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Beleid srelevant 
onderzoek 

door dr. A. Coster* 

Inleiding I 
Beleidsrelévant wetenschappelijk onderzoek is 
langzamerhand een ingeburgerd begrip gewor-
den; dergelijk onderzoek dient een wezenlijke 
bijdrage te: leveren aan het beleid, d.w.z. aan 
planning, besluitvorming, uitvoering, vernieu-
wing of verandering. Dit kan het beleid van 
één bepaalde afdeling betreffen, maar ook kan 
het om een verschijnsel gaan waarbij meer 
afdelingen c.q. organisaties betrokken zijn. 
Bezien we het justitiële veld, dan zien we ener-
zijds onderzoek dat zich op een specifiek ter- 

3 rein richt, ibijvoorbeeld opvattingen over erf-
recht, anderzijds kan onderzoek betrekking 
hebben op een probleem waarbij meer instan-
ties betrokken zijn, eventueel ook buiten het 
departement, zoals het probleem van drug-
verslaafde justitiabelen. 
Een 'verwetenschappelijking' van de praktijk 
(Van Strien, 1975) zal het resultaat van de 
onderzoekinspanningen zijn. Het gaat daarbij 
niet steeds om geïsoleerde fenomenen, maar 
onderzoeksresultaten kunnen een wijdere 
implicatie il hebben doordat tijdens het onder-
zoek andere belangrijke beleidsaspecten naar 
voren kunnen komen. Bij het onderzoek naar 
gestructureerde voorlichtingsrapportage 
(Brand-Kciolen, 1978) kwam de samenwerking 
tussen reclassering en rechterlijke macht aan de 
orde, alsmede algemene vragen over sociale 
voorlichting. Ook zal beleidsrelevant onder-
zoek een Sijdrage leveren aan de (verdere) 
ontwikkeling van onderzoekinstrumenten en 
de algemene theorievorming. 
In de volgiende paragrafen zullen we enkele 
belangrijke aspecten van beleidsrelevant onder-
zoek de révue laten passeren en tevens aan-
geven welke voorwaarden daarbij een rol 
spelen. 	I 

* Plaatsvervangend Hoofd van het WODC. 



Vragen om onderzoek 
Beginnen we met de aanleiding tot onderzoek: 
deze zal in eerste instantie een vraag zijn die op 
haar beurt geformuleerd is als gevolg van 
gesignaleerde knelpunten of problemen. In de 
meest algemene vorm gesteld kan het pro-
bleem inhouden dat bepaalde doeleinden van 
het beleid niet of in onvoldoende mate bereikt 
kunnen worden, bijvoorbeeld doordat de 
aangewende middelen (organisatievorm, werk-
wijze, personeel(beleid), procedures enz.) niet 
adequaat afgestemd blijken te zijn op deze 
doeleinden. Een andere oorzaak kan zijn een 
onduidelijke definiëring van de gestelde doe-
len: veel interpretaties blijken mogelijk. 
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en 
verschijnselen roepen problemen op die door 
de bestaande instanties niet bevredigend meer 
opgelost kunnen worden en vragen om ver-
nieuwing van beleidsvormen en uitvoerings-
mogelijkheden. De door het beleid gestelde 

4 	onderzoeksvraag kan zich in vele vormen voor- 
doen: enerzijds kan, als gevolg van een lokale 
crisissituatie, de vraag een concrete, op dat 
geïsoleerde probleem betrekking hebbende 
vorm aannemen (mogelijk blijkt bij nadere 
beschouwing dat het eigenlijk om een meer 
omvattende materie gaat); anderzijds kan de 
vraag een vrij globaal karakter hebben, voort-
komend uit een gevoel van onbehagen over de 
gang van zaken in een bepaald 'veld' waarbij 
nadere uitwerking en analyse nodig is om tot 
de juiste vaststelling van de probleemsituatie 
te komen. Alle mogelijke varianten tussen 
deze beide uitersten komen voor. 

