed te krijgen, kende en 
op welke wijze van deze mogelijkheden gebruik 
is gemaakt. Verder werd de slachtoffers 
gevraagd naar hun ervaringen met instanties 
als politie, justitie, reclassering en verzekerings-
maatschappijen. Tenslotte werd nagegaan hoe 
zij denken over de dader, over straffen, over 
conflictoplossing en over hun eigen plaats in 
de strafrechtspleging. Via dit inventariserend 
ondcrzoek wil men tot voorstellen komen die 
de gevolgen van het slachtoffer zijn verlichten. 
Het onderzoek wordt verricht aan bet 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
telt te Groningen door drs. G.J.A. Smale onder 
supervisie van prof dr. R. W. Jongman. Het 
onderzoek zal in 1977 met een proefschrift 
worden afgesloten. 
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12. Generale preventie ( 1975) 
Bij dit onderzoek wordt de vraag gesteld, 
welke de generaalpreventieve werking is van de 
invoering van de '1 novemberwet'. Tevens 
komt in dit onderzoek aan de orde, in hoe-
verre de opvattingen van automobilisten onder 
de bevolking over rijden onder invloed zijn 
gewijzigd als gevolg van de nieuwe wet. Het 
betreft opvattingen over de definitie van rijden 
onder invloed, de kans om te worden aangehou-
den, de verwachte straf etc. Het veldwerk van 
dit onderzoek is in de zomer van 1975 uitge-
voerd onder verantwoordelijkheid van dr. D. W. 
Steenhuis. 

13. Sociale organisatie van de rechtshulp; 
fase (1976) 
Fase I van dit onderzoek richtte zich op de 
rechtshulpzoekers; in fase II komen de rechts-
helpers en hun organisaties aan bod. Deze 
tweede fase wil de verschillende `modellen' 
van rechtshulpverlening in kaart brengen, en 
nagaan wat de gevolgen van het naast elkaar 
bestaan van deze `modellen' zijn voor de toe-
gang tot de rechtshulp. Ook de uivoering van 
fase II ligt in handen van de initiator prof dr. 
mr. C.J.M. Schuyt c.s. van de afdeling rechts-
sociologie van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, terwijl opnieuw de begeleidings-
commissie met mr. B.J. Asscher als voorzitter 
de supervisie heeft. In de loop van 1977 zal 
over fase II worden gerapporteerd. 

14. Vroegtijdige signalering van potentiele 
dilinquentie (1976) 
Dit onderzoek wordt verricht aan het Crimino-
logisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Leiden door mr. H.H. Bloembergen-van der 
Most, mr. P. Louman en drs. H.M. Willemse. 
Het doel van het op initiatief van prof. mr . 
W.H. Nagel opgezette onderzoek is om door 
middel van een longitudinale studie (met 
waarnemingen gedurende een langere periode) 
inzicht te krijgen in de oorzaken van afwijkend 
gedrag, in het bijzonder crimineel gedrag. Er 
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 
cohortstudie, waarbij alle personen uit een 
bepaalde leeftijdsgroep over een groot aantal 
jaren gevolgd worden. De cohort bestaat hier 
uit alle leerlingen van de eerste en zesde klas- 
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sen van alle lagere scholen in het schoolartsen-
district Boskoop, die in 1965/66 door de 
toenmalige schoolarts werden onderzocht. 
Onderdeel van den eerste momentopname 
waren behalve mcdische ook sociale en psycho-
logische gegevens. De tweede momcntopname 
vond plaats in 1974/75, waarbij naast crimina-
Melts- en persoonsgegevens van de leerlingen 
ook nog medisch-sociale gegevens van familie-
leden zijn opgenomen. De volgende moment-
opnamen zijn gepland. Door middel van ecn 
statistische analyse van het onderzoekmateriaal 
zal worden nagegaan of en in hoeverre de 
verzamelde gegevens cen specifieke relatic met 
het latere (criminele) gedrag vertonen. Het zou 
bijvoorbeeld van groot praktisch nut zijn 
indien zou blijken, dat men over het toe-
komstig gedrag van zesjarigen reeds evenveel 
zinnigs kan zeggen als over het toekomstig 
gedrag van twaalfjarigen. 

15. Waarcleringsgrondslagen jaarrekeningen 
(1976) 
Voor dit onderzoek werd subsidie aangevraagd 
door de Commissie Jaarverslaggeving. Het 
onderzoek Waarderingsgrondslagen Jaar-
rekeningen' heeft betrekking op de grondslagen 
voor waardering van het vermogen van de 
onderneming (balans van activa en passiva) en 
de grondslagen voor de bepaling van het resul-
taat van de onderneming (verlies- en winst-
rekening) zoals deze tot uiting komen in de 
jaarrekeningen van publikatieplichtige onder-
nemingen. De Wet Jaarrekening Ondernemingen 
(W.J.0.) stelt dat deze grondslagen moeten 
voldoen aan normen, welke in het maatschap-
pelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd. Men hoopt met dit onderzoek een 
bijdrage te leveren aan het inzicht in het func-
tioneren van de Wet Jaarrekening Ondernemin-
gen. Bovendien kan het onderzoek mede dienst-
baar worden gemaakt aan de door de Commis-
sie te geven `Beschouwingen naar aanleiding 
van de W.J.0.'. De subsidietoezegging beperkt 
zich in eerste instantie tot een vooronderzoek 
dat aan moet tonen dat een eventueel hoofd-
onderzoek uitvoerbaar geacht mag worden. 
Het onderzoek wordt verricht door het Limperg 
Instituut te Amsterdam. Er is een begeleidings-
commisie onder voorzitterschap van prof. drs. 
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J.W. Schoonderbeek. Zomer 1977 komt het 
rapport over het vooronderzoek gereed. 

16. Functioneren Commissies van Toezicht 
(1976) 
Het onderzoek behelst een evaluatie van de 
aangekondigde nieuwe Wet Rechtspositie 
Gedetineerden, op het punt van het functione-
ren van de Commissies van Toezicht. Commis-
sieleden en gedetineerden zullen geihterviewd 
worden voor en na de invoering van de nieuwe 
wet. Het gedetineerden-deel van het onderzoek 
heeft twee hoofdthema's: de klachtenregeling 
en het beeld van de commissies; het eerste 
thema wordt benaderd vanuit de daaromtrent 
bestaande administratie, het tweede thema 
komt aan bod in de genoemde interviews. Het 
onderzoek is een co-produktie van de Crimino-
logische Institu ten van de Rijksuniversiteit te 
Groningen en van de Universiteit van 
Amsterdam. 

17. Supervisie aan groepsleiders in (jeugd-) 
gevangenissen (1977) 
Op verzoek van het departement is door dr. J.E. 
Rink, verbonden aan het Instituut voor 
Orthopedagogiek van de Katholieke Universi-
teit te Nijmegen een eerder onderzoekplan van 
zijn hand omgewerkt tot een zgn. `praktijk-
experiment', dat als achtergrond heeft de door 
hen ontwikkelde confrontatiemethodiek. Aan 
het experiment is een evaluatieonderzoek 
gekoppeld; beide zullen uit twee fasen van ieder 
twee jaar bestaan. In de subsidietoezegging is 
voorlopig alleen de eerste fase betrokken. Deze 
omvat: a) de ontwikkeling van een specifiek 
begeleidingsprogramma voor gedetineerden; 
b) concretisering van een overleg- en begelei-
dingsopzet voor het personeel; c) overheveling 
van het begeleidingsprogramma voor gedeti-
neerden naar de groepsleiding via supervisie. 
Het experiment zal plaatsvinden in de gevange-
nis 'Ter Peel' in Sevenum. Er is een begelei-
dingscommissie met als voorzitter prof. dr. 
.J.W.F. Kok. 

18. Criminaliteitsontwikkeling in de Flevo-
polder, fase 11 (1977) 
In dit vervolgonderzoek van het Criminologisch 
Instituut Ronger' van de Universiteit van 
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Amsterdam zal met behulp van interviews en 
enquates aangaande de kenmerken van de 
bewoners van Lelystad en door middel van cen 
participerend onderzoek bij de politic en 
instellingen voor maatschappelijk werk en 
welzijnswerk, relief worden gegeven aan de 
resultaten van fase I van dit project. 

19. Emancipatie van de prolog en criminaliteit 
(1977) 
Voor dit onderzoek van het Critninologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden is 
achteraf subsidic aangevraagd (en toegezegd) 
ten behoeve van de steekproeftrekking. De 
onderzoeker, dr. A.R. Hauber, streeft er naar 
met dit onderzoek het inzicht te verdiepen in 
het ontstaan van normovertredend gedrag van 
vrouwen, mede in het perspectief van de 
vrouwenemancipatie. 

C. Extern onderzoek in voorbereiding 

20. Alternatieve satnenlevingsvormen 
Voor dit onderzoek werd subsidie aangevraagd 
door de Nederlandse Gezinsraad en het C.O.C. 
Het onderzoeksvoorstel werd geformuleerd en 
zal worden uitgevoerd door het Nisso te Zeist. 
De Gezinsraad heeft het onderzoeksvoorstel 
ingediend bij de Minister van C.R.M. Deze 
heeft de Minister van Justitie verzocht, deel- 
neming in de subsidieverlening te overwegen. Er 
is een toename te constateren in het aantal 
relatievormen die, naast het huwelijk, in de 
samenleving functies vervullen die vroeger uit-
sluitend aan huwelijk en gezin werden toe-
gedacht. Het blijkt dat deze relatievormen geen 
of onvoldoende wettelijke bescherming vinden 
en ook in andere opzichten maatschappelijke 
discriminatie ondervinden. Doe van het onder-
zoek is, een bijdrage te leveren aan de voorbe-
reiding van het beleid, waarin de lacunes in de 
wettelijke bescherming van de genoemde relaties 
worden opgeheven, en waardoor rechtsgelijk-
held en welzijn van individuen wordt bevorderd. 

21. Functioneren Hindenvet 
Door het Criminologisch instituut 73onger' 
van de Universiteit van Amsterdam is bij het 
Ministeric van Volksgezondheid en Milieu-
hygiene subsidie aangevraagd voor een onder- 
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zoek naar het functioneren van de Hinderwet. 
De wet functioneert onbevredigend, de sancties 
worden zelden of nooit toegepast. In het kader 
van de herorientatie op het functioneren van 
deze wet is het ministerie van VOMIL geinte-
resseerd in het probleem van de sanctie-
toepassing. Gezien de duidelijk justitiele aspec-
ten die deze zaak kent, heeft de Minister van 
VOMIL zijn ambtsgenoot van Justitie verzocht 
het voorgestelde onderzoek voor gezamenlijke 
rekening te laten komen. 

22. Frequentie toepassing en duur preventieve 
hechtenis 
Op 1 januari 1974 trad de wet in werking 
waarbij de regeling van de voorlopige hechte-
nis 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. 

Mr. J.P. Balkema van de vakgroep Strafrecht 
van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Rijksuniversiteit te Groningen, 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. Het ligt in de bedoeling 
dat het onderzoek zal worden verricht in samen-
werking met het WODC. 

23. Drugs en detentie 
In diverse departementale nota's is de wense-
lijkheid geuit van onderzoek naar de poblema-
tiek rond druggebruik in Nederlandse straf-
inrichtingen; met name zou men graag inzicht 
hebben in de mogelijkheden tot hulpverlening. 
In overleg met de departementale werkgroep 
Inventarisatie drugproblemen in justitiele 
inrichtingen' (voorzitter mr. L. Oranje) is door 
het Criminologisch Instituut van de Rijksuni-
versiteit te Groningen een onderzoeksvoorstel 
geformuleerd, dat uiteenvalt in drie deelstudies: 
voorgeschiedenis van de gedetineerde drug-
gebruikers, hun druggebruik tijdens de detentie 
en na verloop van enige tijd na het verlaten 
van de strafinrichting. De subsidie-aanvrage 
heeft voorlopig alleen betrekking op het eerste 
deelonderzoek, waarin ter vergelijking ook 



niet-druggebruikende gedetineerden zullen 
worden betrokken. 

24. Vraag en aanbod reclasseringshulp 
Door het WODC wordt in samenwerking met 
de Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
(VVRI) een onderzoek verricht naar het func-
tioneren van de reclassering. De eerste fase van 
dit onderzoek behelst het nagaan van de tijds-
besteding van de reclasserings-maatschappelijk 
werkers. Daarna zal het onderzoek gericht 
worden op het hulpverleningsproces, zoals dit 
wordt gezien door deze maatschappelijk wer-
kers en door de clienten. Voor de uitvoering 
van het dientenonderzoek is door de VVRI 
een beroep gedaan op de medewerking van het 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
telt te Groningen, van welk instituut een 
subsidieaanvrage voor zodanig onderzock thans 
voor ligt. Het onderzoeksvoorstel behelst een 
evaluatie van het werk van de Reclassering aan 

28 	de hand van de vragcn naar de actualiteit eq. 
wenselijkheid van de problemen van de clienten 
en de geboden hulp. 



II. ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VAN HET 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

25. Omvang en ontwikkeling van de criminali-
teit (jaarlijks) 

Onderzoekers: dr. J.J.M. van Dijk en ir. A.C. 
Vianen 

Teneinde een beter inzicht te krijgen in de ont-
wikkeling van de criminaliteit heeft het WODC 
een vragenlijst ontwikkeld die jaarlijks aan een 
grote groep Nederlanders wordt voorgelegd. 
Het mate riaal wordt verzameld door het NIPO. 
Het betreft hier eerVaselecte steekproef naar 
provincie- en gemeentegrootte, die is samen-
gesteld overeenkomstig de verdeling van de 
woningvoorraad. Het aantal respondenten dat 
in de voorgaande jaren steeds rond de 3000 

	

29 	was, is in 1976 opgevoerd tot 10.000. In de 
enquete wordt de vraag voorgelegd of de 
respondenten ooit / het jaar voorafgaande aan 
de enquete of / het jaar waarin de enquete 
gehouden wordt slachtoffer zijn geweest van 
cen delict als genoemd in de enquete. Het gaat 
hierbij om enkele veel voorkomende misdrijven 
zoals zakkenrollerij, fiets- en bromfietsdiefstal, 
diefstal van en uit een auto en diefstal met 
braak. Sinds 1976 wordt voorts onderzocht of 
de vrouwelijke respondent op straat lastig is 
gevallen, waarbij de aanvaller duidelijk seksuele 
bedoelingen had. Hiernaast wordt het aangifte-
gedrag en enige bijzonderheden omtrent de 

	

• 	omstandigheden waaronder het delict plaats- 
vond, geregistreerd. Het is de bedoeling de 
enquetes de komende jaren te herhalen, terwijl 
door uitbreiding van zowel de inhoud als de 
omvang de mogelijkheden voor statistische 
analyses van de resultaten nog zullen worden 
uitgebreid. 

26. Criminaliteit 1966 (1972) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

In dit onderzoek komt een tweetal onderwer-
pen aan de orde. Het eerste betreft de factoren 
die verband houden met de straftoemeting, en 
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wel speciaal met de toepassing van de boete. 
Over dit gedeelte is inmiddels gerapporteerd in 
het eindrapport van de Commissie Vermogens- 
straffen (1972). Daarnaast wordt getracht 
inzicht te verschaffen in Net speciaal preventie-
ye effect van Net strafrechtelijk ingrijpen. Voor 
verschillende categorieen delicten 	o.a. een- 
voudige diefstal, diefstal met braak, eenvoudige 

misnandeling — wordt het speciaal preventieve 
effect vergeleken van verschillende strafsoorten 
en van de berechting op zich. Een verslag over 
dit laatste onderdeel zal in 1977 worden gepu-
Niceerd. Over het speciaal preventieve effect 
van de snelheid van berechting is reeds verslag 
uitgebracht (1974). De onderzoekgroep bestaat 
uit een steekproef van in 1966 onherroepelijk 
afgedane misdrijfzaken. De gegevens zijn.  ont-
leend aan de Staten van Inlichtingen en aan 
de uittreksels uit het Algemeen Documentatie-

register van de Justitiele Documentatiedienst. 

27. Roofovervallen (197311975) 

Onderzoeker: drs. G.A. van Bergeijk 

Dit onderzoek werd in samenwerking met het 

Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
telt Groningen opgezet. Het onderzoek bestaat 
uit twee delen. Het eerste deel betreffend een 
analyse van de gegevens zoals deze door de 
Centrale Recherche lnformatiedienst sinds 
1968 worden verzameld. Hierbij komen een 
groot aantal aspecten van het delict zoals type 
object, wapengebruik, etc. als ook de ontwikke-
ling van het delict zelf aan de orde. Ook wordt 
de straftoemeting ten aanzien van de roof-
overvallers nader beschouwd. Het onderzoek 
strekt zich uit over de jaren 1968-1974. Het 
tweede deel bestaat uit een exploratief onder-
zoek dat gebaseerd is op interviews met een 
vijftigtal veroordeelde plegers van roofoverval-
len op geldinstituten en pompstations. Hierin 
wordt onder andere aandacht besteed aan de 
sociale en financiele achtergronden van de 
dader. In de binnenkort te verschijnen bundel 
naar aanleiding van het congres `Geweld in de 
sa,menleving' zijn de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek opgenomen. 
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28. Slachtoffervrees vrouwen ( 19 76) 

Onderzoekers: drs. C. Cozijn en dr. J.J.M. van 
Dijk 

In aansluiting op het onderzoek onrustgevoelens 
(zie Justitiele verkenningen nr. 7,1976, blz. 
305) zal een onderzoek worden gedaan naar de 
specifieke vrees van vrouwen in de stedelijke 
gebieden voor de agressieve zedendelicten. In 
dit onderzoek zal in het bijzonder worden 
nagegaan in hoeverre de bewegingsvrijheid van 
vrouwen wordt beperkt door hun vrees om te 
worden aangerand. Binnen het kader van dit 
onderzoek zal tevens aandacht worden besteed 
aan de manier waarop de rale slachtoffers van 
agressieve zedenmisdrijven in Nederland door 
de politie en/of andere instanties worden 
opgevangen. 