Het onderzoekplan 
Deze diversiteit betekent dat allerlei soorten 
onderzoek mogelijk moeten zijn. In de prak-
tijk wordt een onderzoekcentrum als het 
WODC geconfronteerd met een groot aantal 
vragen van diverse beleidsafdelingen. Teneinde 
tot een goede aansluiting van deze vragen op 
elkaar en tot een goede prioriteitenstelling te 
komen, dienen deze vragen gebundeld te 
worden tot een — periodiek op te stellen — 
onderzoekplan. De cruciale eis dat de resul-
taten van sociaal wetenschappelijk onderzoek 
bruikbaar zijn voor het beleid, impliceert dat 



dergelijk onderzoek aan een aantal voorwaar-
den moet voldoen. 

Voorwaardén 
De inventarisatie die nodig is om tot een 
onderzoekplan te komen, dient te geschieden 
in regelmatig overleg met de betrokken 
beleidsafdelingen. Immers dan is het mogelijk 
beleidsontwikkelingen te volgen en mogelijk 
te voorzien.; Zowel van de kant van het beleid 
als van de onderzoekinstantie zal hierbij 
gestreefd mneten worden naar een explicitering 
van de beleidsvoering. In het justitiële veld is 
dit laatste Vooralsnog in een proces van 'soli' 
naar `ise. Deze problematiek is eerder in dit 
tijdschrift uitvoerig aan de orde gesteld door 
Van Dijk (1977) en Denkers (1978). 
De definiëring van de probleemsituatie is het 
punt waar de onderzoeksactiviteiten beginnen; 
daarmee wnrdt een eerste, belangrijk, sturend 
element van het onderzoek vastgelegd. In 

5 	overleg met vertegenwoordigers van het beleid 
en veld worden probleemstelling en doel van 
het onderznek bepaald. Vervolgens wordt 
— eveneens' in tripartite overleg, geformuleerd 
in begeleidingscommissie c.q. projectgroep — 
een onderznekopzet vastgesteld. 
De planning van het onderzoek zal zodanig 
moeten zijn dat het tijdsverloop tussen vraag 
en oplevering van de resultaten niet zo groot 
is dat het nnderzoek achter de feiten aanloopt, 
d.w.z. dat al reeds bepaalde beleidsmaatregelen 
genomen zijn voordat de op onderzoekresul-
taten gebageerde adviezen uitgebracht zijn. 
Tijdens het onderzoek blijft de onderzoeker 
steeds in m5erleg met beleid en veld, zodat 
doelstellingen en afspraken voor betrokkenen 
in het oog gehouden worden en men het 
onderzoekProces kan volgen c.q. waar nodig 
bijsturen. ; 
Wenselijkheid en haalbaarheid zullen in alle 
fasen van bet onderzoek tegen elkaar afgewo-
gen moeten worden. Zo zal men zich bijvoor-
beeld moeien realiseren dat er grenzen in tijd 
en mankracht zijn t.a.v. aantal te bestuderen 
variabelen of het aantal uit te proberen varian-
ten in beleidsuitvoering, derhalve zal men 
prioriteiten moeten stellen en zich in de 
beperking een meester tonen. 



Explicitering van normatieve momenten die 
aan het onderzoek ten grondslag liggen, zal 
nodig zijn (Van Strien, 1977). Immers veel 
onderzoek vindt plaats in het verlengde van 
ontwikkelingen in de maatschappij, zoals 
humanisering van de bejegening van gedeti-
neerden. 
In art. 26 Beginselenwet Gevangeniswezen is 
een duidelijke keuze van het beleid voor 
'resocialisatie' van gedetineerden vastgelegd. 
Onderzoek zal erop gericht moeten zijn na te 
gaan hoe dit begrip uitgewerkt kan worden, 
welke effecten ermee beoogd worden en door 
experimenten en evaluaties aan de realisering 
ervan bij te dragen. 

Typen van onderzoek 
Tenslotte enige inhoudelijke opmerkingen. 
Beleidsrelevant onderzoek kan gericht zijn op: 
A. inzichtgeven: via inventariserend onder-
zoek wordt nagegaan hoe het verloop van 
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	bepaalde processen geweest is, wat de achter- 
gronden en meningen hierover zijn, hoe de 
huidige stand van zaken van bepaalde 
verschijnselen is enz.; als methoden kunnen 
genoemd worden: literatuuronderzoek, 
dossieronderzoek, (participerende) observatie 
en enquêtering. 
B. beleidsvernieuwing: hierbij kan het onder-
zoek naar het oplossen van bepaalde knelpun-
ten door het bijstellen van bepaalde procedures 
gericht zijn op vernieuwingen in het beleid 
teneinde herhalingen van ongewenste toestan-
den in de toekomst te vermijden; dit kan een 
of andere vorm van actie-onderzoek inhouden, 
zoals het bespreken en uitproberen van 
nieuwe procedures, werkmethoden, registraties 
(als feed-back systemen) in praktijksitua-
ties. Hierbij is zorgvuldige introductie en bege-
leiding een noodzakelijke voorwaarde. 
C. evaluatie: nagaan of bepaalde veranderingen 
het gewenste effect hebben en zo niet, welke 
bijstellingen dan nodig zijn. 
Diverse combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld 
eerst A, dan B, dan C. 
In een aantal gevallen zal het gewenst zijn het 
hoofdonderzoek door een verkennend vóór-
onderzoek te laten voorafgaan. 
In de naaste toekomst zal de nadruk steeds 
meer moeten vallen op onderzoek dat het 



beleid instriimenten, procedures of kaders 
aanreikt, waarmee in de praktijk gewerkt kan 
worden; dit jbetekent een accentverschuiving 
van inventariserend onderzoek naar beleids-
instrumentdring (Welters, 1978). 
Voor zijn adviserende taak naar de beleids-
instanties zal het WODC derhalve empirisch 
onderzoek gericht op beleidsinstrumentering 
en -vernieuWing steeds meer een centrale 
plaats in zijn beleid geven. In het verlengde van 
discussieprojecten, action research en experi-
menten, kan het WODC een belangrijke rol 
spelen bij de realisering van de uitgebrachte 
adviezen, al participant in speciaal voor de 
implementatie geformeerde projectgroepen. 
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Overzicht van de in de periode 1977 tot juli 
1978 in vdorbereiding zijnde, lopende of 
afgesloten ]  onderzoeken 

Onderzoek verricht met gehele of gedeeltelijke 
financiële steun van of rechtstreeks door het 
Ministerieivan Justitie blz. 10 

I Onderztiek in samenwerking met instituten 
of deskundigen in Nederland blz. 11 

II Onderoek verricht door het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie blz. 30 

III Onderzoek onder auspiciën van de 
Coördinat iecommissie Wetenschappelijk Onder-
zoek Kinderbescherming blz. 54 

Overig onderzoek verricht aan de Criminologi-
sche Instituten c. q. binnen de vakgroepen straf-
recht van Universiteiten en Hogescholen in 
Nederland blz. 61 

* Voor dd aanvraag van reeds verschenen rapporten 
wende men zich tot de betrokken onderzoeker of 
onderzoelcinstelling. Rapporten van door het WODC 
verricht onderzoek kunnen worden besteld bij de 
Staatsuitg leverij, afdeling Verzendboekhandel, 
's-Gravenhage, tel. 070-624551. 
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I. ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET 
INSTITUTEN OF DESKUNDIGEN IN 
NEDERLAND 

A. Afgeslo
I
I
ten extern onderzoek 

1. Slachto,frers criminaliteit (1973) 
Dit onderzoek was er voorshands op gericht om 
inzicht te geven in de aard en de omvang van 
het slachtofferschap van delicten in de 
Nederlandse bevolking, alsmede in vragen als 
de aangiftebereidheid bij en waardering voor 
de politie, de attitudes ten aanzien van misda-
digheid e.d. Het initiatief tot dit project werd 
genomen door het Criminologisch Instituut 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
(prof. dr. G.I. Dessaur). De onderzoeker was 
dr. J.P.S. P7iselier. Het onderzoek is in 1978 