29. Criminaliteit ten opzichte van de Horeca-
bedrijven ( 19 75 ) 

Onderzoeker: drs. P.C. van Duyne 

In 1975 hebben de twee grote organisaties van 
horecabedrijven, dè Horecaf en Horeca 
Nederland, zich gezamenlijk tot de Minister 
van Justitie gewend met het verzoek bijzondere 
aandacht te besteden aan de criminaliteit waar-
van de horecabedrijven in Nederland het slacht-
offer worden. Dit verzoek was voor de Minister 
aanleiding om het WODC opdracht te geven een 
landelijk onderzoek in te stellen naar de erva-
ringen van de horecabedrijven met tegen hen 
gepleegde criminaliteit. In het onderzOek wordt 
nagegaan met behulp van een viertal over het 
jaar gespreide enquetes onder een representatie-
ve steekproef van de horecahouders wat de aard 
en de omvang is van de criminaliteit waarmee 
de horecabedrijven worden geconfronteerd. De 
onderzoelcmaanden zijn februari, mei, augustus 
en december 1976. Het onderzoek werd 
opgezet in nauwe samenwerking met het 
bedrijfschap Horeca. Het onderzoekformulier 
telt 25 vragen. Een steeds terugkerende vraag is 
of de zaak aan de politie is gemeld, en vooral 
ook waarom de politie niet werd ingeschakeld. 
In juni 1976 werd een interimrapport uitge- 
bracht; eind 1977 zal het eindverslag gereed zijn.i 



30. Kosten verbonden aan het misdriff diefstal 
met braak (1977) 

Onderzoeker: mr. F.W.M. van Straelen 

In het kader van een kosten-baten-analyse, uit 
te voeren door de interdepartementale Corn-
missie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse 
(CUBA) in samenwerking met de gemeente-
politie van 's-Gravenhage, verricht het WODC 
een onderzoek naar de werkzaamheden van 
justitiele organen ten gevolge van het misdrijf 
`inbraak' en het gebruik van inbraak-preventie-
methoden door particulieren en bedrijven. Doel 
van het onderzoek is kennis te verkrijgcn van 
de mate waarin particulieren en bedrijven moei-
te doen, hun eigendommen tegen inbraak te 
beschermen door middel van bevciligingsappara-
tuur, personele beveiliging en andere methoden. 
Tevens moet de vraag beantwoord worden in 
hoeverre justitiele organen zoals Openbaar 

32 	Ministerie, zittende magistratuur, reclassering, 
gevangeniswezen etc. bemoeicnis hebben met 
een inbraak, die door de politie is opgehelderd 
en de gevolgen daarvan. Het onderzoek wordt 
verricht in Den Haag. Er wordt een steekproef 
getrokken uit de Haagse bevolking en de 
Haagse bedrijven en respectievelijk zal door 
middel van (inondelinge) interviews en 
(schriftelijke) enquetes gevraagd worden wat 
men aan inbraakbeveiliging heeft gedaan en 
waarom. Voorts wordt er een dossierstudie 
verricht t.a.v. een aantal inbraakzaken die in 
1971 en 1974 door de Haagse politie zijn op-
gehelderd. De resultaten van beide onderzoeken 
zullen verwerkt worden in de bovengenoemde 
kosten-baten-analyse van de COBA. 

31. Enquete pornografiecommissie van het 
Openbaar Ministerie (1976) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Volgens het voorstel van de pornografiecommis-
sie van het Openbaar Ministerie is een enquete 
ingesteld onder de burgemeesters van alle 850 
gemeenten in ons land om te komen tot een 
inventarisatie van de verschillende plaatselijke 
praktijken wat betreft prostitutie, sexclubs, 
sexbioscopen, sexwinkels e.d. Het doe! van 



het onderzoek is te komen tot een verantwoord 
landelijk beleid op langere termijn ten aanzien 
van commerciele sexbedrijven c.d. Het WODC 
is belast met de uitvoering van de enquete. In 
1977 zal verslag van de resultaten worden 
gedaan. 

32. Criniinaliteit als gespreksonderwerp 

Onderzoeker: dr. J.J.M. van Dijk 

In twee eerdere WODC-onderzoeken is reeds 
aandacht besteed aan de openbare menings-
vorming over criminaliteit en aan de invloed 
hierop van de massamedia. Om het inzicht in 
deze materie te vergroten werd aan een steek-
proef van ruim 4000 Nederlanders onder 

• andere de vraag voorgelegd of men de vorige 
dag van de verschillende massamedia (krant, 
radio en t.v.) gebruik had gemaakt en zo ja, 
of men naar aanleiding hiervan nog gesprekken 

33 had gevoerd. Bij de analyse van de antwoorden 
werd bijzondere aandacht aan het onderwerp 
misdaad besteed. Over de resultaten van dit 
onderzoek, waarvan het veldwerk binnen het 
kader van een ander enquete-onderzoek kon 
worden verricht, zal eind 1977 worden gerap-
porteerd. 

33. De behandeling van heroirieverslaafden in 
petzitentiaire inrichtingen 

Onderzoeker: dr. J.J.M. van Dijk 

Ten einde op korte termijn inzicht te krijgen in 
het aantal herofnegebruikers dat momenteel in 
de penitentiaire inrichtingen verblijft en in de 
aldaar op hen toegepaste behandelingswijzen, 
werd een verkennend onderzoek uitgevoerd. 
Door de aan de inrichtingen verbonden artsen 
werden hiertoe gedurende enkele maanden 
registratieformulieren ingevuld. De resultaten 
hiervan zullen in het najaar van 1977 beschik-
baar komen. 

34. Relatie prirnaire politie-opleiding en 
-praktijk (1975) 

Onderzoeker: dr. J. Junger-Tas 

In samenwerking met het Ministerie van Binnen- 
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landse Zaken en de stichting Itoba wordt een 
onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van 
de primaire politie-opleiding bij de praktijk van 
het politiewerk. Uitgaande van de taak van de 
surveillant — opgedeeld in criminaliteitsbestrij-
ding, ordehandhaving en hulp- en dienstverle-
ning — wordt onderzocht of de opleiding 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin 
de adspirant voldoende kennis, vaardigheden 
en attitudes overdraagt om de politietaak op 
adequate wijze te kunnen uitvoeren. Het 
onderzoek omvat een groot aantal deel-onder-
zoeken waaronder: 1) een observatieonderzoek 
naar het werk van de surveillant; 2) onder-
vraging van adspiranten aan het begin en aan 
het eind van de opleidingsperiode; 3) onder-
vraging van jonge agenten/wachtmeesters na 
zes tot acht maanden praktijkervaring; 
4) ondervraging van docenten, mentoren en 
wF clitcommandm ten; 5) onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking naar opvattingen en ver-
wachtingen ten aanzien van het politie-optreden; 
en 6) een onderzoek onder korpschefs, officie-
ren van justitie en burgemeesters naar opvat-
tingen over optreden en opleiding van de 
politie. De eerste twee deel-onderzoeken zijn 
inmiddels voltooid en gerapporteerd. Van de 
resterende onderzoeken is (met uitzondering 
van het laatste) de materiaalverzameling geheel 
of gedeeltelijk voltooid. Het totale onderzoek 
zal mogelijk leiden tot aanbevelingen met 
betrekking tot wijzigingen in vorm en inhoud 
van de opleiding. De eindrapportering zal in 
1978 plaatsvinden. 

35. Toepassing transactiebevoegdheicl (19 76 

Onderzoeker: A.K. Kroner 
Rapporteur: dr. J.J.M. van Dijk 

Het WODC is verzocht een onderzoek in te 
stellen naar de (verschillen in de) toepassing 
van de transactiebevoegdheid door de verschil-
lende politiekorpsen op basis van de door de 
verschillende korpsen (of landgroepen) in 1973 
geibcasseerde transactiebedragen. Nadat een 
statistische bewerking was uitgevoerd waarbij 
de transactiebedragen per korps werden gerela-
teerd aan het totale aantal processen-verbaal, 
de sterkte van het politiekorps en het lokale 



wagenpark, werden gesprekken gevoerd met de 
leiding van enkele politie-eenheden met een 
uitzonderlijk hoog of laag transactiepercentage. 
Het eindverslag over dit onderzoek is in 1977 
uitgekomen. 

36. Opsporingsbeleid ( 1976) 

Onderzoeker: mr. F.W.M. van Straelen 

Van alle strafbare feiten die ter kennis van de 
politie komen wordt slechts een beperkt en per 
delictsoort varierend deel ook daadwerkelijk 
opgehelderd d.w.z. slechts een beperkt deel 
leidt tot opsporing en aanhouding van den of 
meer verdachten. Bij het zoeken naar de oor-
zaken hiervan moeten twee aspecten onder-
scheiden worden. In de eerste plaats is de 
politie niet bij machte alle haar ter kennis 
gekomen delicten op te helderen. In de 

35 	tweede plaats voert de politie door het stellen 
van prioriteiten een beleid bij de opsporing van 
strafbare feiten. In dit onderzoek komen beide 
aspecten aan de orde. Op de volgende vragen 
zal naar een antwoord gezocht moeten worden: 
1) Welke criteria spelen een rol bij de beslissing 
t.a.v. de vraag, welk soort gevallen in aanmer-
king komen voor verbalisering, dus eventueel 
voor opsporing? 2) Gegeven de opsporings-
activiteiten, hoe ligt het ophelderingspercen-
tage; wat kan men zeggen van de ontwikkeling 
hiervan in de tijd, is er sprake van een werke-
lijke daling? 3) Wat zijn in verband met deze 
ontwikkeling en uitgaande van de opsporings-
activiteiten van de recherche, de criteria die 
gehanteerd worden bij het opsporingsbeleid? 
De uitvoering van het onderzoek valt in vier 
delen uiteen: a) een observatieonderzoek bij 
verschillende politiebureau's (aan de balie in 
de meldkamer) om na te gaan hoe binnen-
komende klachten, aangiftes e.d. worden 
afgehandeld. b) een observatieonderzoek bij 
de recherche van dezelfde politiebureau's om 
na te gaan hoe de zaken waarvan een p.v. is 
opgemaakt door de recherche verder worden 
behandeld. c) interviews met een aantal 
rechercheurs over diverse factoren die het 
recherchewerk beihvloeden. d) een dossier-
studie waarin aan de hand van een aantal 
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processen-verbaal onderzocht moet worden 
welke factoren samenhangen met het al of 
niet opgehelderd worden. Het onderzoek zal 
in het najaar van 1977 van start gaan en het 
eindrapport zal medio 1979 verwacht mogen 
worden. Over de diverse onderdelen zal de 
onderzoeker tussentijds verslag uitbrengen. 

37. Effecten van de richtinnen poor opsporings-
en vervolgingsbeleid ta.v. overtreders van de 
Opiumwet 

Onderzoekers: dr. J.J.M. van Dijk en drs. P.C. 
van Duyne 

Eind vorig jaar werden cr richtlijnen ontwor-
pen voor het opsporen en vcrvolgen van over-
treders van de Opiumwet. Deze richtlijnen 
beoogden o.a. het doen behandelen van 
delinquente verslaafden i.p.v. hen tc plaatsen 
in strafinrichtingen. Naar aanleiding hiervan 
word door de werkgroep Officiersoverleg Drugs 
aan het WODC verzocht om het effect van do-
ze richtlijnen to evalueren. Hiertoe word door 
het WODC een vragenlijst opgesteld die bestemd 
is voor de drugsofficieren tc Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Groningen; Breda en 
Arnhem. Het is de bedoeling dat deze vragen-
lijst voor iedere opgespoorde verslaafde die een 
misdrijf gepleegd heeft, worden ingevuld. De 
categorieen van ondenverpen die voor dit 
onderzoek van belang geacht worden hebben 
betrekking op: a) Standaard-persoonsgegevens; 
b) Strafblad; c)Misdrijf gegevens; d) Gegevens 
van voorlichtingsrapporten; c) Contacten tussen 
de verdachte on de officicr van justitie; 0  Aard 
en ernst van druggebruik; h) Procesgegevens; 
en i) Waarderings- en doelstellingsgegevens van 
de officicr. Tevens zal aan instellingcn die 
drugverslaafden behandelen eon vragenlijst 
overlegd worden, waarin naar bepaalde aspec-
ten van de behandeling gevraagd zal worden: 
a) Duur van voorafgaande behandeling; b) Aard 
van ernst van het druggebruik; c) Voorlichtings-
rapportage; d) De instelling van de client 
tegenover behandeling; en e) Het to verwach ten 
succes. Op grond van deze categorieen van 
gegevens hopen de onderzoekers to kunnen na-
gaan of de richtlijnen inderdaad hcbben gcleid 
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tot meer plaatsingen van de delinquente ver-
slaafden in behandelingsinstellingen en welke 
moeilijkheden er zich voordoen in gevallen 
waarin deze behandeling niet op gang komt. De 
onderzoekers verwachten rondom de jaarwis-
seling een eerste tussenverslag te kunnen uit-
brengen. 

38. Vervolgingsbeleid. Onderzoek sepotbeleid 
ressort Den Haag ( 1975 ) 

Onderzoeker: mr. F.W.M. van Straelen 

Door middel van een analyse van een steek-
proef van strafdossiers uit het ressort 's-Graven-
hage is o.m. onderzocht met welke 1. -enmerken 
van dader en delict de vervolgingsbeslissing en, 
in geval van seponering, de sepotgronden samen-
hangen. Voorts is bekeken of er verschillen in 
vervolgingsbeleid zijn tussen de vier arrondisse-
menten in het ressort. In het kader van de 
discussie rond de klassejustitie zijn in het 
februarinummer 1977 van het Tijdschrift voor 
Criminologie reeds enige resultaten van het 
onderzoek gepubliceerd. Het bleek dat de 
ernst van het feit (hoogte van de schade) een 
belangrijke rol speelt bij de vervolgingsbeslis-
sing, terwijl de officier van justitie ook rekening 
blijkt te houden met de gevolgen van het mis-
drijf voor de benadeelde of het slachtoffer. 
Alleen bij het misdrijf mishandeling lijkt de 
factor sociale klasse een zelfstandige — zij het 
geringe . — invloed uit te oefenen op de vervol-
gingsbeslissing. De rapportage van het gehele 
onderzoek zal nog in 1977 geschieden. 

39. Discussieproject Vervolgingsbeleid 
ressort 's-Hertogenbosch ( 1975) 

Rapporteurs: drs. G.A. van Bergeijk en 
mr. J.J. van der Kaaden 

In 1976 heeft op de parketten in het ressort 
's-Hertogenbosch een discussiebijeenkomst 
plaatsgevonden waarbij de vervolgingsbeslissing 
in drie lichte strafzaken centraal stond. Aan 
alle officieren van justitie en parketsecretaris-
sen zijn dezelfde drie strafzaken ter beoorde-
ling voorgelegd. Het doel van dit discussie-
project was om als aanvulling op een eerder 
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gehouden onderzoek naar het informatie-
gebruik door de officieren bij de beslissing 
vervolgen of seponeren (1972), inzicht te 
krijgen in de achtergronden van de beslissing 
en motivering. Daartoe is met name nader in-
gegaan op de gehanteerde sepotgronden en de 
motiveringen die voor een vervolging of sepot 
werden aangedragen..In het onlangs gereed-
gekomen rapport, getiteld 'De harmonisering 
van de straftoemeting in discussie — ressort 
's-Hertogenbosch', wordt in bet kort verslag 
gedaan van de resultaten van bet in 1972 
plaatsgevonden onderzoek. Voorts wordt de 
opzet van het discussieproject beschreven en 
wordt uitgebreid ingcgaan op de resultaten van 
dit laatste project. 

40. Vervolgings- en straftoenzetingsbeleid 
buitenlanders ( 19 75) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Aan de hand van gegevens uit strafdossiers 
wordt nagegaan of in vergclijkbare zaken bij 
buitenlanders zwaardere straffen worden 
gevorderd en/of opgelegd dan bij Nederlanders. 
Ook het seponeringsbeleid ten aanz:en van 
buitenlanders wordt onder de loep genomen. 
De onderzoekgroep bestaat uit circa 1700 za-
ken van misdrijf Wetbock van Strafrecht die 
in bet vierde kwartaal 1974 onherroepelijk 
zijn afgedaan. De belangrijkste resultaten ziin 
inmiddels gepubliceerd in het verslag van het 
Openbaar Ministerie over het jaar 1975. Het 
eindverslag verschijnt in 1977. 

41. Straftoemeting zware criminaliteit ( 19 76) 

Onderzoeker: drs. O.J. Zoomer 

Op verzoek van de ressortsvergadering 
's-Gravenhage wordt een onderzoek verricht 
naar bet straftoemetingsbcleid (waarrnee zowel 
de strafvorderingen als de vonnissen worden 
bedoeld) in gevallen van zware criminaliteit. 
Beoogd wordt daarmee een antwoord te krijgen 
op de vraag, hoe de straftoemeting met betrek-
king tot ernstige delicten zich in de afgelopen 
jaren in Nederland heeft ontwikkeld en welke 
verschillen er in dit opzicht bestaan tussen de 
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ressorten en arrondissementen. Tevens wordt 
in dit onderzoek aandacht besteed aan de 
relatie tussen de praktijk van de straftoeme-
ting en de `theorie' van de wettelijke straf-
bedreiging. Bij dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van statistisch materiaal (voor zover 
aanwezig) en gegevens uit strafdossiers betref-
fende ernstige delicten welke zijn berecht in 
de jaren 1973, 1974, 1975 en 1976. Om ver-
schillende redenen zal het onderzoek zich be-
perken tot de ressorten Den Haag, Amsterdam 
en Den Bosch. Over de resultaten van dit 
onderzock zal in 1978 worden gerapporteerd. 

42. Discussieproject — Strafvorderingsbeleid 
Ressort Arnhem ( 1975) 

Rapporteurs: mr. J.J. van der Kaaden en 
dr. D.W. Steenhuis 

Met het doel een bijdrage te leveren aan de har-
monisering van het strafvorderingsbeleid in 
het ressort Arnhem is in 1975 en 1976 op de 
parketten binnen dit ressort een discussiebij-
eenkomst gehouden. Op de discussiebijeen-
komst in 1975 is aan de hand van twee concre-
te strafzaken, die aan de officieren van justitie 
ter beoordeling zijn voorgelegd, nagegaan in 
hoeverre er in dit ressort overeenstemming in 
beleid te constateren is en wat de achtergrond 
van eventuele verschillen is. In de tweede discus-
sieronde is nader ingegaan op de strafdoelen die 
op de eerste bijeenkomst door de officieren van 
justitie zijn aangevoerd. In het eindrapport, 
getiteld 'De harmoniscring van de straftoeme-
ting in discussie — Ressort Arnhem', wordt een 
overzicht gegeven van de verschillen in de 
beslissingen en motiveringen. Hierbij blijkt 
dat de verschillen in de beslissingen niet zijn te 
herleiden tot verschillen in de strafdoelen. Uit 
de resultaten van de tweede discussieronde 
wordt duidelijk dat de strafdoelen geen unifor-
me betekenis hebben voor de officieren en dat 
de strafdoeloverweging ook niet bij elke con-
crete strafzaak plaatsvindt. Uit de resultaten van 
de beide discussierondes, aangevuld met een 
korte literatuurstudie, wordt geconcludeerd dat 
de verschillen voor een groot deel samenhangen 
met de verschillen in attituden van de officieren. 
Het verschil in attituden van de officieren ver- 
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oorzaakt een verschil in selectie en waardering 
van de informatie over de strafzaak. 

43. Straftoetneting WI/Wart. 26 in 1974 en 
1975(1975) 

Onderzoeker: ir. A.C. Vianen 

Op initiatief van de vergadering van Procureurs-
generaal werd onderzocht wat de gevolgen zijn 
van de 1 novemberwet (blaaspijpje) met betrek-
king tot de strafvordering en de straftoemeting 
ex art. 26 WVW. Hiertoe is van alle veroorde-
lingen wegens dit delict, die onherroepelijk 
werden in de eerste zes maanden van 1974 en 
1975, het vonnis of arrest geregistreerd. Naast 
persoonsgegevens is van ieder de recidive als 
verklarende factor onderzocht. Uit het aldus 
verkregen bestand is daarna op a-selecte wijze 
een naar datum van het delict en naar arron-
dissement gestratificeerde steekproef getrok-
ken. Van de zaken in deze steekproef is naast de 
strafvordering eveneens gekeken naar het alco-
holpromillage en naar de aangerichte schade. 
Tenslotte is ook het verschil in uitspraak tus-
sen rechtbank en gerechtshof onderzocht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in 
de publikatie van het onderzoek onder nr. 44. 