1 met een proefschrift afgesloten: 'Slachtoffers 
van delicten: een onderzoek naar verborgen 

11 	criminaliteit'. 
Ten behoere van de materiaalverzameling is 
zowel schriftelijk als mondeling informatie in-
gewonnen bij personen die deel uitmaakten van 
een aselect'e steekproef uit de inwoners van 
18-75 jaa !  van gemeenten met gemeentepoli-
tie. De steekproef bestond uit 10.000 personen. 

, 	Speciale andacht is besteed aan slachtoffers 
van relatief ernstige vermogens- en agressieve 
criminaliteit. Uit de resultaten blijkt dat circa 
40 procent van de respondenten in een tijds-
bestek var twee jaar één of meerdere malen 
slachtoffei!  is geweest van een of ander delict. 
In totaal Worden door de slachtoffers 3921 
delicten génoemd. Deze zijn nagenoeg gelijk 
over 1972en 1973 verdeeld. Ruim de helft 
van deze delicten wordt gevormd door vermo-
gensdelicten. Ongeveer een vijfde deel betreft 
vernielingen. Delicten in de sfeer van de bele-
digingen Maken circa 10 procent van het 
totaal uit. Het aandeel van de agressieve, de 
sexuele en verkeersdelicten is elk kleiner dan 
5 procent. Het merendeel van de delicten in 
de vermogenssfeer blijkt niet ernstig te zijn. 
Zo blijkt de mediane schade van vermogens-
delicten rond de f100,— te liggen. Voor 
vernielingen is dat bedrag circa f 75,—. Ook de 
agressieve ;delicten blijken doorgaans weinig 
ernstig te Zijn: ongeveer een vijfde van de 



slachtoffers daarvan heeft zich onder medische 
behandeling moeten stellen. Op basis van de in 
het voorafgaande genoemde gegevens is de 
omvang geschat van de in werkelijkheid 
gepleegde criminaliteit. Deze blijkt, voorzover 
daarbij primaire slachtoffers zijn betrokken, 
zeven tot acht keer zo groot te zijn als de 
geregistreerde criminaliteit (politiecijfers). 
Voor een meer reële schatting moeten in zowel 
de politie- als de surveycijfers correcties wor-
den aangebracht. Uit de enquête is gebleken 
dat het aangiftepercentage per delict aanzien-
lijk verschilt. 
Deze variaties kunnen wat de vermogensdelic-
ten en de vernielingen betreft, ten dele worden 
toegeschreven aan verschillen in ernst, gemeten 
aan respectievelijk de waarde van het object 
en de omvang van de schade. Daarnaast spelen, 
zo blijkt uit de motieven die de slachtoffers 
zelf noemen, andere factoren een rol. Daarvan 
zijn de belangrijkste de verwachtingen die men 

12 	heeft ten aanzien van de reactie van de politie 
en haar kans op succes bij het opsporen van de 
dader(s). Criminaliteit is een maatschappelijk 
probleem dat door de bevolking verschillend 
wordt beoordeeld. Uit het verrichte onderzoek 
is gebleken dat een syndroom van samenhan-
gende opvattingen verantwoordelijk is voor 
het oordeel dat iemand heeft. In het bijzonder 
is naar voren gekomen dat een repressieve op-
stelling ten aanzien van criminaliteit samen-
gaat met gevoelens van verontrusting en zorg 
over de criminaliteitssituatie. Dit uit ten dele 
in kritiek op de politie: weliswaar wordt aan 
haar deskundigheid en integriteit niet 
getwijfeld, maar dat geldt niet voor haar inzet. 
Men denkt dat de politie gemakzuchtig is en/of 
geen tijd heeft. Voorts is gebleken dat angst 
voor criminaliteit, in de betekenis dat men 
bang is zelf slachtoffer te worden, geen deel 
uitmaakt van dit syndroom. Angst voor crimi-
naliteit blijkt overwegend voor te komen bij 
vrouwen, speciaal bij jonge vrouwen, die 
bevreesd zijn voor aanranding. 

2. Waarderingsgrondslagen jaarrekeningen, 
vooronderzoek ( 19 76) 
Het onderzoek 'Waarderingsgrondslagen jaar-
rekeningen' heeft betrekking op de grond-
slagen voor de waardering van het vermogen 



van de onderneming (balans van activa en 
passiva) en de grondslagen voor de bepaling 
van het resultaat van de onderneming (verlies-
en winstrekening), zoals deze tot uiting komen 
in de jaarrekeningen van publikatieplichtige 
ondernemingen. De Wet Jaarrekening Onder-
nemingen (W.J.0.) stelt dat deze grondslagen 
moeten voldoen aan normen, welke in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
worden beschouwd. De Commissies Jaar-
verslaggeving — samengesteld uit vertegen-
woordiger's van de Raad Nederlandse Werkge-
versverbonden, het Overlegorgaan Vakcentra-
les en het Nederlands Instituut van Register-
accountants (N.I.V.R.A.) hebben zich tot de 
Minister van Justitie gericht met het verzoek 
om een inventariserend onderzoek met 
betrekking tot de waarderingsgrondslagen 
financieel mogelijk te maken. De financiële 
medewerking van het Ministerie van Justitie 
aan het door de Commissies voorgestelde pro- 

13 	ject heeft zich voorlopig beperkt tot de opzet 
en uitvoering van een vooronderzoek. 
Het vooronderzoek heeft een dusdanige inhoud 
gekregen dat het als een zelfstandig deel-pro-
ject kan fungeren. Op voorstel van die Com-
missies is het vooronderzoek opgedragen aan 
het Limperg Instituut te Amsterdam. Een 
werkgroeP van dit instituut heeft de opdracht 
uitgevoerd. Er is een begeleidingscommissie 
onder voorzitterschap van prof drs. J. W. 
Schoonderbeek. September 1977 heeft de 
werkgroep verslag uitgebracht. Er moest wor-
den nagegaan hoe de bedrijven die aan hun 
publikatiéplicht hebben voldaan zich, kwanti-
tatief bezien, verhouden tot die welke, hoewel 
publikatieplichting, zich niet van deze opdracht 
hebben gékweten. Voorts diende te worden 
bekeken hoe het met de kwaliteit van de 
gepubliceerde jaarrekeningen is gesteld. Wan-
neer zou blijken dat een beeld van de kwanti-
tatieve verhouding tussen de bedrijven die wel 
en degen é die niet publiceren niet kan worden 
verkregen, dan komt het probleem van de 
representativiteit van een eventueel hoofd-
onderzoek in volle omvang naar voren. Wan-
neer zou blijken dat de gegevens die gepubli-
ceerd worden kwalitatief onvoldoende zijn, 
zou de basis aan verder onderzoek kunnen 
komen te ontvallen. Een steekproefsgewijze 



hoofdonderzoek, gericht op de beide vermelde 
aspecten (nakoming publikatieplicht en inven-
tarisatie waarderingsgrondslagen) en uitgevoerd 
door een niet-ambtelijke onderzoekinstelling 
moet volgens de werkgevers in de huidige 
situatie niet uitvoerbaar geacht worden, omdat 
t.b.v. de steekproeftrekking noodzakelijke 
stratificatie van de te onderzoeken populatie 
slechts kan worden verkregen door gebruik te 
maken van de door het Handelsregister gehan-
teerde indeling der ingeschreven rechtspersonen 
in bijdrageklassen, welke gegevens echter voor 
derden niet raadpleegbaar zijn. Teneinde deze 
moeilijkheid te ondervangen heeft de werk-
groep een alternatief plan ontworpen, dat 
echter pas over enige jaren tot het gewenste 
resultaat zou kunnen leiden. Verder heeft de 
werkgroep zich niet gericht op het verkrijgen 
van een eigen oordeel over de effectiviteit van 
de aan te treffen grondslagen, noch op een 
kwalitatieve beoordeling van de gedeponeerde 