44. Straftoemeting WI/Wart 26 ca. in 1976 
(1975) 

Onderzoekers: drs. G.A. van Bergeijk en ir. A.C. 	I  
Vianen 

Op initiatief van de redactie van Delikt en De-
linkwent is het WODC na de invoering van 
de 1 november-wetgeving begonnen met het 
verzamelen van gegevens over de straftoemeting 
op het gebied van het rijden onder invloed. 
Dit project heeft tot doel meer inzicht te ver-
schaffen in de in dit opzicht landelijk gevolgde 
praktijk. Van de gevallen die in de periode van 
eind 1975 tot eind 1976 hebben geleid tot een 
veroordeling zijn door de griffies van de recht-
banken de gegevens gezonden naar het WODC. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in enke-
le fasen worden gepubliceerd in Delikt en 
Delinkwent. In het aprilnummer is verslag 



gedaan over de veroordelingen van het eerste 
half jaar 1976. ben bleek dat er tussen de 
ressorten aanzienlijke verschillen bestonden in 
de mate waarin een onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf werd opgelegd. Verschillen in bloed-
alcoholgehalte-verdelingen deden zich echter 
nauwelijks voor. Ook bestonden er grote 
verschillen in de tenlastelegging. Arrondisse-
menten waar relatief vaker een veroordeling 
ex lid 1 plaatsvond bleken ook dikwijls relatief 
vaker een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op 
te leggen. In het najaar 1977 zal een tweede 
publikatie plaatsvinden. Dan zal worden nage-
gaan in hoeverre de verschillen in het tweede 
halfjaar 1976 zijn blijven bestaan en welke 
factoren mogelijke verklaringen voor de ver-
schillen kunnen zijn. 

45. RAIO-opleiding (1975) 

41 	Rapporteur: mr. F.W.M. van Straelen 

In 1975 heeft een werkgroep uit de Vereniging 
van Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding, 
georganiseerd door mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, 
in de vorm van een enquete een verkennend 
onderzoek gedaan onder 61 RAIO's over de 
rechtspleging, hun selectie en zelfbeeld en 
naar knelpunten in hun opleiding. Aanleiding 
tot dit onderzoek was een eerdere enquete 
onder de RAIO's* waaruit bleek dat er nogal 
wat onvrede bestond over de wijze waarop de 
RAIO-opleiding functioneerde. Gaandeweg 
werd de onderzoekvraag uitgebreid, zodat nu 
niet alleen de mening van de RAIO's over hun 
opleiding is gevraagd maar ook over de taak en 
de plaats van de rechterlijke macht, de beoor-
deling en de hierarchie en de selectie tot de 
opleiding. Voor de verwerking van het door 
middel van de enquete verkregen onderzoek-
materiaal en de rapportage is de hulp van het 
WODC ingeroepen. Het onderzoek werd mede 
gefinancierd door de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak. In het najaar van 1977 zal 
het rapport van de werkgroep verschijnen onder 
de titel l'oekomst van de Rechterlijke Macht'. 

* Verricht op het Instituut voor Toegepaste Sociolo-
gie, zie ook Justitiele verkenningen nr. 2, 1976, 
biz. 70-76. 



46. Middellang-gestraften ( 1974) 

Onderzoeker: drs. B. van der Linden 

In dit onderzoek worden de effecten op korte 
en lange termijn onderzocht van twee verschil-
leride regiems t.a.v. gedetineerden met een 
middellange straftijd. Wat de effecten op 
korte termijn betreft, zal aandacht worden 
besteed aan de subjectieve detentiebeleving 
door de gedetineerden en zullen mogelijke 
veranderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, 
normen en waarden worden onderzocht tijdens 
het verblijf in den van beide inrichtingen. Dit 
gedeelte van het onderzoek zal van ongeveer 
oktober 1977 tot en met 1978 gehouden won 
den onder ongevecr 500 gedetineerden. Om ook 
de effecten van beide regiems op langere termijn 
te kunnen evalueren zal door middel van een 
vervolgonderzoek het functioneren in de `vrije 
samenleving' van ontslagen gedetineerden 

42 	worden bestudeerd. Bovendien is een recidive- 
onderzoek ingesteld onder gedetineerden die 
de afgelopen jaren in den van beide inrichtingen 
verbleven. Teneinde de resultaten van boven-
genoemd onderzoek in ecn ruimer kader te 
kunnen plaatsen wordt nagegaan, hoe het 
straftoemetingsbeleid ten aanzien van middel-
lang-gestraften zich ontwikkelt en wordt het 
selectiebeleid doorgelicht. hen aparte deel-
studie is gewijd aan de beide inrichtingen zelf, 
waarbij de interne organisatie, de regiemvoering 
en het functioneren van het personeel de 
belangrijkste onderwerpen zullen zijn. Rap-
portage van het onderzoek zal in fasen geschie-
den. De eerste interim-rapporten verschijnen 
in de loop van 1977. 

47. Evaluatie-onderzoek in het Jeugdhuis van 
Bewaring 'De Sprang' (1976) 

Onderzoeker: drs. A.C. Berghuis 

Het Jeugdhuis van Bewaring 'De Sprang' te 
Den Haag bevat vijf afdelingen met onderling 
verschillende regiems; om aan de problematiek 
van zoveel mogelijk gedetineerden tegemoet te 
kunnen komen, hanteert men diverse vormen 
van begeleiding. De onderzoeksvraag is die naar 
het effect van de begeleiding en naar eventuele 
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verbetering in o.a. de regiemvorming. Op grond 
van een analyse van inkomstgegevens zal onder-
zocht worden of er verschillende typen gedeti-
neerden zijn en of deze typologie in verband 
staat met de interne selectie. Vervolgens zal 
Worden.nagegaan wat de begeleiding in de 
diverse afdelingen inhoudt en welke effecten 
deze op de gedetineerden heeft gedurende hun 
verblijf in de inrichting. In een follow-up 
onderzoek zal nagegaan worden hoe de verdere 
ontwikkeling van betrokkenen verloopt na het 
verlaten van 'De Sprang', waarbij twee groepen 
te onderscheiden zijn: degenen die teruggaan 
naar de `vrije maatschappij' en degenen die 
naar een andere inrichting worden overgeplaatst. 

48. Tenuitvoerlegging van de voorwaardelifice 
gevangenisstraf 

Onderzoeker: mr. J.J. van der Kaaden 

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de 
bestaande onduidelijkheid over de omstandig-
heden waaronder een voorwaardelijke gevange-
nisstraf tenuitvoer wordt gelegd. In het onder-
zoek staat de beantwoording van twee vragen 
centraal, te weten: in welke mate vindt de 
tenuitvoerlegging (ex art. 14a e.v. Sr.) plaats . 
en in welke gevallen? 
Om deze vragen te beantwoorden moet niet 
alleen worden gekeken naar de gevallen waarin 
deze straf is opgelegd, maar ook naar de zaken 
waarin dit niet is gebeurd terwijl tenuitvoer-
legging wel mogelijk was geweest. Op deze 
manier kan worden nagegaan in welke mate de 
tenuitvoerlegging samenhangt met bijvoorbeeld 
de zwaarte van de voorwaardelijke straf, de ernst 
van het nieuwe delict, de aard van de overtre-
ding van de bijzondere voorwaarden of de 
lengte van de proeftijd. Om de nodige informa-
tie te verkrijgen wordt van een steekproef uit 
alle in een jaar tot een geheel of gedeeltelijk 
voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelden 
hun justitiele levenswandel gedurende de drie 
volgende jaren bekeken (dit in verband met 
de maximum-proeftijd van drie jaar). Voor 
een juiste beoordeling van de recidive zal niet 
alleen op de strafbladen worden gelet, maar 
zullen ook dossiers worden bestudeerd. 



49. Beleid inzake TBR en psythiatrische voor-
lichtingsrapportage ( 1976) 

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerik 

Aanleiding voor dit onderzoek vonnt de afna-
me, de laatste jaren, van het aantal terbeschik-
kingstellingen en de hier tegenoverstaande 
toename van het aantal gedetincerden zonder 
TBR-maatregel, die tijdens de straftijd naar 
een TBR-inrichting worden overgeplaatst. 
Door deze ontwikkeling wordt de capaciteits-
planning der TBR-inrichtingen bemoeilijkt. 
Teneindc informatic voor deze capaciteits-
planning te verschaffen zullen een drietal 
aspecten van het probleem worden onderzocht, 
te weten: 1) veranderingen in het aantal TBR-
gestelden, naar TBR-inrichtingen overgeplaatste 
gedetineerden en langgestraften, die zonder 
een dergelijke overplaatsing hun straftijd vol-
brengen; 2) kenmerkende verschillen tussen 

44 deze drie groepen delinquenten op de punten: 
mate van gevaarlijkheid, soort delinquentie en 
psychische gestoordheid; en 3) meningen en 
gevoelens van personen die uit hoofde van hun 
functic bij het opleggen en uitvoeren van de 
maatregel TBR en de gevangenisstraf betrok-
ken zijn, over het instituut TBR, de behande-
ling van TBR-gestelden, het beleid ten aanzien 
van TBR-gestelden en de psychiatrische voor-
lichtingsrapportage. Moinenteel wbrdt onder-
zock verricht naar de probleemgebieden I en 
2, onderzoek op het derde terrein wordt voor-
bercid. 

50. Follow-up onderzoek Van der Hoeven 
Kliniek (1976) 

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerik 

In het kader van cvaluatief onderzoek naar de 
behandeling van TBR-gestelden zal in dit onder-
zoek worden nagegaan hoe de ex-patienten van 
de dr. Henri van der Hoeven Kliniek sinds Nun 
vertrek gefunctioneerd hcbben. Tevens zal 
gepoogd worden cen antwoord te geven op de 
vraag of en in hoeverre dit functioneren (mede) 
tocgeschreven kan worden aan hun verblijf 
in de klinick. Vcrder zullen verandcringen in de 
samcnstelling van de patientenpopulatie worden 



onderzocht. De benodigde gegevens zullen 
genomen worden uit de justitiele documentatie, 
materiaal aanwezig op de Van der Hoeven 
Kliniek, materiaal van de reclasseringsteams aan 
wie de ex-patienten na ontslag zijn overgedragen 
en materiaal van andere inrichtingen indien de 
ex-patient is overgeplaatst. Teneinde de opvat-
tingen van de ex-patienten over hun huidige 
functioneren en mogelijke invloeden van de 
behandeling hierop te achterhalen zullen 
gestructureerde diepte-interviews met deze 
personen plaatsvinden. Het onderzoek zal, in 
nauwe samenwerking met de researchstaf van 
de kliniek, door het WODC worden uitgevoerd. 
Het onderzoek zal twee en een half a drie jaar 
duren. In het najaar van 1977 wordt een aan-
yang gemaakt met het verzamelen van de gegeven 

51. Proefneming gestmctureerde voorlichtings-
rapportage reclassering ( 19 75 ) 

45 	Onderzoeker: dr. M.J.M. Brand-Koolen 

Na uitgebreid vooroverleg met alle betrokke-
nen wordt sinds juni 1976 een proef genomen 
met een gestructureerde vorm van voorlichtings-
rapportage. Doe van deze proefneming is na te 
gaan in hoeverre een zekere structurering van 
het rapport wenselijk is en, indien dit het geval 
mocht zijn, welke vorm van structurering de 
voorkeur zou verdienen. Voorts zal — gebruik 
makend van deze structurering — worden na-
gegaan of meer inzicht verkregen kan worden 
in de wensen die er leven met betrekking tot 
de inhoud van het voorlichtingsrapport. De 
proefneming, waaraan zestien reclasserings-
medewerkers en een jets kleiner aantal 
officieren van justitie medewerken, zal onge-
veer een half jaar in beslag nemen. Het eind-
rapport zal in het najaar van 1977 verschijnen. 

52. Het functioneren van de zogeheten vroeg-
hulp ( 19 75 ) 

Onderzoeker: drs. L.C.M. Tigges 

Dit onderzoek beoogt het effect na te gaan van 
de per 1 januari 1974 ingevoerde wetswijzigin-
gen betreffende art. 59 en art. 62 Sv. Aan deze 
artikelen werden bepalingen toegevoegd die 
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inhouden dat de secretaris van de Reclasserings-
raad onverwijld van leder bevel tot inverzeke-
ringstelling in kennis wordt gesteld en dat, 
indien naar aanleiding van deze mededeling 
een rapport is opgesteld, de officier van 
justitie van dit rapport kennis neemt alvorens 
een vordering tot bewaring te doen. In het 
onderzoek zal aandacht worden besteed aan 
de volgende aspecten: het in de praktijk 
functioneren van de bovenstaande bcpalingen 
in de verschillende arrondissementen, de your- 
waarden waaronder de vroeghulp in de verschil-
lende arrondissementen functioneert, de acti-
viteiten van de reclasseringsmaatschappelijk 
werker in het kadcr van de vroeghulp, aard 
en omvang van de problcmatiek van inverzeke-
ringgestelden en de vroeghulprapportage. Als 
deelonderzoek wordt momenteel het functio-
neren van de vroeghulp in het arrondissement 
's-Gravenhage bestudeerd via registratieproce-
dures. In de loop van 1977 kan het eerste 
interimrapport tegemoet worden gezien. 

53. Tijdsbestecling en fiinctioneren reclasse-
ringsteatns (1976) 

Onderzbekers: dr. A. Coster, drs. L.C.M. 
Tigges en dr. M.J.M. Brand-Koolen 

In dit onderzoek, dat op verzoek van de Ver-
eniging van Reclasseringsinstellingen VVRI 
wordt uitgevoerd, zal worden nagegaan hoe de 
reclasseringsmedewerkers hun tijd verdelen, 
welke de inhoud van hun werk is en welke 
steun zij hierbij nodig hebben. Gezien de 

complexiteit van de vraagstellingen zal begon-
nen worden met een vooronderzoek in een 
zestal teams, die hiertoe hun medewerking 
hebben toegezegd. Tijdens het vooronderzoek 
zal een tbdschrijfformulier worden getest, 
terwijI tevens door middel van participerende 
observatie gepoogd zal worden een inzicht 
te krijgen in de aard van het werk en alle 
variaties die zich daarin voordoen. Het ont-
werp voor het hoofdonderzoek zal cerst daar-
na worden gemaakt. Het vooronderzoek is 
uitgevoerd in het najaar van 1976; met het 
hoofdonderzock is in 1977 aangevangen. 
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54. `Strafbare belediging' 

Onderzoeker: mr. J.J. van der Kaaden 

Met het oog op het wetsontwerp 11 249 waarin 
de nieuwe regelen betreffende de strafbare 
belediging worden uitgewerkt, is aan het WODC 
de vraag voorgelegd een onderzoek te doen 
naar de aard en de omvang van de strafrechte-
lijk afgedane gevallen van belediging en naar 
de mogelijke werking van het politieoptreden 
hierbij. De vraagstelling bestaat uit twee hoofd-
vragen: enerzijds de vraag naar de aard van de 
strafrechtelijk afgedane gevallen van belediging; 
anderzijds de vraag naar een van de gevolgen van 
het decriminaliseren van eenvoudige belediging, 
te weten een inperking van de preventieve 
bevoegdheden van de politic. Ter beantwoor-
ding van deze vraag is het onderzoek in twee 
fasen opgezet. In een eerste fase zijn de dossiers 
van alle in 1971,1973 en 1975 strafrechtelijk 
afgedane gevallen van smaad, smaadschrift 
(261 Sr.) en eenvoudige belediging (266 Sr.) 
bestudeerd. In de tweede fase van het onder-
zoek zal over een aantal gevallen uit 1975 een 
interview met de betreffende verbalisant wor-
den gehouden. Op deze manier kan een zo 
volledig mogelijk beeld worden verkregen van 
de toedracht bij een beledigingsklacht en de 
justitiele behandeling daarvan. Aan de hand 
van de resultaten van deze interviews kan tevens 
worden nagegaan, hoe volledig de informatie 
uit de strafdossiers is in verband met de daar-
op uit te voeren analyses. De rapportage van 
dit onderzoek kan eind 1977 worden verwacht. 

55. Erfrecht ( 1975 ) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

In verband met het invoeren van ,een nieuwe 
wettelijke regeling van het abintestaat erfrecht, 
vooruitlopend op de invoering van Boek IV 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, werd het 
WODC verzocht een onderzoek in te stellen 
naar de opvattingen van de bevolking om-
trent enkele alternatieve systemen voor een 
abintestaat erfrecht. De alternatieven verschil-
len van het huidig erfrecht met name op het 
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punt van de positie van de langstlevende echt-
genoot. Onderling verschillen de alternatieven 
hoofdzakelijk op het aspect van de rechten 
van de kinderen, en het moment waarop deze 
rechten tot gelding kunnen worden gebracht. 
In het najaar van 1975 werd een representa-
tieve steekproef uit de Nederlandse bevolking 
in een mondelinge enquete gevraagd hun oor-
deel over de verschillende alternatieven te 
geven, en deze alternatieven te ordenen naar 
de mate waarin zij de voorkeur van de betrok-
kenen genieten. Het eindrapport zal binnen-
kort beschikbaar zijn. Daarin zijn tevens demo-
grafische gegevens opgenomen, welke werden 
verzameld teneinde een schatting te kunnen 
maken van het aantal gevallen waarin de 
langstlevende echtgenoot een voor de toepas-
sing van het abintestaat erfrecht relevante 
positie bekleedt. Eindrapportering: najaar 
1977. 

Literatuuronderzoek 

56. Altenzatieve saner/es (1976) 

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

Begin 1976 verzocht de Commissie Alternatieve 
Strafrechtelijke Sancties om, als vervolg op het 
rapport `Effectiviteit van Sancties', een litera-
tuuronderzoek te verrichten naar de effectivi-
teit van alternatieve sancties. Hierbij ging het 
om de volgende vragen: 1) wat is de relatieve 
effectiviteit van alternatieve sancties ten 
opzichte van de vrijheidsstraf, met name de 
korte vrijheidsstraf en 2) wat zijn de consequen-
ties van invoering van een of meer van die alter-
natieven. Voor de beantwoording van beide 
vragen is een uitgebreid literatuuronderzoek 
ondernomen, waarbij een groot aantal rubrieken 
van het WODC-documentatiesysteem en de 
jaargangen 1970 tot en met 1975 van een dertig-
tal tijdschriften zijn doorzocht. In december 
1976 is aan de commissie verslag van dit onder-
zoek uitgebracht. Daar de literatuur over het 
onderwerp alternatieve sancties nogal omvang-
rijk bleek te zijn, is in dit rapport eerst het 
onderwerp afgebakend. Het rapport beperkt 
zich tot sancties, die de rechter zou kunnen 
opleggen in plaats van vrijheidsstraffen van 
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maximaal 6 maanden. Daarnaast wordt een 
overzicht gegeven van het onderzoek naar de 
relatieve effectiviteit van de korte vrijheidsstraf 
en de in dit rapport onderscheiden sancties. Dit 
overzicht beperkt zich tot de doelen: het 
beihyloeden van het gedrag van de dader of 
van anderen dan de dader en het oplossen van 
conflicten tussen dader en slachtoffer. Vervol-
gens wordt ingegaan op de gevolgen die de in-
voering van nieuwe sancties zou kunnen hebben. 
Hierbij gaat het allereerst om de factoren, die 
het welslagen van sanctievernieuwing kunnen 
bevorderen of juist belemmeren. Bovendien is 
bekeken of er voldoende emplooi is voor 
eventuele nieuwe sancties. Daarnaast zijn een 
aantal voor- en nadelen van de korte vrijheids-
straf en alternatieve sancties op een rij gezet. 
Tenslotte worden de conclusies in de slotbe-
schouwing van een aantal kanttekeningen voor-
zien en wordt bezien of er in Nederland at of 
niet nieuwe sancties moeten worden ingevoerd. 
Inmiddels is deze studie ook yerschenen als 
WODC-rapport `Alternatieve sancties'. 

57. Behandeling van verslaafden aan heroihe 
( 1977) 

Onderzoeker: mr. L.J.M. d'Anjou 

Vanuit de werkgroep inventarisatie drugproble-
men binnen de inrichtingen van Justitie is de 
vraag naar voren gekomen of op basis van 
literatuur een bijdrage geleverd zou kunnen 
worden aan het beantwoorden van de vraag, 
wat Justitie zou kunnen doen met recidiveren-
de plegers van misdrijven, die verslaafd zijn aan 
drugs. Hierbij werd gedacht aan behandeling 
van deze verslaafden binnen of buiten de straf-
rechtelijke setting met het doel de verslaving 
te doen ophouden, waardoor de ermee verband 
houdende criminaliteit ook zou verdwijnen. 
Deze vraagstelling van de werkgroep valt uiteen 
in de volgende twee onderdelen: a) zijn er 
effectieve behandelingsmethoden; en b) op 
welke wijze kan Justitie het best een bijdrage 
leveren tot een succesvolle behandeling? Om 
deze vragen te beantwoorden is in begin 1977 
een literatuuronderzoek gestart. Dit onderzoek 
is in juni van hetzelfde jaar afgesloten en een 
rapport erover zal binnenkort verschijnen. 
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58. Rechtspraak in pacht- en grondzaken 
(1977) 

Onderzoeker: drs. O.R. de Lange 

. Op verzoek van de Staatscommissie Herziening 
Rechterlijke Organisatie is nagegaan, welke 
bezwaren er in de literatuur worden geformu-
leerd ten aanzien van de rechtspraak in pacht-
en grondzaken, en welke verbeteringen in dit 
verband worden gesuggereerd. Het rapport 
heeft het karakter van eon 1iteratuurbeschrijvend 
overzicht. Enkele thema's die in verband met 
het onderwerp aan de orde komen zijn: concen-
tratie en specialisatie van rechtspraak en rech-
ters, en de verhouding leken/deskundigen en 
rechters. Eind juli 1977 is aan genoemde 
commissie gerapporteerd. 

59. De rol van de rechter in de samenleving 
(eon aanvullend hteratuurrapport, 1977) 

Rapporteur: drs. O.R. de Lange 

Dit literatuurrapport is sarnengesteld op 
verzoek van de Staatscommissie Herziening 
Rechterlijke Organisatie. Het is een aanvulling 
op het beschrijvend literatuurrapport 'De rol 
van de rechter in de samenleving' dat in 
oktober 1973 door het WODC werd uitge-
bracht. In overleg met de staatscommissie is in 
het aanvullend rapport nauw bij de opzet van 
dit vorige rapport aangesloten. De onderzochte 
literatuur betreft voornamelijk tussen eind 
1973 en begin 1977 verschenen juridische 
publikaties in de Nederlandse taal welke betrek-
king hebben op de Nederlandse situatie. Even-
als in het vorige rapport is het accent gelegd op 
de zogenaamd lundamenteel-principiele' zaken, 
zodat de hoofdzakelijk op organisatorisch-
technische vraagstukken gerichte artikelen 
slechts in beperkte mate zijn opgenomen. Enke-
le thema's die in het rapport aan de orde komen 
zijn: de functie van het recht en de rechter, 
de rechter als rechtsvinder, de onafhankelijk-
heid van de rechter, politieke rechtspraak, 
klassejustitie, de herkonist van de leden van de 
rechterlijke macht en het vertrouwen in de 
rechter. Het rapport zal in de tweede helft van 
1977 als WODC-rapport verschijnen. 
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III. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN 
DE COORDINATIECOMMISSIE WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK KINDER-
BESCHERMING. 

A. Afgesloten 

60. Aanpassing en predictie van aanpassing II 
(AEPRA II, 1973) 
Doel van het onderzoek was, na te gaan welke 
uitvoerbaarheid, effectiviteit en validiteit de in 
AEPRA I (zie Justitiele verkenningen nr. 7, 
1975 onder nr. 44) ontwikkelde adviesproce-
dure heeft. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
follow-up- en psychologische gegevens. Het 
onderzoek werd verricht door drs. K. Mesman 
Schultz van het SISWO te Amsterdam op 
initiatief van drs. W. Brinkman. Het eind-
rapport verscheen in januari 1977. Zie ook 
nr. 63. 

61. Vnjwillige gezinsvoogd ( 1969) 
De vraagstelling van dit onderzoek door 
Interact b.v. in de persoon van drs. N. 
Schelvis, veranderde gaandeweg van `wat zijn 
de oorzaken die de daling van het aantal vrij-
willige toezichthouders verklaren?' in `welk 
beeld geeft de vrijwillige gezinsvoogd van' 
zijn opvattingen, ervaringen en motieven, 
waarbij zijn satisfactie het kristallisatiepunt 
vormt?'. Rapporten werden uitgebracht in de 
jaren 1971 tot en met 1974; het eindrapport 
met de voornaamste resultaten verscheen in 
december 1974. De definitieve uitgave van 
het eindrapport met aanbiedingsbrief van de 
begeleidingscommissie verscheen in juni 1977. 

62. Pleeggezinonderzoek ( 1973 ) 
De doelstelling was, inzicht te verkrijgen in de 
aard van de relatievorming in het pleeggezin. 
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt 
van de gegevens uit het pleeggezinonderzoek I, 
waarvan in 1971 het eindrapport verscheen, 
en van follow-up-interviews. Onderzoeker is 
drs. A.M. Weterings van het Pedagogisch Insti- 
tuut van de Rijksuniversiteit te Leiden. Interne 
verslagen werden elk jaar uitgebracht. Een 
voorlopige uitgave van het eindverslag verscheen 
in februari 1977. 



B. Lopende projecten 

63. Aanpassing en predic tie van win passing 
(AEPRA III, 1975) 
Drs. K. Mesman Schultz van het SISWO te 
Amsterdam ontwikkelt een aantal declprojecten 
die tot doel hebben: een continue bijstelling 
van predictieprocedures, het ontwikkelen van 
differentiae predictieprocedures voor bepaalde 
plaatsingssettings en het bestuderen van prak-
tische mogelijkheden en voor- en nadelen, 
ook bij regionale vorrnen van samenwerking van 
verschillende inrichtingen. Verwacht wordt dat 
het eindrapport niet voor 1981 gereed sal zijn. 

64. Gevolgen traumatisering Joodse oorlogs-
wezen ( 1973) 
Door middel van dit onderzoek tracht de 
psychiater H. Keilson inzicht te verkrijgen in 
vooral de leeftijds-specifieke nawerking van de 
stress uit de onderduik-, en pleeggezinsituatie. 

52 Hiertoe gebruikt hij dossiergegevens van de 
Joodsc voogdijraad. Het eindrapport wordt 
dit jaar verwacht. 

65. Plaatsing in pleeggezinnen ( 19 74) 
De onderzoeker, drs. A.C.C. van den Oever van 
de Vakgroep Sociale Psychologie van de Rijks-
universiteit te Leiden onderzoekt de factoren 
die een goed `pleegschap' voorspellen. Interne 
verslagen kwamen uit in 1974,1975,1976 en 
1977. Het eindverslag zal in het najaar van 
1979 uitkomen. 

66. Otwatigepaste meisjes (Rekken Gelders 
End, 1971)    
De doelstelling van dit onderzoek is, subgroepen 
te identificeren die geschikt zijn voor differen-
tiele behandelingstechnieken. Het onderzoeks-
materiaal bestaat uit tests, interviewgegevens, 
anamnese en follow-up-interviews. Onderzoeker 
is drs. K. Frans in samenwerking met het 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
telt te Groningen. Het eindrapport (een proef-
schrift) wordt nog dit jaar verwacht. 

67. Voorlichting met behulp van vragenlijsten 
in strafzaken tegen minderjarigen ( 19 74 ) 
Docl van dit onderzoek is, een verbeterd 
systeem te construeren van voorlichting door 
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Raden voor de Kinderbescherming aan staande 
en zittende magistratuur en kinderbescher-
mingsinstanties. Het initiatief tot dit onderzoek 
ging uit van de Raad voor de Kinderbescher-
ming te Rotterdam; het wordt verricht door 
drs. H.M. Willemse van het Criminologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Deze voert voor het onderzoek gesprekken, 
verricht een literatuurstudie en doet statisti-
sche analyses aan de hand van gegevens van 
afgenomen vragenlijsten. Het ligt in de bedoe-
ling dat het eindrapport in 1978 zal verschij-
nen. 

68. Gedragstherapie 1 ( 19 73) 
Op initiatief van het Ministerie van Justitie 
wordt dit onderzoek verricht door drs. A. 
Bartels van het Pedologisch Instituut te 
Amsterdam. Hij tracht met behulp van een 
wetenschappelijk experiment het effect van 
een behandelingsmethode (in casu ambulante 
gedragstherapie) bij 'pre-delinquente' jongeren 
na te gaan. Hiertoe doet hij statistische analyses 
op metingen van afhankelijke variabelen via de 
behandeling. Jaarlijks verschenen interimrap-
porten; het eindrapport wordt in 1977 ver-
wacht; een concept-eindrapport is reeds 
verschenen. 

69. Informatieverwerking Valkenheide ( 1976) 
Dit onderzoek is een onderdeel van een meer 
omvattend onderzoeksprogram. Het vakinter-
naat Valkenheide wil zijn organisatie een zo-
danige basisstructuur geven, dat het bepalen 
kan welke pedagogische strategieen bij welke 
probleemcategorieen passen. Men wil door 
middel van dit onderzoek onder meer de iden-
titeit van de inrichting en haar bewoners vast-
stellen, om daarop het behandelingssysteem te 
kunnen afstemmen (betere hulp), en om de 
categorieen die daarmee niet gebaat zijn niet 
meer op te nemen (betere selectie). Het onder-
zoek wordt verricht door drs. A. Brouwer en 
drs. L. van der Linden. Het eindrapport wordt 
in 1977 verwacht. 

70. Follow-up Helper Haven, Rekken en Zet-
ten ( 19 76) 
Drs. J.H. van der Meulen onderzoekt in samen-
werking met het Criminologisch Instituut van 
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de Rijksuniversiteit to Groningen het maat-
schappelijk aanpassingsproces van meisjes van 
vijftien jaar en ouder, die minstens drie maan-
den in eon kinderbeschermingstehuis hebben 
doorgebracht, on tracht de factoren op te 
sporen die dit aanpassingsproces voorspellen. 
De afronding vindt waarschijnlijk niet plaats 	- 
vOOr 1982. 

71. Gedragbeoordelingeninstnunent ( 1976) 
Op grond van de resultaten van het Differen-
tiatieonderzoek is door dr. A.W. Vermeul-van 
Mullem van het lnstituut voor toegepast 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, advies 
en begeleiding (ITOBA) te Amsterdam een 
Gedragsbeoordelingeninstrument samengesteld. 
De publikatie hiervan vond in 1975 plaats. Het 
ITOBA verzorgt de introductie en begeleiding 
van dit Gedragsbeoordelingeninstrument in 
Icinderbeschermingsinrichtingen en zal deze 
vorm van resultatenverspreiding evalueren. 

72. Gedragstherapie II ( 1977) 
Onderzoeker is drs. A. Bartels van het Pedolo-
gisch lnstituut te Amsterdam. Het doe van 
het onderzoek is, de in Gedragstherapie 1 
onderzochte behandelingsmethode (in casu 
ambulante gedragstherapie) te vertalen' in een 
voor gezinsvoogden toepasbare hulpverlenings-
methodiek. Vervolgens zal dit resulteren in een 
training aan de gezinsvoogden waarbij het 
effect van de training gerneten zal worden. Het 
eindrapport wordt in 1979 verwacht. Zie ook 
nr. 68. 

73. Moeilijk plaatsbare jeugdige elienten (1977) 
Onderzoeksbureau: Interact b.v. (drs. N. 
Schelvis). Het onderzoek is geinitieerd door de 
Directie Kinderbescherming en het WIJN van-
uit de behoefte geinformeerd te worden 
omtrent plaatsingsmogelijkheden en vooral 
-onmogelijkheden t.a.v. categorieen jongeren 
die als moeilijk plaatsbaar kunnen worden 
aangemerkt. De Directie Kinderbescherming 
heeft daarnaast met name belangstelling voor 
de situatie met betrekking tot de opvang'en 
behandeling van de druggebruikers onder de 
moeilijk plaatsbaren. Dit in verband met een 
toezegging van de departementen van Justitie, 
VOMIL en CRM aan de Tweede Kamer om 
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een gezamenlijk beleidsplan te ontwikkelen 
voor de opvang van jeugdige druggebruikers. 
Het eindrapport.wordt eind 1977, uiterlijk 
begin 1978 verwacht. 

74. Kindermishandeling ( 1977) 
Onderzoekers zijn prof. dr. M. van Beugen en 
drs. M. Leenstra van de subfaculteit Welzijns-
vraagstukken van de Rijksuniversiteit te 
Groningen — vestiging Leeuwarden. De Stich-
ting Jeugd en Gezin te Groningen heeft in 
overleg met het bureau Vertrouwensarts een 
ontwikkelingsproject `begeleiding kindermis-
handeling' opgezet dat, naast de verruiming 
van hulpverleningsmogelijkheden, nader inzicht 
beoogt te verkrijgen in vraagstukken als `welke 
zijn de meest geihdiceerde hulpverleningsvor-
men bij welk type probleemsituaties waarbij 
kindermishandeling is opgetreden?' en `welke 
samenwerkingsprocedures tussen bureaus 
Vertrouwensartsen zijn het meest geeigend?'. 
Een deel van het project is voorwerp van een 
wetenschappelijk onderzoek. Eind 1978 zal 
het onderzoek afger.ond zijn. 

75. Pleeggezinonderzoek III ( 1977) 
De doelstelling van deze onderzoeksfase is, op 
basis van de verkregen onderzoeksresultaten in 
Pleeggezinonderzoek II (zie nr. 62), met enkele 
voogdij-instellingen een begeleidingsmodel op 
te zetten waarin de conclusies van Pleeggezin-
onderzoek II zijn verwerkt. Ook dit project 
wordt uitgevoerd door drs. A.M. Weterings 
van de Vakgroep Sociale Pedagogiek van de 
Rijksuniversiteit te Leiden. In een volgende 
fase, indien daartoe wordt besloten, zal dit 
begeleidingsmodel onderzocht worden op 
bruikbaarheid. In het najaar van 1977 wordt 
een uitgewerkt voorstel terzake van het bege-
leidingsmodel verwacht. 

C. Onderzoeken in het stadium van voor-
bereiding 

76. Hulpverlening aan gezinnen met een 
structuurbehoeftig kind 
De Vakgroep Ontwikkelingspsychologie, 
pedologie en speciale pedagogiek van de Vrije 
Universiteit en medewerkers van het Pedolo-
gisch Instituut te Amsterdam hebben een 
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onderzoeksvoorstel bij de Coordinatiecommis-

sie ingediend. Dit voorstel behelsde een action-
research-project ter optimalisering van het 
effect van residentiele behandeling van struc-
tuurbehoeftige kinderen en de integratie van 
die bchandeling in een totaal behandelingsplan 
voor hun gezinnen. De Coordinatiecommissie 
is bereid een bedrag op haar budget te reserve- 
ren voor een nadere uitwerking van de plannen. 
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77. Denkbeelden van kinderen over misdaad 
en straf 

Onderzoeker: drs. E. Lissenberg 

Dit onderzoek is bedoeld om eon inzicht te 
krijgen in de wijzen waarop kinderen (leerlin-
gen van openbare basisscholen) de verschijnse-
len misdaad en straf interpreteren. Op het 
plegen van delicten kunnen ruwweg twee soor-
ten reacties volgen: een formele reactie, de straf 
en een informele reactie, het stigma. De straf 
wordt opgelegd aan een individu, maar het is 
vooral de gedraging waarop wordt gereageerd. 
Bij het stigma is de gedraging aanleiding voor 
een reactie die primair is gericht op degene die 
zich afwijkend heeft gedragen. De twee soorten 
reacties kunnen zowel afzonderlijk als in 
combinatie worden opgelegd. Nagegaan is of 
kinderen van oordeel zijn dat verschillende 
delicten verschillend bestraft moeten worden 
en in samenhang daarmee is bekeken wat voor 
hen de (afschrikwekkende) betekenis is van 
strafoplegging en strafdreiging. Voorts is 
onderzocht of kinderen plegers van het ene 
delict zwaarder stigmatiseren (negatiever 
beoordelen) dan plegers van een ander delict. 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van op-
stellen van leerlingen van openbare basisscho-
len uit Amsterdam. Daarnaast hebben leerlin-
gen van openbare basisscholen uit Den Haag 
vragenlijsten beantwoord. Het onderzoek zal 
begin 1978 worden gepubliceerd in de vorm 
van een dissertatie. 

78. Agressie in rote warenhuizen 

Onderzoeker: drs. F.A. van der Kooi 
Algemene leiding: prof. dr. Jac. van Weringh 

In een aantal vestigingen van grote warenhuizen 
worden in toenemende mate incidenten 
geregistreerd. Deze kunnen uiteenlopen van 
een simpele belediging tot massale ordeversto-
ringen. Een enquete onder bedrijfsleiders en 
ander personeel en voorts observaties ter plaatse 
moeten leren of en zo ja, hoe dit verschijnsel 
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verband houdt met kenmerken van onder meer 
publieksgroepen, recreatieve voorzieningen in 
de buurt, optreden van de politie, surveillance 
in de winkel, de interactie publiek-personeel 
en andere kenmerken van het winkelgebeuren. 
Filialen met veel respectievelijk weinig overlast 
worden onderling vergeleken. In 1978 zal over 
het onderzoek een artikel worden gepubliceerd. 

79. Criminologische aspecten van economische 
gedragingen ( 1963-1973 ) 

Onderzoeker: mr. R.C.P. Haentjens 
Supervisor: prof. dr. Jac. van Weringh 

In het onderzoek wordt het belang onderzocht 
van economische wetgeving, en wel speciaal 
het belang daarvan voor de consument. Aan- 
dacht wordt enerzijds besteed aan de .warenwet-
geving, anderzijds aan produktaansprakelijkheid. 
De strafrechtelijke aspecten worden bezien in 
relatie tot de diensten belast met de opsporing 
van strafbare feiten op het betreffende gebied, 
aangezien het belang van deze opsporings- 
diensten voor de wetgeving zeer groot lijkt te 
zijn. Twee vragen die aan de orde komen: 
a) Welke motieven liggen ten grondslag aan de 
keuze van de wetgever Of voor een strafsanctie 
Of voor een civielrechtelijke sanctie bij gelijke 
economische situaties; b) Hoe functioneert een 
dienst die speciaal belast is met de opsporing 
van strafbare feiten op economisch gebied 
(functionele structuur, doeleinden, strategien). 
Een dissertatie over het onderzoek wordt 
begin 1978 tegemoet gezien. 