14 	jaarrekeningen, bijvoorbeeld met behulp van 
een bepaalde kwaliteitsindex. Gegeven de door 
de Commissies Jaarverslaggeving verwachte 
betekenis van een onderzoek naar de waarde-
ringsgrondslagen beveelt de werkgroep aan om 
op korte termijn een afzonderlijk inventarise-
rend onderzoek terzake door het Limperg 
Instituut te doen verrichten. Op basis van het 
rapport over het vooronderzoek is door het 
Ministerie van Justitie met de werkgroep van 
het Limperg Instituut overleg gepleegd aan-
gaande het hoofonderzoek, i.c. aangaande de 
problemen rond een daarin op te nemen steek-
proefsgewijs onderzoek naar de publikatie- 
c.q. deponeringsplicht. 
De werkgroep is nieuwe mogelijkheden op het 
spoor om alsnog aan de wensen van het 
Ministerie van Justitie betreffende een onder-
zoek naar de publikatie- c.q. deponeringsplicht 
tegemoet te komen. Anderzijds is van departe-
mentswege besloten om een dergelijk onder-
zoek zelf ter hand te nemen. De plannen moe-
ten van beide zijden nog nader uitgewerkt wor-
den, er wordt uiteraard gestreefd naar een 
onderlinge afstemming van initiatieven. 

3. Criminaliteitsontwikkeling in de Flevopolder, 
fase II ( 1977) 
Over de tweede fase van dit vierdelige onder- 



zoeksprojeet dat ondernomen wordt aan het 
Criminologisch Instituut `Bonger' van de 
Universiteit van Amsterdam onder supervisie 
van prof. dr. J. van Weringh, is verslag gedaan 
in het rappbrt 'Lelystad: Rijkspolitie tussen 
dorp en stad' van de hand van drs. D.J. Wijmer 
en J. F. Delventhal. Het grootste deel van dit 
deelonderzoek is uitgevoerd als participerende 
observatie,len had tot doel een analyse van de 
politiële taákopvatting en taakuitoefening en 
de invloed 'daarvan op de relatie politie-burgerij 
in een snel 'veranderende overgangssituatie van 
de dorpsgemeenschap naar een stedelijke 
gemeenscháp. Door de snelle bevolkingsgroei 
zijn de werkzaamheden voor de Rijkspolitie 
ook toegenomen. Door toename van meldingen 
en verzoeken tot assistentie blijft er minder 
ruimte over voor eigen 'zoekwerk'. Er is nu, 
noodzakelijkerwijze, veelal sprake van reageren 
achteraf, in plaats van preventief optreden. 
Hulpverlening ten aanzien van sociale proble- 

15 	men wordt door de meeste wachtmeesters als 
problematisch ervaren. Er is geen sprake meer 
van een in formele wijze van hulpverlening, de 
contacten met de betrokkenen zijn formeel en 
dateren vaak van na de melding of het verzoek. 
Het sociale hulpverleningsaspect van de taak 
wordt wel erkend doch men heeft de nodige 
reserves ten aanzien van de uitvoering van deze 
taak. Er is ben soort specialisatie ontstaan ten 
aanzien van de sociale hulpverlening, dit is niet 
in overeenstemming met het 'all-round' beeld 
van de Rijkspolitieman. De Rijkspolitieman 
heeft een duidelijke voorkeur voor de dorps-
samenleving. Hij bekleedt hierin een duidelijk 
geintegreerde positie, heeft goede contacten met 
en kennis van de bevolking en hij wordt met 
respect en ontzag bejegend. Door de sterke 
bevolkingstoename, als gevolg van de 'overloop' 
is de wachtmeester in een tweeslachtige positie 
komen te verkeren. Hij beschikt over goede 
contacten imet en kennis van dat deel van de 
bevolking dat al langer in Lelystad woont. Dit 
geldt echtr niet ten aanzien van de personen 
die zich nieuw vestigen. Bovendien blijken deze 
migranten Vaak een andere houding te bezitten 
ten aanzien van het gezag. Het bestaan van 
wederzijdse vooroordelen bemoeilijkt wellicht 
de contacten. Niettemin blijken de 'nieuw-
komers' niét minder positief te oordelen over 



hun contacten met de Rijkspolitie, Deze con-
tacten verlopen echter op een meer formele 
wijze en hebben vaak betrekking op sociale 
problemen. Dit formele karakter is kenmerkend 
voor de. contacten politie-burgerij in een grote 
stad (bijvoorbeeld Amsterdam). De 'nieuwko-
mers' zullen dit formele karakter als vanzelf-
sprekend ervaren. Men kan stellen dat de Rijks-
politieman zich ten aanzien van de gehele 
Lelystadse gemeenschap minder geintegreerd 
zal voelen dan enige jaren geleden (voor de 
overloop) het geval was. Zijn betrokkenheid met 
de gemeenschap zal zich min of meer beperken 
tot dat deel waarmee hij nog intensieve contac-
ten onderhoudt. Van een geïsoleerde positie 
binnen de gemeenschap is echter nog geen 
sprake. De 'brede taakopvatting', alhoewel nog 
steeds het ideaalbeeld voor de Rijkspolitieman, 
is in Lelystad niet langer praktisch uitvoerbaar. 
De nadruk is noodzakelijkerwijze komen te 
liggen op de repressieve aspecten, mede door 

16 	de toename van de werkzaamheden. De toe- 
name van de criminaliteit en van verzoeken tot 
sociale hulpverlening dient men te beschouwen 
als een direct gevolg van het proces van snelle 
verstedelijking. 

B. Lopend extern onderzoek 

4. TBR-gestelde, (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 
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 Hamers. 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. 

5. Justitiële documentatie (1974) 
De vraagstelling luidt: hoe zit de wetgeving 
terzake van de justitiële documentatie in 
Nederland juridisch in elkaar en hoe wordt 
deze in feite toegepast? Het materiaal is thans 
verzameld en de verwerking ervan wordt ver-
richt aan het Criminologisch Instituut van de 



Katholieke Universiteit te Nijmegen door 
mevr. rrir.H. Singer-Dekker onder supervisie 
van prof rnr. W.H.A. Jonkers. Het onderzoek 
zal worden afgesloten met een proefschrift. 

6. Slachtbffers ernstige vermogens- én gewelds-
criminaliteit (1974) 
Uit de processen-verbaal van aangifte bij de 
politie te Amsterdam werd een representatieve 
steekproef getrokken van slachtoffers van ern-
stige vermogens- en geweldsmisdrijven. Daarna 
werden dé slachtoffers bezocht. Door middel 
van een vragenlijst werd een inventarisatie 
gemaakt ifan de geleden schades: fysiek, 
materieel psychisch en sociaal. Nagegaan werd 
in hoeverre men de bestaande mogelijkheden 
om deze chades vergoed te krijgen, kende en 
op welke wijze van deze mogelijkheden gebruik 
is gemaakt. Verder werd de slachtoffers 
gevraagd haar hun ervaringen met instanties 
als politie, justitie, reclassering en verzekerings- 

17 	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 
onderzoek wil men tot voorstellen komen die 
de gevolgén van het slachtoffer zijn verlichten. 
Het ondeizoek wordt verricht aan het 
Criminolngisch Instituut van de Rijksuniversi-
teit te Grnningen door drs. G.J.A. Smale onder 
supervisié van prof dr. R. W. Jongman. In het 
inmiddel uitgebrachte eerste deelrapport over 
de materiële problematiek worden de volgende 
conclusies vermeld: de lijfelijke en financiële 
schade is Jomvangrijk; kennis en gebruik van de 
herstel- en vergoedingsmogelijkheden ir ';eb re k-
kig ; slachtoffers staan bij de realisering van de 
mogelijkheden vaak alleen. Aanbevolen wordt 
om een hulpverleningsinstantie te creëren op 
het politiébureau met taken als: informatie-
verschaffing, begeleiding en 'daadwerkelijke' 
hulpverlening. 