80. De geschiedenis van art. 248 bis W.v.Sr. 

Onderzoeker: mr. M.J.M. Salden 

Art. 248 bis (1911-1971) luidt: 'De 
meerderjarige die met een minderjarige van 
hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaar'. Dit onderzoek 
richt zich in eerste plaats op de totstand-
koming van deze bepaling in 1911: welke 
rechtsgoederen zei men te beschermen; welke 
belangen waren gemoeid met al of niet 



strafbaarstelling; hoe wisten deze politieke 
daadkracht te ontwikkelen. Vervolgens 
wordt nagegaan hoe art. 248 bis toegepast is 
in de loop der jaren en welke gevolgen dit 
had voor de betrokkenen. Tenslotte wordt 
onderzocht welke omstandigheden leidden tot 
het streven naar decriminalisering en hoe dit 
politick geeffectueerd kon worden door de - 
afschaffing van de bepaling in 1971: 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

81. Piketdiensten advocaten 

Onderzoeker: drs. R.L. Bergsma 

a) Nagegaan wordt, hoe de piketdiensten in de 
verschillende arrondissementen functioneren 
en wat het effect is van de wetswijziging van 
1 januari 1974 in het Wetboek van Straf- 

60 vordering. De uitvoering van het pnderzoek 
geschiedde in de jaren 1973 tot 1975, de 
verwerking in 1975 en 1976. Rapportering 
zal geschieden in 1977. 
b) Tcvens vindt een evaluatie plaats van de 
piketdicnst van advocaten te Amsterdam. Dit 
geschiedt aan de hand van enquOte-formulieren 
die door de raadslicden zijn ingevuld en van 
interviews met verdachten. De voorbereidingen 
werden getroffen in 1976, de uitvoering 
vond plaats in 1976 en 1977. De rapportering 
wordt eind 1977 of in 1978 verwacht. 

82. Selectiviteit hi de reehtsbijstand 

Onderzoeker: drs. R.L. Bergsma 

Probleemstelling: wordt het optrcden van de 
advocaat in de eerste fase van het strafproces 
beinvloed door buiten-processuele factoren? 
Doe: bijdragen tot de ontwikkeling van de 
studie inzake de eerste fase van het strafproces. 
Aanvang: eind 1976. Fasering: 1976—'77: 
voorbereiding; 1977: onderzoek en verwerking; 
1978: rapportering. Afronding: medio 1978. 
Publicatie: in de vorm van een congrespaper 
en een artikel. 
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83. Juridische Spreekuur HvBI Amsterdam 

Onderzoeker: mr. A. Frid 

Probleemstelling: hoe functioneert de rechts-
hulp in het HvBI te Amsterdam? Doe!: 
evaluatie van de rechtshulp in justitiele 
inrichtingen. Aanvang: begin 1977. Fasering: 
1977—'78: voorbereiding en uitvoering; 
1978—'79: bewerking en rapportering. 
Afronding: 1979. Publicatie: in de vorm van 
een rapport. 

84. `Kijken in de rechtszaal' 

Onderzoeker: dr. G. Snel 

De probleemstelling van het onderzoek was: 
`Zijn buiten-juridische factoren mede van 
invloed op het vonnis van de politierechters?' 
In het onderzoek wordt voor drie groepen 
delicten, te weten vermogenszaken, rijden-
onder-invloed-zalcen en agressieve zaken 
nagegaan, in hoeverre buiten-juridische 
factoren het vonnis van de politierechters 
beinvloeden. Het basismateriaal is ontleend 
aan observatie van 201 zaken van de 
politierechter in Amsterdam en Haarlem. 
Onder buiten-juridische factoren worden 
verstaan: de sociale kenmerken van de 
verdachte, waarvan de wet niet expliciet eist 
dat zij op de zitting ter spralce moeten komen, 
c.q. dat de rechter er bij zijn vonnis rekening 
mee moet houden; alle positieve, neutrale en 
negatieve opmerkingen, die door de rechter, 
de officier van justitie, de advocaat, de 
getuige(n) en de verdachte zelf tijdens de 
rechtszitting gemaakt worden over alle ter 
sprake gekomen kenmerken van de verdachte 
en diens omstandigheden. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat inderdaad buiten-juridische 
factoren meespreken bij het vonnis van de 
politierechter. Een verslag van het onderzoek 
is, voorafgegaan door theoretische beschou-
wingen, te vinden in `Kijken in de rechtszaal'. 
Samson, Alphen aan den Rijn, 1977. 



85. Stigma tisering 

Onderzoekers: drs. R.L. Bergsma, dr. G. Snel 
en drs. S.J. Steenstra 

Probleemstelling: in hoeverre stigmatiseert 
de Nederlandse bevolking ex-gedetineerden 
en met welke factoren houdt dit verband? 
Doe: onderzoeken en beinvloeden van de 
vooroordelen ten opzichte van delinquenten. 
Aanvang: 1971. Fasering: 1971—'72: 
voorbereiding; 1972—'73: veldonclerzoek; 
1973=75: verwerking; 1976—'77: afronding 
en rapportering. Afronding: eerste helft 
1977. Publicatie: in de vorm van een rapport 
en van artikelen. De uitkomsten van dit 
onderzoek wijzen uit dat Nederlanders 
ex-gedetineerden op verschillende contact-
niveaus (social distance scale) meer afwijzen 
dan personen met een blanco strafregister. 
Ook wordt hen vaker bet beldeden van een 

62 	publieke functie ontzegd. Factoren van 
invloed op de mate van stigmatisering zijn o.a. 
de houding van de stigmatisant ten opzichte 
van justitie en politie, zijn kennis omtrent de 
strafrechtspleging en verschillende persoons-
variabelen. 

86. Procesmod el/en 

Onderzoekers: prof dr. H. Bianchi, drs. W. de 
Haan en dr. G. Snel 

Probleernstelling: welke andere procesmodellen 
zijn er denkbaar en te realiseren i.p.v. de huidige 
strafrechtsprocedure? Doe: opsporen, verge-
lijken en registreren van andere procedures dan 
de huidige voor de oplossing van strafrechts-
conflicten. Aanvang: augustus 1976. Fasering: 
1976—'77: theorievonning; 1977—'78: 
praktijk en toetsing; 1978—'80: definitieve 
onderzoek en rapportage. Afronding: 1980. 
Publicatie zal geschieden via een rapport, 
artikelen en d.m.v. een boek. 
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87. Provocatie en escalatie 

Onderzoekers: prof. dr. H. Bianchi, drs. J. 
Dalstra en dr. G. Snel 

Probleemstelling: hoe wordt politioneel 
geweld tij dens sociaal protest gelegitimeerd? 
Doel: gegevens verzamelen over de omstandig-
heden, waarin groepen politieagenten 
gewelddadig gedrag van groeperingen als 
provocatief percipieren en integreren en het 
eigen gewelddadig gedrag als niet-provocatief 
gedrag legitimeren. Aanvang: juli 1976. 
Fasering: 1976—'77: opzet en proefonderzoek; 
1977—'78: dataverzameling en analyse van 
het definitieve onderzoek. Afronding: 1980. 
Publicatie: in een rapport en in een dissertatie. 

88. Onderhandelhigsstructuren 

Onderzoekers: drs. C. Bogaards en drs. W. de 
Haan 

Probleemstelling: zijn er speciale onderhande-
lingssituaties in het strafproces aan te wijzen 
en/of te creeren? Doel: het ontwikkelen en 
toepassen van modellen voor onderhandelings-
situaties bij delictsconflicten. Aanvang: 1977. 
Fasering: 1977—'78: theorievorming en toet-
sing; 1978—'80: definitief onderzoek en 
rapportage. Afronding: 1980: Publicatie: 
d.m.v. een rapport en in de vorm van artikelen. 

89. Vroulvencriminaliteit 

Onderzoeker: drs. S.J. Steenstra 

Probleemstelling: zijn er kwantitatieve en 
kwalitatieve verschillen in criminaliteit tussen 
man en vrouw en in de reactie van de 
samenleving? Doel: inventariseren en 
evalueren van ontwilckelingen in West-Europa 
en Amerika t.a.v. de sociale controle van 
vrouwen? Aanvang: eind 1974. Fasering: 
1976—'77: literatuurstudie statistisch 
onderzoek; materiaalverzameling. 1977 e.v.:? 
Afronding: onbekend. Publicatie: in artikel 
en congrespapers. 



90. Selectiviteit in de strafrechtspleging 

Onderzoekers: prof. dr. H. Bianchi, drs. J. 
Dalstra, drs. W. de Haan en dr. G. Snel 

Probleemstelling: welke selectiemechanismen 
zijn er waar te nemen in de Nederlandse 
strafrechtspleging? Doe!: op basis van een 
socio-linguistische benaderingswijze een 
bijdrage leveren aan studie en ontwikkeling 
van het strafproces. Aanvang: medio 1976. 
Fasering: 1976—'77: literatuurstudie; 
1977—'78: onderzoek en verwerking. 
Afronding: september 1978. Publicatie: door 
een congrespaper en een artikel. 

91. Reclassering 

Onderzoeker: dr. G. Snel 

Probleemstelling: weike factoren beinvloeden 
64 	recidive en welk effect heeft de reclasserings- 

bemoeienis? Doe!: verbeteren van sociale 
hulpverlening aan ex-gedetineerden. Aanvang: 
1965. Fasering: 1965—'73: voorbereiding en 
onderzoek; 1973—'77: deelrapporten. Afron-
ding: eind 1977. Publicatie: in de vorm van 
artikelen, congrespapers en rapporten. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

92. Het crimineel gedrag van school-drop-outs 

Supervisor: dr. H. Timmerman 

Een pilot-study naar het mogelijk crirnineel 
gedrag (dark-number) van leerlingen die de 
middelbare school niet afmaken. Hiervoor zijn 
op de middelbare scholen in Groningen twee 
steekproeven getroklcen, eon van voortijdige 
schoolverlaters en eon van leerlingen die de 
school wel hebben afgemaakt. 
Gevraagd werd naar reden van het school-
verlaten, hun maatschappelijke aangepastheid 
en mogelijk crimineel gedrag. Rapportage 
heeft in het voorjaar van 1977 plaatsgevonden 
in de vorm van een scriptie. Binnenkort zal 
een artikel gepubliceerd worden. 
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93.. Verkrachting 

Supervisor: dr. H. Timmerman 

Najaar 1976 zal een dark-number enquete 
worden gehouden onder ongeveer 3000 
Groningse vrouwen. Hierbij zal ook gevraagd 
worden naar een aantal achtergrond-gegevens 
(dader, aangifte, attitude etcetera). Tegelijker-
tijd zal door vergelijlcing van de dag-rapporten 
en de processen-verbaal bij de politie worden 
nagegaan welk type aangiften resulteert in 
een proces-verbaal en welk niet. Rapportage 
heeft plaatsgevonden in de vorm van een 
scriptie. Binnenkort zal een artikel gepubliceerd 
worden. 

94. Jeugdcriminaliteit en sociale orngeving 

Onderzoeker: drs. L. Veendrick 

Het onderzoek kan ingedeeld worden in 3 
fasen: 1. In een middelgrote stad worden per 
bulirt de criminaliteitscijfers vastgesteld. Dit 
wordt gedaan met behulp van geregistreerde 
en dark-numbercijfers. Ook zal per buurt de 
sociale controle van de overheid i.c. intensiteit 
van politiesurveillance bekeken worden. 2. Van 
twee van deze punten, die duidelijk verschillen 
in hun criminaliteitsindex ten aanzien van 
daders, zullen verder een aantal `objectieve' 
leefaccommodatie-aspecten onderzocht worden 
zoals: woongelegenheid, vrijetijdsvoorzieningen, 
sociale status van de buurt en dergelijke. 3. Uit 
deze twee buurten zullen we steekproeven van 
elk 250 jongens en hun vaders trekken (qua 
leeftijd denken we aan de groep tussen 15 en 
20 jaar). Via een uitgebreid interview zullen 
dan de volgende gegevens verzameld worden: 
Inventariserende gegevens over het delinquente 
gedrag en sociografische gegevens; Diagnostische 
gegevens die (mogelijk) samenhangen met het 
delinquente gedrag. Deze diagnostische 
gegevens zullen vooral in de situatie (en niet 
zozeer in de persoon) gezocht worden; Reacties 
op delinquent gedrag. Hieronder zullen 
gegevens verzameld worden die betrekking 
hebben op de reacties (van overheid, sociale 
omgeving, etcetera) op het betrapt zijn en de 
gevolgen daarvan voor de toekomst. Vooral 



aspecten van controle en stigmatisering zullen 
hier aan de orde komen. Het eindrapport 
wordt eind 1978 verwacht. 

95. Vrouwenemancipatie en vrouwencrimina-
Welt 

Onderzoeker: drs. J. Zondervan—de Jong 

Leidt de vrouwenemancipatie tot een wijziging 
in aard en °mans van de vrouwencrirninaliteit? 
Vanuit deze vraagstelling werd, aan de hand 
van verborgen criminaliteitsgegevens, de 
criminaliteit van huisvrouwen, werkende 
vrouwen en studerende vrouwen onderling 
vergeleken. De verwachting was, dat de 
criminaliteit van de werkende en studerende 
vrouwen omvangrijker en `mannelijker van 
aard' zou zijn dan die van huisvrouwen. Dit 
vanwege een meer intensieve participatie van 
de eerste twee groepen aan het maatschappelijk 

	

66 	verkeer, hetgeen meer gelegenheid tot 
`mannelijkee conflicten zou inhouden. Het 
aantal delinquenten en het aantal gepleegde 
delicten (naar eigen opgave) bleken in de 
huisvrouwengroep inderdaad beide aanzienlijk 
(en significant) geringer te zijn dan in de 

	

• 	werkende en studerende groep. Dit verschil 
bleef ook bestaan bij het constant houden van 
andere relevante variabelen (leeftijd, sociale 
status, en dergelijke) van de te vergelijken 
groepen. De aard van de gepleegde delicten liep 
voor de drie groepen echter niet sterk uiteen. 
Wel waren de huisvrouwen bet meest 
afwijkend in dit opzicht. Betrekken we ook de 
mannen in de vergelijking, clan is het opvallend, 
dat de vrouwen (de drie groepen samen) 
slechts gering afwijken van de mannen, als we 
letten op de soorten delicten, die ze pleegden. 
Dit duidt op een minder groot verschil tussen 
mannen- en vrouwencriminaliteit dan, meestal 
aan de hand van `geregistreerde' criminaliteits- 
gegevens, algemeen wordt aangenomen. 
Kennelijk spelen hier bepaalde selectiemecha-
nismen een divergerende rol. Een artikel is 
gepubliceerd in nummer 7/8, 1976 van het 
Maandblad geestelijke volksgezondheid. 



96. De ontwikkeling van na-oorlogse 
criminaliteitsciffers 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Criminaliteitscijfers geeft men vaak weer in 
grafieken (polygonen). Deze geven evenwel 
geen goed beeld van het verloop daar er 
allerlei (toevallige) omstandigheden tot 
schommelingen in de grafieken bijdragen. 
Het verloop wordt beter gerepresenteerd door 
rechte of kromme lijnen ('best passende 
functies') bij de criminaliteitscijfers te 
bepalen. Deze lijnen worden voor misdrijven 
bekend bij de politie (voor de jaren 1950 
t/m 1974) en voor veroordelingen wegens 
misdrijven (voor de jaren 1950 t/m 1972) 
berekend. Ze worden bepaald voor een groot 
aantal delictsgroepen. Een publicatie zal 
gewijd worden aan absolute aantallen, een 
tweede aan aantallen per 100.000 inwoners. 

67 	Het onderzoek is dit jaar gepubliceerd onder 
de titel: `Ontwikkelingen in geregistreerde 
criminaliteit'. 

97. Opvoeding en criminaliteit 

Supervisor: dr. H.L.W. Angenent 

Onderzocht is hoe delinquenten zijn opgevoed 
en hoe ze zelf hun kinderen opvoeden. Hierbij 
beperken we ons tot de basisdimensies van de 
opvoeding: warmte en dominantie. Aan dit 
opvoedingsonderzoek is een persoonlijkheids-
onderzoek gekoppeld waarbij de basisdimensies 
van de persoonlijlcheid (extraversie en 
emotionaliteit) zijn onderzocht en verder 
agressie. Met door onszelf ontworpen vragen- 
lijsten zijn twee groepen delinquenten 
onderzocht: veroordeelde vermogensdelinquen-
ten en agressieve delinquenten (tnishandelings-
delinquenten). Over beide groepen zijn aparte 
publicaties verschenen. Bij het nieuwe 
onderzoek worden de gegevens van beide 
genoemde groepen met elkaar vergeleken. 
Tevens zullen er meer geavanceerde methoden 
worden toegepast, terwijl op een aantal facetten 
van de onderzoeken wat dieper zal worden 
ingegaan. Publicatie: eind 1977. 



98. Kinderen van delinquenten 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Bij kinderen van twee soorten delinquenten 
(veroordeelde vemmgensdelinquenten en 
agressieve delinquenten) wordt nagegaan in 
hoeverre ze bepaalde vormen van crimineel 
en asociaal gedrag toegeven. De opgaven van 
deze kinderen worden vergeleken met die 
van vergelijkbare groepen kinderen. Door de 
gegevens van de kinderen met andere gegevens 
te relateren zal de validiteit ervan worden 
nagegaan. Publicatie: eind 1977. 

99. Lichamelijke klachten van delinquenten 

Rapporteur: dr. H.L.W. Angenent 

Delinquenten komen nit vrijwel alle onder-
zoeken die met vragenlijsten worden opgezet 

68 	als neur6tisch naar voren. Dit geldt ook voor 
ex-delinquenten. Bij twee groepen ex-delin-
quenten (veroordeelde vermogensdelinquenten 
en agressieve delinquenten) wordt nagegaan 
in hoeverre ze lichamelijke klachten hcbben die 
samen zouden kunnen hangen met neuroticisme. 
Publicatie: eind 1977. 

100. Winkelcliefstal 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Winkeldiefstal wordt vanouds beschouwd als 
een vrouwendelict. Het is de vraag of dit voor 
onze tijd nog opgaat. Bij betrapte winkeldieven 
gaat het bij jeugdigen vooral om jongens, bij 
de ouderen zijn de vrouwen evenwel in de 
meerderheid. Doze laatsten zijn onderwerp van 
het onderzoek. Nagegaan wordt de persoon-
lijkheidsstructuur van betrapte winkeldievcggen, 
in hoeverre seksucle zaken in haar leven een 
andere rol spelen dan bij andere vrouwen, het 
sociaal-economische niveau en de gezinsstruc-
tuur. Tevens wordt nagegaan hoe de ondervraag-
de vrouwen over een aantal delicten denken, 
in het bijzonder over winkeldiefstal. Publicatie: 
begin 1978. 
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101. Follow-up onderzoek bij hasjish-
gebmikers 

Onderzoeker: dr. H. Timmerman 

Het eerste onderzoek is gedaan in het voorjaar 
van 1970. Het onderzoek werd gehouden in 
Gieten, een plaatsje ongeveer 30 km. ten 
zuid-oosten van Groningen. De meest opvallen-
de resultaten waren: 1. ca. 10 procent van de 
16-21-jarige bevolking had ooit eens een drug 
gebruikt (meestal hasjish); 2. er werden veel 
verschillen gevonden tussen gebruikers en niet-
gebruikers op een aantal sociaal-psychologische 
issues; 3. deze verschillen moeten beschouwd 
worden als het resultaat van subculturele 
invloeden en niet zozeer door het gebruiken 
van een drug; 4. de bevolking had een voor- 
oordeel ten aanzien van drugs en druggebruikers. 
In het najaar van 1972 werd dit onderzoek 
•(bij dezelfde mensen) herhaald. Op de volgende 
vragen kan nu een antwoord gegeven worden. 
Steeg het druggebruik in de 16-21-jarige 
groep?; hoe ontwikkelde zich het gebruiks-
patroon in de gebruikersgroep van 1970?; 
hoe ontwikkelden de gebruikers zich in 
sociaal-psychologisch opzicht?; hoe ontwikkel-
de zich de attitude t.o.v. de druggebruikers? 
Het onderzoek werd voorjaar 1977 als 
proefschrift gepubliceerd onder de titel: 
'Drugs in een plattelandsgemeente'. 

102. Joko: een experiment in buiten-justitiele 
op) ,ang 

Dagelijkse leiding: dr. M. Andriessen 

Onlangs werd via de Tommissie-Mik' een 
subsidie ontvangen voor een (voorlopig een 
jaar durend) experiment in buiten-justitiele 
opvang van jongeren, die met de politie in 
aanraking zijn gekomen. Het project werd 
geinspireerd door een aantal op zich nogal 
uiteenlopende gedachten. Zo bleek uit 
voorgaand onderzoek, dat er een groep 
jeugdigen is, die voor het door hen gepleegde 
delict niet geverbaliseerd werden, maar voor 
wie dit delict duidelijk als een signaal 
opgevat moet worden van een achterliggende 
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problematiek. Het zou nuttig kunnen zijn 
daaraan tijdig jets te doen (zo de betrokkene 
dat wil uiteraard). Voorts hoopt men te 
bereiken dat van de voor hun delict wel-
geverbaliseerden een groter deel geseponeerd 
zal worden, omdat or in samenwerking met de 
jongeren naar een buiten-justitiele oplossing 
gezocht is. Daarmee kan misschien [evens 
worden bereikt dat de `ongelijke kansen in de 
rechtspleging' wat gelijker worden, dat wil 
zeggen dat nicer jongeren uit de lagere sociale 
milieu's clan tot no toe gebeurt, buiten-justitieel 
worden afgehandeld. Positief lijkt het, dat in 
het project verschillende instanties 
samenwerken. Zowel de Raad voor de Kinder-
bescherming, politic, Openbaar Ministerie als 
kinderrechter zijn in de begeleidende overleg-
groep betroklcen. 

303. Seponeringsbeleid van de officieren ran 
histitie en her reroordelingsbeleid van de 
reehter 

Onderzoekers: prof. dr. R.W. longman en drs. 
T. Schilt 

Uit vorige onderzoekingen van bet instituut 
kwam tot uiting dat personen uit de lagere 
sociaal-economische klassen in geval van een 
delict een geringere kans hebben op seponering 
van hun zaak dan personen met een hogere 
beroepsstatus. Mede omdat het seponerings-
beleid nogal in beweging is — er wordt nu 
bijvoorbeeld meer geseponeerd dan een aantal 
jaren terug — is het onderzoek naar het 
seponeringsbeleid op grotere schaal nog eens 
herhaald. Een dergelijke herhaling bood tevens 
de mogelijkheid enkele nieuwe aspecten in het 
onderzoek te betreklcen. Het is bijvoorbeeld 
de moeite waard te weten of het gevonden 
verschil in afdoening per sociale klasse algemeen 
landelijk is of dat slechts eon aantal arrondisse-
menten hiervoor verantwoordelijk zijn. Daar-
naast zijn nu ook buitenlanders en etnische 
minderheden (Surinamers en Ambonnezen) als 
afzonderlijke groepen in het onderzoek 
betroklcen. Uitgangspunt voor dit onderzoek 
zijn 6000 diefstalgevallen; de gegevens hiervan 
zijn overgenomen van de staten van inlichtingen 
van het C.B.S. Daar deze staten van inlichtingen 
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in geval van veroordeling ook het vonnis van de 
rechter bevatten, bood dit onderzoek tevens 
de mogelijkheid te onderzoeken of een aantal 
factoren ook een rol speelt bij het vaststellen 
van het vonnis. Twee artikelen over het onder-
werp zijn inmiddels verschenen in het oktober-
en decembernummer, 1976, van het 
Nederlands tijdschrift voor criminologie. 

104. Beslissingsprocedures inzake strafrecht-
zaken bij de Raad voor de Kinderbescherming 

Dagelijkse leiding: dr. H.L.W. Angenent 

In de reeks van instanties, die zich met 
jeugdige delinquenten bemoeien, neemt de 
Raad voor de Kinderbescherming een belang-
rijke plaats in. Toch is in wetenschappelijk 
opzicht weinig bekend over de wijze waarop de 
uiteindelijke beslissing die in een advies 
resulteert, tot stand komt. Dit najaar wordt in 
de vorm van een uitgebreide stage begonnen 
met een eerste — deels observerend, deels 
dossieranalyserend — onderzoek begonnen. Het 
ligt in de bedoeling, dat dit verkennend 
onderzoek daarna gevolgd wordt door een groter 
observatie-onderzoek, waarbij getracht zal 
worden de verschillende beslissingsmomenten 
en de variabelen die de beslissingen beinvloeden, 
systematisch te bestuderen. 

105. Afhandelingsbeleid inzake inkomsten-
belastingontduiking 

Onderzoeker: drs. J. Zondervan-de Jong 

Met dit onderzoek, dat door het Ministerie 
van Financien gesubsidieerd-wordt, beoogt de 
onderzoeker een tweeledig doel. Enerzijds 
wil zij de (criminologische) aandacht vestigen 
op andere vormen van criminaliteit (de 
witte-boorden-criminaliteit: de economische, 
ficale en milieucriminaliteit), en andere 
typen overtreders dan de stereotype `dieven 
en verkrachters', namelijk de midden- en 
hogere klasse burgers die regels in de 
beroepssfeer overtreden. Anderzijds, en in 
verband hiermee, heeft de in de criminologie 
bijzondere vorm van afdoening van de 
gevallen van `ontduiking' van de inkomsten- 
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belasting haar primaire belangstelling onder 
de term 'ontduiking' wordt hier verstaan: 
het doen van een onjuiste aangifte voor de 
inkomstenbelasting). We zien op dit terrein 
namelijk de louter administratieve afdoening 
(administratieve boete, schikking, en 
dergelijke) als regel en de strafrechtelijke 
afdoening als uitzondering. Om inzicht te 
krijgen in de wijze van afhandeling en de 
factoren die hiermee samenhangen (zoals 
bepaalde kenmerken van de overtreding, de 
overtreder en degene die afhandelt) willen we 
beginnen met een systematische analyse van 
de dossiers van 'belastingontduikers', wier 
gevallen recentelijk zijn afgedaan door de 
belastingdienst. Het onderzoek verkeert in de 
analyse-fase. 

106. Problematiek van leugdwerkloosheid 
en naar een mogehjk verband met criminaliteit 

Onderzoekers: P. de Laat en dr. H. Timmer-
man (tevens supervisor eerste deel) 

In dit onderzoek wordt eerst een inventarisatie 
gemaakt van de werkloosheid in het arbeids-
rayon Veendam. Met deze inventarisatie is een 
begin gemaakt in juni 1977 d.m.v. een 
vragenlijst die is verzonden naar twintig 
procent van de bevollcing . tussen de 16 en 
25 jaar. Na het verwerken van de gegevens, 
ongeveer november 1977, zullen aan de hand 
van deze gegevens een aantal mensen 
geinterviewd worden. Deze interviews, welke 
voor zover mogelijk open zullen zijn, gaan in 
op de problematiek van werken, schoolgaan/ 
studeren, en werkloos zijn. Hierbij wordt ook 
ingegaan op criminaliteit. Rapportage: 
augustus 1978. 

107. Aangiftebereidheid en sociale klasse van 
de dader 

Onderzoekers: H. Hornstra en R. Bosma 
Supervisors: prof. dr. R.W. Jongmari en dr. 
H. Timmerman 

In de reeks onderzoeken naar `selectiviteit in 
de rechtsgang', uitgevoerd door het Criminolo-
gisch Instituut Groningen, ontbrak tot nu toe 
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de rol die de burger mogelijkerwijs in deze 
selectie speelt: in hoeverre laat de burger, 
wanneer hij slachtoffer is geworden, zich bij 
zijn beslissing wel of geen aangifte te doen, 
leiden door de sociale klasse van de dader? 
Het onderzoek bestaat uit twee fasen: in de 
eerste fase worden d.m.v. een screeningslijst 
slachtoffers van vermogensmisdrijven opge-
spoord, in de tweede fase vinden interviews 
plaats met hen die en slachtoffer zijn geworden 
en de dader(s) kennen. In deze interviews 
zullen vragen aan de orde komen m.b.t. de rol 
die de sociale klasse van de dader heeft 
gespeeld in het aangiftegedrag. Het onderzoek 
draagt een verkennend karakter. Het belang-
rijkste doel ervan is het opsporen van de 
problemen die zich bij dit type onderzoek 
kunnen voordoen. Afronding ± oktober 1977. 

108. Loopbaanontwikkeling mindetjarige 
verdachten (vanaf 19 7 7) 

Onderzoekers: drs. S. Miedema en drs. O.J.A. 
Janssen 

Dit voorstel tot longitudinaal onderzoek naar 
de (delinquente) loopbaanontwikkeling van 
jongeren is nog niet volledig uitgewerkt en 
georganiseerd. In eerste aanleg ligt het in de 
bedoeling om met behulp van gegevens uit 
politiele en justitiele documenten dergelijke 
processen bij een groep jongeren langere tijd 
(de periode 1970—'76) administratief te 
volgen. De populatie zal bestaan uit die 
strafrechtelijk minderjarige jongeren (jongens 
zowel als meisjes) die in 1970 in de provincie 
Groningen als verdachten van een misdrijf bij 
de politie-instanties bekend zijn geworden 
(maandstatistiek politie en justitie). Voor de 
constructie van de populatie bestaat een 
tweetal mogelijkheden: 1) een geboorte-cohort: 
die jongeren worden gevolgd, die in 1958 
geboren, in de periode 1970-1976 als verdach-
te bij de politie worden geregistreerd, en 2) 
een 'offender'-cohort: gevolgd worden alle 
minderjarige verdachten in de leeftijd van 
12-17 jaar, die in 1970 door de politie werden 
geregistreerd, gedurende zes jaren. Een 
definitieve keuze is nog niet gemaakt. Afhanke-
lijk van de resultaten uit deze eerste fase willen 
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de onderzoekers in de volgende fase de 
criminele loopbaan volgen d.m.v. interviews 
met de betrokkenen. Dezelfde procedure zal 
worden gevolgd m.b.t. een vergelijkbare (niet 
officieel delinquente) controlegroep. Vervolgens 
when zij beide groepen over de periode 1977— 
1980 opnieuw administratief volgen en 
afsluitend opnieuw interviewen. Door deze 
jongeren een tiental jaren te volgen hopen ze 
beter inzicht te verkrijgen in vragen zoals: 
Wanneer en waarom beginnen ze', Waarom 
stoppen ze', 'Welk type delicten en vervolg-
delicten plegen ze', Wat zijn de invloeden van 
het gezin, de school, de vrienden, stigmatise-
ringseffecten', etc. Het eerste rapport zal eind 
1977 verschijnen. 

109. Olminogene effecten an de school 

Onderzoekers: drs. P.H. Dijksterhuis en J.A. 
Nijboer 

Steeds weer, wanneer `delinquenten' met 
`niet-delinquenten' worden vergeleken — hoe 
gebrekkig dat soms ook gebeurt — ziet men 
dat de schoolloopbaan van delinquenten in 
ongunstige zin afwijkt van die van niet-
delinquenten. Vaak werd dat toegeschreven 
aan ongunstige eigenschappen van de 
delinquent. Dat het schoolsysteem gedeelte-
lijk verantwoordelijk gesteld zou kunnen 
worden voor het falen van — toekomstige — 
delinquenten, werd in onvoldoende mate 
onderkend. De laatste tijd verschijnen er 
publicaties — in Amerika en Duitsland — 
waarin gewezen wordt op criminogene 
effecten van de school. Deze studies geven 
echter nog weinig inzicht in de processen die 
zich hierbij afspelen. In een tijd, waarin 
kinderen een steeds langere opleidingsperiode 
doormalcen is het belangrijk na te gaan welke 
criminogene effecten de school heeft, welke 
processen hierbij een rol spelen en hoe die 
processen beinvloed kunnen worden. Dit te 
doen, is de bedoeling van het onderzoek. Voor 
het einde van dit jaar zal een onderzoeksplan 
worden ingediend. 
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110. Regionale spreiding van crirninaliteit 

Onderzoekers: drs. S. Miedema en drs. O.J.A. 
Janssen 

Doel van dit orienterend onderzoek was, enig 
inzicht te verkrijgen over de verdeling van 
officiele criminaliteitscijfers over de gemeenten 
in de provincie Groningen. De eerste benade-
ring was beschrijvend van aard. Daartoe zijn 
over het jaar 1975 aan de hand van de bij het 
CBS verzamelde gegevens van de crimineel-
politieke statistieken de jaarcijfers per 
gemeente getotaliseerd. De aldus verkregen 
gegevens werden gebruikt om een zgn. 
criminaliteitsatlas van de provincie Groningen 
te vervaardigen. Per gemeente en voor de 
diverse landgroepen van de Rijkspolitie 
werden gestandaardiseerde en gecorrigeerde 
cijfers (vaak per 100.000 voor de mannelijke 
bevolkingsgroep 15-64 jaar) voor aard en 
omvang van de diverse delicten en delictgroepen 
berekend. Tevens werden gegevens met 
betrekking tot oplossingspercentages, verdach-
ten en pakkansen verzameld. In de tweede 
fase, na raadplegen van de `criminele', 
ecologische en geografische literatuur, werd 
getracht de gevonden verschillen tussen onze 
analyse-eenheden, gemeenten en groepen 
gemeenten, met behulp van macro-statistische 
grootheden te verklaren. Zo werden o.a. een 
aantal demografische, sociaal-economische 
en urbanisatiefactoren opgenomen. Diartoe 
werden de gemeenten op een tweetal, min of 
meer parellel lopende, manieren opgesplitst, 
nl. naar urbanisatiegraad (drie categorien) en 
soort politiekorps (gemeente- of rijkspolitie). 
Met verschillende statistische technieken (o.a. 
factor en verschillende correlatie-maten) werd 
nagegaan of en hoe de relaties tussen de 
criminaliteitsindices en eerdergenoemde 
onafhankelijke variabelen lagen. De gevonden 
verschillen bleken voor een groot deel door 
urbanisatiefactoren (met name de bevolkings-
dichtheid) verklaard te kunnen worden. Een 
relatie met de werkloosheid kon op macro-
niveau niet worden aangetoond. Een intern 
rapport zal dit jaar nog verschijnen. 
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111. Emancipa tie, werk en criminaliteit bij 
vrouwen 

Onderzoekers: drs. H.A. Kingmans-Schreuder 
en dr. A.R. Hauber 

In dit onderzoek wordt gepoogd te bepalen 
of vrouwen die (buitenshuis) werken ander 
crimineel gedrag vertonen dan vrouwen die 
niet werken. Tegelijkertijd wordt geziocht naar 
de relatie tussen het werkzaam-zijn en de 
gevoelens van geemancipeerd-zijn. Er wordt 
gebruik gemaakt van een gestratificeerde 
steekproef, verdeeld in sociaal-economische 
categorieen en drie leeftijdscategoriedn, 
getrokken uit de totale populatie van vrouwen 
tussen 16 en 65 jaar van de gemeente Den 
Haag. Gegevens worden verkregen d.m.v. 

76 	een post-enquete, waarin vragen zijn opgeno- 
men over (verborgen) criminaliteit, de 
gezinssituatie en het werk. Bovendien wordt 
gevraagd naar de mate waarin men zich 
geemancipeerd voelt en naar de mate van 
sociale integratie in de woonwijk. 

112. Gedragstherapie bij de behandeling van 
delinquenten 

Onderzoekers: P. van Kooten en dr. A.R. 
Hauber 

Om inzicht te verlcrijgen in de mate waarin 
gedragstherapie toepassing vindt bij de 
behandeling van delinquenten (i.e. zij die op 
grond van ontdekte wetsovertredingen zijn 
gestraft of op grond van norm-overtredende 
gedragingen deskundige hulp zoeken) wordt 
een semi-gestructureerd interview afgenomen 
bij degenen die zich beroepshalve met deze 
materie bezighouden, namelijk de leden van 
de Vereniging voor Gedragstherapie. 

113. Selectiviteit bij de politic 

Dagelijkse leiding: drs. H.M. Willemse en 
drs. L.G. Toornvliet 

In eenlaboratorium-situatie zal worden 
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nagegaan in hoeverre bepaalde uiterlijke 
kenmerken van verdachten bijdragen tot het 
selectieve optreden van de politie. Omdat in 
het laboratorium slechts enkele variabelen op 
realistische wijze kunnen worden gemanipu- 
leerd, zal met name aandacht worden • 
geschonken aan ras, haarlengte, uiterlijke 
verzorging en leeftijd van de `verdachten'. 
Gebruik zal worden gemaakt van dia's en 
rating scales. Ms proefpersonen zullen politie-
functionarissen fungeren. Bovendien wordt 
overwogen ook anderen als proefpersoon bij 
het experiment te betreklcen. 

114. Criminaliteit met cheques in Nederland 

Leiding: drs. L.G. Toornvliet 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de aard 
en de omvang van de criminaliteit met cheques 
in Nederland, de invloed van de garandering 
van cheques, alsmede naar de typen cheque-
fraudeurs en naar de sancties die worden 
toegepast bij gebleken chequefraude. De 
theoretische basis wordt grotendeels gevormd 
door Edwin M. Lemert's ideeen over `riive 
check forgery' en 'systematic check forgery'. 
Gebruik wordt gemaakt van enquete-materiaal 
en dossiergegevens betreffende overtreding van 
de artikelen 225, 326 en 326a WvS. 

115. Vergelijkende criminologie 

Dagelijkse leiding: drs. L.G. Toornvliet 

Met dit onderzoek werd in 1975 een begin 
gemaakt. Er werd een analyse verricht over 
21 predictor-variabelen (macro-sociale, 
economische en demografische gegevens) en 
15 criterium-variabelen (criminaliteitsgegevens). 
Deze gegevens werden verzameld over 10 jaren 
en 21 landen. Er werden belangrijke verschillen 
geconstateerd tussen de betrokken landen. 
Bovendien werd een groeifactor gevonden. In 
het vervolgonderzoek beperken de onder-
zoekers zich voorlopig tot Nederlandse 
gegevens, waarbij met name overeenkomsten 
en verschillen tussen provincies zullen worden 
geanalyseerd. 
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Katholieke Universiteit Nijmegen 
Crhninologisch Instittnit 

116. &Munelitcit als eel! macro-sociaal conflict 

Onderzoekers: prof. dr. C.I. Dessaur, dr. M.A. 
Zwanenburg. drs. L.G.H. Gunther Moor en 
drs. R.W.J.V. van Hezewijk 

Vergelijkend onderzoek naar de intcractie 
tussen het strafrechtelijke apparaat en 
vermogensdelinquenten enerzijcls, en die tussen 
de belastinginspectie en overtreders van de 
inkonistenbelastingwetten anderzijds. Het doel 
van bet onderzoek is de beide interactieproces-
sen te beschrijven en eventuele verschillen 
theorctisch te verklaren, waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij bestaande contlict-sociolo-
gische theorieen. 

117. Prediction in criminology 

Onderzocker: dr. M.A. Zwanenburg 

Onderzoek naar de wetenschapsfilosofische en 
kentheoretische vooronderstellingen die ten 
grondslag liggen aan crhninologische predicties. 
De aandacht is voornamelijk gericht op de 
logische structuur van wetenschappelijke 
verklaringen en voorspellingen en de rol van de 
modem waarschijnlijkheidstheorieen daarin. 
De auteur komt tot de conclusie dat de maat-
theoretische aard van waarschijnlijkheid 
criminologische predicties toelaat voor algemeen 
theoretische doeleinden, maar niet de voor-
spellingen van toekomstig delinquent gedrag 
van individuele personen. Het onderzoek is 
gepubliceerd in de vorm van een dissertatie. 

118. Evahratie identificatie-instrument 
probleemgevallen bij de Read poor de Kinder-
bescherming te Arnhem 

Onderzoeker: dr. MA. Zwanenburg 

Dit onderzoek is voor de aanvang van de 
eMpirische onderzoekfase afgesloten. De 
Raad voor de Kinderbeschemiing was van 
mening dat het langs wetenschappelijke weg 
bereikbare resultaat niet opweegt tegen de 
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119. Deviante socialisatie 

door haar te investeren tijd en mankracht. 
Evenmin achtte de Raad voor de Kinder-
bescherming de eventuele uitkomsten vol-
doende relevant voor haar specifieke behoefte 
aan informatie betreffende het functioneren 
van het identificatie-instrument. 

Onderzoeker: drs. G.J.N. Bruinsma 
Supervisor: prof. dr. C.I. Dessaur 

Doel van het onderzoek is het toetsen van 
een theoretisch model, dat is gebaseerd op de 
differentiele associatietheorie van Sutherland 
en de anomietheorie van Merton. Met behulp 
van dit netwerk van hypothesen zal worden 
getracht het deviante leerproces te verklaren. 
Hiertoe zullen interviews worden afgenomen 
uit de populatie jongens van 12 tot 16 jaar. 

120. Criminaliteit en sociaal-economische 
structuur 

Onderzoeker: drs. J.P.S. Fiselier 

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre 
variaties in de criminaliteitscijfers kunnen 
worden verklaard vanuit sociale, economische 
en ecologische kenmerken van gemeenten of 
tot regio's sarnengetrokken gemeenten. Omdat 
het onderzoek betrekking heeft op twee 
perioden, 1958-1962 en 1968-1972, zal 
tevens worden onderzocht in hoeverre verande-
ringen in het criminaliteitspatroon correspon- 
deren met veranderingen in de zojuist 
genoemde gemeentelijke en/of regionale 
kenmerken. 

121. Strafrechtekke besluitvorming 

Onderzoekers: gehele staf Criminologisch 
Instituut Nijmegen 

Een serie experimenten onder wisselende 
condities. Er zal onder andere aandacht worden 
besteed aan: a. individuele- versus groeps-
besluiten, b. aard en omvang van beschikbare 
informatie. 



122. Reacties van luisteraars onztrent erimina-
lite& 

Onderzoeker: drs. L.G.H. Gunther Moor 

Dit onderzoek betrof een eind september 
1974 door de AVRO uitgezonden radio-
programma waarin een drietal strafzaken 
werden gereconstrueerd die in 1972 de voor-
pagina's van de kranten haalden. Aan het eind 
van elke uitzending werd aan de luisteraars 
gevraagd welke straffen of welke maatregelen 
hun rechtsgevoel zouden bevredigen. Op de in 
totaal 210 schriftelijke reacties werd een 
inhoudsanalyse toegepast. De onderzoekgroep 
bleek te bestaan uit mensen met extreem 
repressieve opinies die niet representatief voor 
de gehele bevollcing moeten worden geacht. 
Voorstanders van een milde strafoplegging 
kwamen namelijk relatief zeer weinig voor. Het 
bleek dat doodstraf en levenslang zeer frequent 
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strafredenen werden aangevoerd vergelding en 
speciale preventie en de oorzaken van crimina-
liteit werden vooral gezocht in de persoon van 
de dader en in het veronderstelde coulante 
optreden van het strafrechtelijk apparaat. 
Vrouwelijke respondenten zochten de oorzaak 
van criminaliteit vooral in de persoon van de 
dader terwijI mannen die vooral zagen in het 
volgens hen coulante optreden van het straf-
rechtelijk apparaat. Verder bleek sekse geen 
factor van betekenis. Ook de grootte van de 
woonplaats vertoonde nauwelijks sarnenhang 
met de voorgestelde straffen, strafredenen en 
oorzalcen van criminaliteit. Twee patronen van 
onderling verband tussen voorgestelde straffen, 
strafredenen en oorzaken tekenden zich al 
Onderling gingen semen: a) de meest rigoreuze 
straffen, de strafreden vergelding en het 
optreden van het strafrechtelijk apparaat als 
oorzaak; en b) niinder rigoreuze strafeisen, 
de strafreden speciale preventie en bet leggen 
van de oorzaak bij het individu. 
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123. Literatuurstudie massamedia en 
criminaliteit 

Onderzoeker: drs. L.G.H. Gunther Moor 
Supervisor: prof. dr. C.I. Dessaur 

In dit onderzoek wordt nagegaan onder welke 
condities de massamedia crimineel gedrag 
bevorderen, respectievelijk afremmen. Tevens 
wordt de rol van de massamedia geanalyseerd 
in het maatschappelijke definieringsproces 
van criminaliteit. Dit onderzoek vormt de 
eerste opzet voor een promotieonderzoek. 
Een voorpublicatie over dit onderwerp 
verschijnt als Nijmeegs Cahier voor Criminolo-
gie bij uitgeverij Dekker en Van der Vegt. Het 
literatuuronderzoek zal worden gevolgd door 
een empirisch onderzoek. 

124. Literatuurstudie naar professionele 
criminaliteit 

Onderzoeker: drs. G.J.N. Bruinsma 

Met deze literatuurstudie is onlangs een aanvang 
gemaalct. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

125. Literatuurstudie toepassingsmogelijkhe-
den van kosten-baten-denken bij strafrechtelijke 
besluitvorming 

Onderzoeker: mr. P. Wesemann 

Nagegaan wordt in hoeverre het praktisch 
mogelijk zal zijn om technieken van beleids-
analyse (waaronder de kosten-baten analyse) 
toe te passen bij beslissingen over vervolgings-
en straftoemetingsvragen. Daartoe wordt 
een literatuurstudie gewijd aan o.a. de volgende 
onderwerpen: de theoretische bruikbaarheid 
van de onderhavige economische technieken 
bij strafrechtelijke beslissingen; de wijze waarop 
momen.teel beslissingen over vervolging en 
straftoemeting tot stand komen; 
veranderingen in de huidige praktijk die 
noodzakelijk zijn indien men tot praktische 
toepassing van beleidsanalyse wil geraken. 



Gestreefd wordt naar afronding in de vorm van 
een dissertatie in 1979. 

126. `Winkeldiefstar 

Onderzoekers: mr. H. Moerland en mr. J.G. 
Rodermond 

Een onderzoek dat ten doe heeft rationele 
beslissingen mogelijk te maken op het gebied 
van de aanpak van `winkeldiefstar. 
Winkeldiefstal' tussen aanhalingstekens, omdat 
bet onderzoek vooralsnog geenszins beperkt 
is tot gedragingen die aanleiding kunnen geven 
tot een strafrechtelijke veroordeling ex art. 
310 WvSr. 
In de huidige fase van vooronderzock staat 
veeleer nog centraal een veel ruimere categoric 
van gedragingen van `winkelend publiek' 
(waarbij de bijzondere aandacht van de 
onderzoekers uitgaat naar gedragingen t.o.v. 
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en warenhuis), alsmede gebeurtenissen en 
verschijnselen die plaatsvinden naar aanleiding 
van, dan wel anderszins samenhangen met, 
zulke gethagingen. Behalve door een nadere 
afbakening van het gedragsgebied `winkeldief- 
star wordt een belangrijke plaats in het 
huidige stadium van het vooronderzoek 
ingenomen door het expliciteren van de 
normatieve uitgangspunten van de onderzoe- 
kers, alsmede van de relatie tussen die 
uitgangspunten en concrete onderzoeksvragen. 
Bedoeld gedeelte van het vooronderzoek zal 
medio 1978 resulteren in een voorpublicatie. 

127. Toepassingsmogelijkheden van de 
informatica in bet strafrecht 

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder 

De volgende projecten zijn in bewerking: 
Analyse strafrechtehfice taal 
doe: eigenschappen strafrechtelijke taal 
enigszins exact trachten te omschrijven. Aard 
van het onderzoek: exploratief. 
Straftoemeting met behulp van de computer 
doel: beslissingsmodellen (als bijv. het `straf-
toemetingsmodel van Hulsman') geschikt 
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maken voor, en invoeren in de computer, voor 
interactieve toepassing. 
Computersimulatie van verschijnselen in 
strafrechtssystemen 
doel (eerste fase): ontwerpen van een globaal 
model van het Nederlandse strafrechtssysteem, 
dat gevoed kan worden met beschikbare 
gegevens van het CBS. 
Deze projecten vallen in het bredere kader 
van een (dissertatie-) onderzoek naar de 
toepassingsmogelijkheden van de informatica 
in wetenschap en praktijk van het strafrecht. 
Samenwerking vindt plaats met de vakgroep 
automatische informatieverwerking van de 
economische faculteit aan de EUR. 

128. Problemen van mensen en de plaats van 
`misdaad' daartussen 

Onderzoekers: prof. mr . L.H.C. Hulsman, 
mr. C.F.H.M. Hogenhuis, J.H. Olila en drs. 
E.B.M. Rood-Pijpers 

Met behulp van kwalitatieve interviews en 
participerende observatie wordt nagegaan op 
welke wijze mensen gebeurtenissen als 
problemen definieren en welke plaats misdaad 
inneemt tussen deze problemen. 
Verder wordt getracht om na te gaan of en in 
hoeverre problemen, waarvan elementen vanuit 
het strafrechtelijk systeem gezien als `misdaad' 
kunnen worden gedefinieerd, voor de direct 
betrokkene kwalitatief verschillen van andere 
problemen. 
Onderdeel van het onderzoek vormt een 
analyse van de berichtgeving in de plaatselijke 
pers over `misdaad' en aanverwante verschijn-
selen. Datum van voltooiing van de eerste 
fase: 1978. 

129. Slachtoffers van delicten 

Onderzoeker: mr. M. Kneepkens 

Onderzoek naar de stand van zaken betreffende 
de opvang en hulpverlening aan slachtoffers 
van delicten in Nederland, zowel wat de 
materiele hulpverlening betreft als de 
irnmateriele, zowel van overheidswege als 
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vanuit de particuliere organisaties. Doelstelling 
van het onderzoek is te komen tot een aantal 
concrete beleidsvoorstellen ten einde een 
geinteresseerde aanpak van het probleem te 
bevorderen. Afronding: eind 1978. 

130. Beleving terechtzitting door 100 mensen 
verdacht van lichte verkeersovertredingen 

Onderzoekers: mu. C.F.H.M. Hogenhuis en 
prof. P.J.A. ter Hoeven 

Aan de genoemde honderd mensen werd 
gevraagd wat hun mening was over het 
optreden van politie, officier van justitie en 
rechter, en verder wat zij vonden van de 
behandeling van hun zaak. Dit onderzoek is 
onlangs afgerond en zal binnenkort worden 
gepubliceerd in de `Mededelingen van het 
Juridisch Instituue. 

131. Definiering van criminaliteitdoor de 
politic 

Onderzoeker: mr. C.F.H.M. Hogenhuis 

In eerste instantie zal worden bekeken hoe 
binnen de werkstructuur problemen die bij 
de politie binnenkomen worden gedefinieerd. 
Daarnaast ligt het in de bedoeling om na te 
gaan in hoeverre de definiering van criminall-
telt wordt bepaald door de werkstructuur. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Ardeling Criminologie en Kinderrecht 

132. Kwantitatieve benadering van de kinder-
bescherming 	de structurele problematiek* 

Onderzoeker: ir. P.K. Koster 

D.m.v. een kwantitatieve benadering is 
getracht bepaalde structurele aspecten van de 
kinderbescherming te analyseren, mogelijke 

* Gezocht werd naar cen kwantitatievc bepaling van 
dc kwaliteit van de kinderbescherming en daartoe 

geschikte toetsen en meters. Iiiertoc word eon drictal 
onderzocken gedaan, welke resulteerden in drie 
onderzocksverslagen, welke cinder dit en de twee 
volgende nummers besproken worden. 
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ontwikkelingen te ontdekken en de consequen-
ties daarvan te bekijken. 

133. De kwaliteit van eel? voogdilvereniging 

Onderzoeker: E. Kalsbeek-J asperse 

Ms doctoraal-studente in de rechten liep de 
onderzoeker stage bij de stichting leugd en 
gezin' te Middelburg; de stichting treedt op 
als voogdijvereniging en als adviesbureau. 
Gedurende de stage werd m.n. aandacht 
besteed aan de activiteiten van de stichting als 
voogdijvereniging en als gezinsvoogdijvereni-
ging. Aan de hand van criteria, opgesteld in 
het onderzoek 'Koster', zoals `herstelscore' 
en `inrichtingsduue werd door vergelijking 
met landelijke gegevens op kwantitatieve wijze 
kwaliteit gemeten. 

134. Perspectief inzicht 

Onderzoekers: drs. J.W. Foppen, prof. dr. 
G.P. Hoefnagels en mr. J. Quik 

Een kwantitatief onderzoek naar de bruikbaar-
heid vansen meetinstrument voor de kwa1iteit 
van-  behandeling in kinderbeschermingsinrich-
tingen. Gezocht werd naar een meetinstrument 
dat een intrinsieke waarde van het verblijf van 
een minderjarige in een inrichting zou aan-
geven. Dit werd gevonden met de ontwikkeling 
van perspectiefinzicht als meetinstrument, 
waarmee inrichtingen beter zijn te beoordelen. 

135. Methoden van procesvoering 

Onderzoekers: prof. dr. G.P. Hoefnagels en 
dr. K.J. Nijkerk 

In samenwerldng met het Andragogisch 
Instituut te Amsterdam wordt een empirisch 
onderzoek gedaan naar attituden en groeps-
dynamische relaties in rechtssituaties. Met het 
onderzoek werd in september 1976 begonnen; 
het zal (vermoedelijk) in 1979 voltooid zijn, 
waarna de bevindingen in boekvorm gepubli-
ceerd zullen worden. Thans doet Hoefnagels 
een empirisch onderzoek naar doelstellingen, 
verwachtingen en uitkomsten van de methode 



van strafrechtspraak in minder grote zaken. 
Hiertoe werd een theorie opgesteld over de 
relatie tussen de strafprocesvoering, de strait 
toemeting en de `strafrechtsdogmatiek'. 
Daarna werden d.m.v. observaties en interviews 
voor en na ean strafzitting, de interacties en 
rolopvattingen van de procespersonen jegens 
elkaar beschreven; analyse en prospecten 
worden uitgewerkt. 

136. Echtscheiclingsrecht 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Een onderzoek naar de verhouding tussen 
juridische, psychologische en sociale 
processen. In mei 1976 verscheen als voor-
publicatie: '(net) Trouwen en (Met) Scheiden'. 
Thans wordt in het bijzonder de mogelijkheid 
onderzocht van 'matching' van de juridische 
en de psychologisdie irnplicaties van 

86 	echtscheiding, in consultatieve basisgesprekken 
met scheidende mensen. 

137. Voetbalcriminologie 

Onderzoeker: mr. A. Wassing 
Promotor: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Het betreft een ZWO-onderzoek naar doel-
stellingen en reditskarak ter van het tucht-
recht van het betaalde voetbal. Dit onderzoek 
wordt in 1977 afgerond. In december 1975 
verscheen de voorpublicatie: 'Voetbaltucht-
recht, een inventarisatie' in `Tuch treche van 
het Nederlands juristenblad. 

138. Comparative criminology 

Onderzoekers: Prof Keith Devlin, Ph.D. en 
prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Vergelijkend onderzoek naar het sfrafproces 
in Nederland en Engeland, voomamelijk m.b.t. 
de feitelijke politietaken. Dit onderzoek wordt 
verricht in samenwerking met de Brunel-
University (Engeland). De afronding zal 
onistreeks 1979 plaatsvinden. 
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139. Vergelijkend onderzoek familierecht in 
Nederland, Engeland en de V. S. 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Onderzoek van Engels, Amerikaans en 
Nederlands familierecht en de feitelijke 
processen. Ook dit onderzoek wordt gedaan 
in samenwerking met de Brunel-University in 
Engeland. 

140. Woonomgeving en criniinaliteit 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

In samenwerking met de Sociale faculteit en 
de gemeente Rotterdam. Een deelonderzoek 
is tevens promotieonderzoek. Het onderzoek 
verkeert thans nog in de theorie-vormende en 
exploratieve fase. Voltooiing in 1979. Reeds 
verscheen een film (ten behoeve van het 
onderwijs) over `Woonomgeving en menselijk 
gedrag'. Regie: Bert Schwitters; produktie: 
audio-visuele dienst EUR; tekst: prof. dr. G.P. 
Hoefnagels. 

141.. Fenomenologie van de misdaad 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

In samenwericing met de Centrale Interfaculteit 
wordt in het kader van een cyclus Tilosofie 
en wetenschappen' een poging gedaan om het 
verschijnsel misdaad opnieuw met de fenomeno-
logische methode te benaderen. 

142. Onigangsrecht 

Onderzoeker: mr. M.L. Smoor 
Promotor: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Vergelijkend onderzoek naar de omgang tussen 
het kind en de ouder die na echtscheiding 
niet met de voogdij is belast, in enige West-
Europese landen en de V.S. Aan de hand van 
wetgeving, jurisprudentie, literatuur en 
empirisch onderzoek wordt informatie 
verzameld over: beginselen waarop een om- 
gangsrecht kan steunen, regeling en organisatie 



van de omgang; feitelijk functioneren; en 
juridische en psychologische consequenties. 
Doel is het fonnuleren van voorstellen ten 
aanzien van wetgeving en beleid inzake omgangs-
regelingen in Nederland. 

143. Strafvorming en straftoemeting door 
politieflinctiotzarissen in Oen korps 

Onderzoekers: C.G.M. van Wamelen en R. de 
Munnik 

Een kwantitatief onderzoek naar straftoe-
meting. Op basis van twee films over dezelfde 
strafzaak, waarbij echter verschillende wijzen 
van straforocesvoering ten tonele werden 
gevoerd, wordt nagegaan of respondenten 
(de politie) anders reageren wanneer meer 
nabijheid tot de dader wordt geschapen 
(d.m.v. de tweede film). Tevens wordt de 
geneigdheid tot het toekennen van schade- 
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	vergoeding bekeken. Voltooiing september 
1977. 

144. Semantiek van het voetbalspel 

Onderzoeker: mr. drs. R. Siekmann 
Promotor: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Een promotie-onderzoek naar de betekenis van 
voetbaltemien en voetbaltaal, o.a. inzake 
tuchtrecht en spelregels, in Slavische, Germaan-
se en Angelsaksische landen. Gezocht wordt 
naar de mogelijkheid om tot eenduidiger 
betekenissen van voetbaltermen te komen. 

145. Voetbateriminologie 

Onderzoekers: N.J. van der Giessen, R. Gijzel, 
H.P.G.A.M. de Rooij en J.W. Rus 
Supervisie: prof. dr. G.P. Hoefnagels en mr. 
A. Wassing 

In het kader van het keuzevak sportcriminologie 
werd een onderzoek gedaan naar de waardering 
van spelregelovertredingen (ruw gedrag) door 
contractspelers om te kunnen vaststellen of zij 
het in het algemeen eens zijn met de beslissin-
gen van de scheidsrechter, in hoeverre zij de 
maatschappelijke nonnen hicrin betrokken 



zien en in welke mate zij alternatieve straffen 
nuttig vinden. De onderzoekers bezochten met 
de videoband de eerste-elftalspelers van o.a. 
Feijenoord, F.C. Den Haag, F.C. Utrecht en 
Vitesse. 

146. Normen van niet-voetballers inzake 
ruwheid op het veld 

Onderzoekers: zie nr. 145 

Bovendien wilde men .weten hoe de normen 
van niet-voetballers inzalce ruwheid op het 
veld zijn. Daartoe werd in samenwerking met 
de VARA (F.C. Avondrood) de videoband 
met de vragen in een televisieprogramma aan 
de kijkers voorgelegd. De reacties hierop 
moeten nog verwerkt worden. 

Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Criminologie van de Vakgroep 
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147. Vroeghulp 

Onderzoekers: drs. H.F.C. Rombouts 

In samenspraalc met, en ten behoeve van de 
reclassering in het arrondissement Breda 
wordt een onderzoek uitgevoerd naar het 
verloop en het effect van de zogenaamde 
vroeghulp; dit is de reclasseringshulp die wordt 
geboden aan in verzekering gestelde verdachten. 
In april 1975 werd een inventarisatierapport 
uitgebracht betreffende de vroeghulpgevallen 
uit 1974. In maart 1976 kwam een tweede 
rapport uit, inhoudende een weergave van de 
discussie over vroeghulp in de literatuur 
alsmede een voorstel voor de opzet van een 
nieuwe registratie-annex evaluatieprocedure. 
Na vooroverleg met de verschillende werk-
eenheden wordt deze procedure gedurende de 
eerste negen maanden van 1977 uitgevoerd. 
Tegen het einde van 1977 zullen de resultaten 
ter beschilcicing komen. 

148. Straatgroepenwerk 

Onderzoeker: drs. H.F.C. Rombouts 

In Eindhoven is op 1 mei 1976 een straatgroe- 
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penwerkproject van start gegaan, voor de duur 
van twee jaar, gericht op agressieve en `riaar 
agressie en criminaliteit afglijdende' jongeren. 
Algemene doelstelling van dit project: het weer 
doen functioneren van de maatschappelijke 
dienst- en hulpverlening met betrelcking tot de 
doelgroepen. Halfjaarlijks moet een evaluatie-
rapport worden uitgebracht aan de subsidie-
gevers. Aan de opzet en uitvoering van deze 
evaluatie wordt actief meegewerkt. 

149. Kinderen van buitenlandse werknemers 

Onderzoeker: drs. M.L. Kemperman 

De tweede generatie immigranten staat 
wegens haar positie tussen twee culturen 
bekend als een bedreigde en tot afwijkend 
gedrag geneigde categorie. Hoe is het wat dit 
betreft gesteld met lcinderen van buitenlandse 
werknemers in Nederland? De sociaal-econo-
mische positie van deze kinderen wordt in dit 
project beschreven. Dit gebeurt echter niet 
zozeer met het oogmerk criminologie-
condities op te sporen, maar vooral vanuit de 
opdracht die H. en J. Schwendigers meegaven 
aan de criminologie: criminologen moeten in 
staat zijn gedragsvormen en instanties aan te 
wijzen die tot verdediging van mensenrechten 
kunnen strekken. En om mensenrechten te 
kunnen verdedigen moeten criminologen in 

' staat zijn de aantasting ervan te onderkennen: 
door wie en tegen wie?; hoe en waarom? Met 
andere woorden, de positie van kinderen van 
buitenlandse werknemers wordt in dit project 
beschreven als gekenmerkt door structureel 
geweld. Publicatie eind 1977 of begin 1978. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

Sectie criminologie 

150. Andere kijk op 'n2isclaad' 

Onderioeker: mr. P. Moedikdo 

Criminologiebeoefening ais specificatie van 
het beoefenen van kennissociologie en 
Icritische sociologie. 
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151. De werking van het documentatie-
register 

Onderzoeker: prof. mr . W.M.E. Noach 

Sectie jeugdrecht 

152. Minderjarigen als zelfstandig rechtssub-
ject en procespartij 

Onderzoeker: mr. E. Ruppert 

In de literatuur over de rechtspositie van 
minderjarigen ontbreekt nog vaak een 
theoretisch-juridische ondergrond. Het woord 
`rechtspositie' wordt wel veel gebruikt, maar 
door wat voor oorzaak ook, denkt men valcer 
aan de verwezenlijking van dat doel in de 
praktijk, dan aan een juridische fundering; ook 
de processuele kanten van het probleem 
blijven veelal terzijde liggen. 

153. Hulpverleningst'echt 

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels 

Onderzoek naar de voorkomende rechtsvormen 
in de verhouding tussen client en hulp-
verleningsinstelling; een exploratieve verkenning 
van het recht op het terrein van de hulpver-
lening met het doel meer kennis te verwerven 
over de rechtstheoretische basis van de 
verhouding tussen client en hulpverlenings- 
instelling en een bijdrage te leveren in de 
discussie over Hulp en Recht. 

Sectie strafrecht 

154. Preventieve vrijheidsberoving 

Onderzoeker: mr. P.J. Baauw 

Probleemstelling: de verhouding tussen het 
grondrecht op persoonlijke vrijheid en justitiele 
vrijheidsberovende ordemaatregelen. Methode: 
internationaal-rechtelijk, rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend. Uitwerking: onderzoek 
naar de regelingen en praktijk van preventieve 
vrijheidsberoving in het Europees Verdrag 
voor de Mensenrechten, in de Nederlandse 
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Strafvordering en in het Strafprocesrecht in 
de V.S. 

155. Verdediging in politieke strafzaken 

Onderzoeker: mr. P.H. Bakker Schut 

Deze case-studie van het strafproces tegen de 
RAF beoogt de condities te analyseren waar-
onder strafrechtspraktijken typisch worden 
gecorrumpeerd. Via participatie in de 
verdediging en d.m.v. onderzoek in o.a. 
hechtenissituatie, wetgeving, procesmateriaal 
en de rol van de media wordt getracht inzicht 
te verkrijgen in de centrale problernen voor de 
verdediging in een dergelijk politick proces. 
Op grond van dit inzicht en de daaraan ten 
grondslag liggende analyses van het verzamelde 
materiaal worden tenslotte verbanden gelegd 
tussen dit proces en de politieke ontwikkeling 
in de BRD. 

156. Econotnische craninalitcit 

Onderzoeker: dr. Th.J.13. Buffing 

Getracht wordt via vergelijking van Nederlands 
en met name Duits recht een beter zicht te 
lcrijgen op het verschunsel van onbehoorlijk 
gedrag in het economisch verkeer, en de reactie 
van de overheid daarop. In verband met dit 
laatste wordt onderzocht of die reactic van 
strafrechtelijke clan wel administratiefrechtelijke 
aard moet zijn, met allc practische consequen-
ties die daaruit voortvloeien. 

157. • Redelokheict en strafrecht 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Een onderzock naar de betekenis van de 
defense sociale nouvelle. Het onderzoek is 
rechtsfilosofisch en historisch van aard. Het 
beoogt een bijdrage te zijn tot een kritische 
waardering van de defense sociale nouvellc 
als naoorlogse strafrechtshervorrningsbeweging 
ten cinde beter zicht te krijgen op hedendaagse 
problemen in de strafrechtspleging. In het 
inlcidende rechtsfilosotische hoofdstuk, waarin 
het referentiekader van deze studie wordt 
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ontwikkeld, wordt nagegaan welke de bijdrage 
van de defense sociale nouvelle is geweest tot 
het denken over de straf en het recht tot straf-
fen. Vervolgens wordt het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze doctrine beschreven. 
Het geheel wordt afgesloten met een empirisch 
onderzoek naar de invloed van de defense 
sociale nouvelle-filosofie op criminologisch 
en aanverwant onderzoek. 

158. Literatuurstudie rechtshulp 

Onderzoeker: mr. E. Jessurun d'Oliveira-
Prakken 

In een theoretisch georienteerde literatuurstu die, 
aangevuld met interviews, wordt nagegaan 
wat de rechtshulp mogelijkerwijs heeft bij te 
dragen aan de juridische emancipatie van de 
mensen en aan de democratisering van het 
recht. In deze studie over rechtshulp, die een 
sterk rechtsvergelijkend accent heeft, ligt de 
nadruk op de inhoud van de rechtshulp. 

159. Rechtsgehalte van het militaire strafrecht 

Onderzoeker: mr. N.D. Jorg 

Onderzoek naar de rol van rechtsregels en 
rechtsbeginselen in de militaire organisatie; 
o.m. naar de samenhang tussen een bepaald 
type organisatie en het karakter van de regels 
in die organisatie. De bij deze analyses 
gehanteerde rechtsopvatting is dat recht niet 
samenvall met macht, hetgeen in de militaire 
organisatie voor juristen een kernprobleem 
vormt. 

160. Rechtspositie van gedettheerden 

Onderzoeker: mr. C. Kelk 

Deze studie beoogt juridische vorm en 
uitwerking te geven aan verschillende, met 
name in westerse samenlevingen ontwikkelde 
penitentiaire inzichten. Met als uitgangspunt 
dat de gedetineerde tevens rechtsburger blijft, 
worden in de rechtstheorie aanknopingspunten 
gezocht voor zijn rechtspositie. De praktijk 
van deze rechtspositie wordt nagegaan in 



Nederland en m.b.t. bepaalde aspecten daarvan 
in buitenlandse rechtsstelsels, teneinde 
conclusies en voorstellen zo goed mogelijk te 
kunnen funderen. Daarbij worden de structurele 
condities bestudeerd, waaronder de gewenste 
resultaten van deze voorstellen optimaal kunnen 
word en gerealiseerd. 

161. Samenspanning 

Onderzoeker: mr. drs. G. Mols 

De actualiteit van het delict in verband met een 
voorgenomen uitbreiding tot handelingen 
betreffende on. de veiligheid van personen, en 
de veelheid strafrechtelijke problemen die met 
het delict samenhangen rechtvaardigen een 
onderzoek dat inzicht wil geven in vragen als: 
de reikwijdte van bet delict, de plaats claarvan 
in de problematiek rondom de strafbare 
gedachte in ons strafrecht, de strafprocessuele 

94 en strafrechtsdogmatische gevolgen daarvan. 
Gezien de aard van de probleemstelling zal het 
onderzoek zowel rechtshistorisch als rechts-
vergelijkend zijn. 

162. Cross-culturcel rechtsvergelijkend wider-
zoek naar plaats en fitnctie van strafrecht 

Onderzoeker: drs. A. van der Plas 

Net betreft met name strafrecht in socialistische 
landen (Cuba) en kapitalistische landen. 

163. Empirisch onderzoek naar de struentrele 
aspecten van rechtsluilp in de eerste fuse van 
het strafproces 

Chiderzoeker: drs. M.J.A. Schouten 
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Proefneming gestructureerde voorlichtings-
rapportage reclassering; WODC 51 
Reclassering; Amsterdam V.U. 91 
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Tijdsbesteding en functioneren reclasserings-
teams; WODC 53 
Vraag en aanbod reclasseringshulp; 
Groningen 24 
Vroeghulp; Tilburg 147 

Psychiatrische zorg 

Beleid inzalce TBR en psychiatrische 
voorlichtingsrapportage; WODC 49 
Follow-up onderzoek Van der Hoeven-
kliniek; WODC 50 
TBR-gestelden; Amsterdam G.U. 7 

Kinderbeschenning 

Zie de onderzoeken vermeld onder de 
nummers 60 t/m 76 
Voorts: 
Beslissingsprocedures inzake strafrechtzaken 
bij de Raad voor de Kinderbescherming; 
Groningen 104 
Evaluatie identificatie-instrument probleem-
gevallen bij de Raad voor de Kinderbescher-
ming te Arnhem; Nijmegen 118 
Kinderen van buitenlandse Werknemers; 
Tilburg 149 
De kwaliteit van een voogdijvereniging; 
Rotterdam, Criminologie en lcinderrecht 133 
Kwantitatieve benadering van Icinderbescher-
ming i.v.m. de stnicturele problematiek; 
Rotterdam, Criminologie en Icinderrecht 132 
Minderjarigen als zelfstandig rechtssubject en 
procespartij; Utrecht 152 
Omgangsrecht; Rotterdam, Criminologie en 
Icinderrecht 142 
Perspectief inzicht; Rotterdam, Criminologie 
en kinderrecht 134 	 • 
Rechtspositie minderjarigen; Nijmegen ITS 5 
Straatgroepenwerk; Tilburg 148 

Rechtsbijstand 

Hulpverleningsrecht; Utrecht 153 
Juridisch spreekuur HvBI Amsterdam; 
Amsterdam V.U. 83 
Landelijk evaluatie-onderzoek piketdiensten; 
Stichting Research Centrum voor Klinische 
Kriminologie Amsterdam 10 
Piketdiensten advocaten; Amsterdam V.U. 81 
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Rechtshulp (Iiteratuurstudie); Utrecht 158 
Selectiviteit in de rechtsbijstand; Amsterdam 
V.U. 82 
Sociale organisatie van de rechtshulp; 
Nijmegen 2 
Sociale organisatie van de rechtshulp (fase II); 
Nijmegen 13 
Structurele aspecten van rechtshulp in de 
eerste fase van het strafproces; Utrecht 163 
Verdediging in politieke strafzaken; 
Utrecht 155 

Vreemdelingenzaken 

Kinderen van buitenlandse werknemers; 
Tilburg 149 
Vervolgings- en straftoemetirtgsbeleid 
buitenlanders; WODC 40 

Drugs 

Behandeling van heroineverslaafden in 
penitentiaire inrichtingen; WODC 33 
Behandeling van verslaafden aan heroine 
(literatuurstudie); WODC 57 
Drugs en detentie; Groningen 23 
Drugs in een plattelandsgemeente; 
Groningen 101 
Effecten van de richtlijnen voor opsporings-
en vervolgingsbeleid t.a.v. overtreders van de 
Opiumwet 37 

Wetgeving algemeen 

Altematieve samenlevingsvormen; Nisso, 
Zeist 20 
Echtscheidingsrecht; Rotterdam Criminologie 
en kinderrecht 136 
Erfrecht; WODC 55 
Familierecht in Nederland, Engeland en de 
Verenigde Staten; Rotterdam, Criminologie 
en kinderrecht 139 
Functioneren Hinderwet; Amsterdam G.U. 21 
Justitiele documentatie; Nijmegen 9 
Omgangsrecht; Rotterdam, Criminologie en 
lcinderrecht 142 
Rechtspraalc in pacht- en grondzaken 
(literatuurstudie); WODC 58 
Strafbare belediging; WODC 54 
Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke 
gevangenisstraf; WODC 48 
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Voetbalcriminologie; Rotterdam, Criminologie 
en kinderrecht 137 
Waarderingsgrondslagen jaarrekeningen; 
Limperg Instituut Amsterdam 15 

Diversen 

Aangiftebereidheid en sociale klasse van de 
dader; Groningen 107 
Deviante socialisatie; Nijmegen 119 
Erfrecht; WODC 55 
Joko: een experiment in buiten-justitiele 
opvang; Groningen 102 
Kinderen van delinquenten; Groningen 98 
Lichamelijke klachten van delinquenten; 
Groningen 99 
Normen van niet-voetballers inzake ruwheid 
op het veld; Rotterdam, Criminologie en 
kinderrecht 146 
RAIO-opleiding; WODC 45 
Rechtspraak in pacht- en grondzaken 
(literatuurstudie); WODC 58 
Semantiek van het voetba!spel; Rotterdam, 
Criminologie en kinderrecht 144 
De werking van het clocumentatieregister; 
Utrecht 151 



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 wetenschappe-
lijk onderzoek'. 
Bij de samenstelling van deze wegwijzer heeft 
voorop gestaan om personen en instellingen 
die voor het verrichten van wetenschappelijk 
onclerzoek gebruik (willen) maken van een 
subsidie van het Ministerie van Justitie, in de 
gelegenheid te stellen al die punten in hun 
onderzoekplannen naar voren te brengen, aan 
de hand waarvan deze plannen door het 

102 	departement worden beoordeeld en geselec- 
teerd. Het eerste deel begint daarorn met een 
uiteenzetting omtrent de departementale 
selectiecriteria: beleidsrelevantie, technische 
kwaliteiten en budgettaire mogelijlcheden. Aan 
de hand daarvan wordt aangegeven welke 
informatie de aspirant-subsidiegebruiker dient 
te verstrekken. Vervolgens wordt getracht hem 
een inzicht te geven in de departementale 
beoordelingsprocedure, met betrelcking tot de 
concept- en de dein-thieve 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 	begeleidings- 
commissie, uitvoering onderzoekplan, rappor- 
tage, publicatie, financiele afwilckeling, 
eigendom, gebruik en opslag onderzoekmate-
riaal, rechtspositie. 
De wegwijzer is inmiddels op mime schaal 
onder belanghebbenden verspreid. 
Verdere geinteresseerden kunnen op 
aanvrage bij het WODC een exemplaar 
verkrijgen. 
Voor het onderzoek op het terrein van de 
Icinderbescherming zijn afzonderlijke 
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voorwaarden geformuleerd, die opgevraagd 
kunnen worden bij de CoOrdinatiecommissie 
wetenschappelijk onderzoek Icinderbescher-
ming. 



Redactie 
drs. G.A. van Bergeijk 
drs. M.W. Bol 
mr. M.R. Duintjer-Kleijn 
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatie-
centrum, Boogaard-Centre, Churchilllaan 366, 
Rijswijk 

Voor inlichtingen en adreswijzigingen 
Telefoon 94 93 83, toestel 137 

Druk 
Staatsdruldcerij 's-Gravenhage 

Uitgave 
van het Ministerie van Justitie 

Opname in dit blad betekent niet, dat de 
inhoud van het artikel het standpunt van de 
Minister van Justitie weergeeft. 
Het wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum wil slechts uw aandacht 
vestigen op hetgeen in de vakliteratuur leeft. 
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