7. Generale preventie II (1975) 
Bij dit onderzoek wordt de vraag gesteld, 
welke de generaalpreventieve werking is van de 
invoerin van de '1 novemberwet'. Tevens 
komt in dit onderzoek aan de orde, in hoe-
verre de pvattingen 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, die over de resultaten van dit 
onderzoek verslag zal doen in een eind 1978 te 
publiceren verzamelbundel met studies over 
de relatie alcohol en verkeer. 

8. Sociale organisatie van de rechtshulp; 
fase II ( 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 uitvoering van 

18 	fase II ligt in handen van de initiator prof dr. 
mr. CJ.M Schuyt van de afdeling rechts-
sociologie van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, terwijl opnieuw de begeleidings-
commissie met mr. Bi. Asscher als voorzitter 
de supervisie heeft. Het rapport over fase II 
is inmiddels gereed gekomen; het zal zeer 
binnenkort gepubliceerd worden. 

9. Vroegtijdige signalering van potentiële 
delinquentie (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.11. 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-
sen van alle lagere scholen in het schoolartsen-
district Boskoop, die in 1965/66 door de 
toenmalige schoolarts werden onderzocht. 



Onderdeel van deze eerste momentopname 
waren benalve medische ook sociale en psycho-
logische gegevens. De tweede momentopname 
vond plaats in 1974/75, waarbij naast crimina-
liteits- en 'persoonsgegevens van de leerlingen 
ook nog medisch-sociale gegevens van familie-
leden zijri ll opgenomen. De volgende moment-
opnamen zijn gepland. Door middel van een 
statistische analyse van het .onderzoekmateriaal 
zal worden nagegaan of en in hoeverre de 
verzamelde gegevens een specifieke relatie met 
het latere (criminele) gedrag vertonen. Het zou 
bijvoorbeeld van groot praktisch nut zijn 
indien zon blijken, dat men over het toe-
komstig gedrag van zesjarigen reeds evenveel 
zinnigs kan zeggen als over het toekomstig 
gedrag van twaalfjarigen. 

10. Functi  ioneren Commissies van Toezicht 
( 1976 ) 
Het onderzoek behelst een evaluatie van de 
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Gedetineérden, op het punt van het functione-
ren van de Commissies van Toezicht. Commis-
sieleden, gevangenisdirectie en -personeel en 
gedetineerden zullen geïnterviewd worden voor 
en na de invoering van de nieuwe wet. Het 
gedetinee irden-deel van het onderzoek heeft 
twee hoofdthema's: de klachtenregeling en 
het beeld Ivan de commissies; het eerste thema 
wordt benaderd vanuit de daaromtrent bestaan-
de administratie, het tweede thema komt aan 
bod in del genoemde interviews. Het onderzoek 
is een co-Produktie van de Criminologische 
Instituten van de Rijksuniversiteit te Groningen 
en van del Universiteit van Amsterdam. 

11. Supervisie aan groepsleiders in (jeugd-) 
gevangenissen ( 19 77) 
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 ontw,likkelde 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. 

12. Sociale en juridische problematiek bij niet 
gehuwde twee-relaties ( 1977) (eerder aange-
duid als 'Alternatieve samenlevingsvormen') 
Voor dit onderzoek werd subsidie aangevraagd 
door de Nederlandse Gezinsraad en het C.O.C. 
Het onderzoeksvoorstel werd geformuleerd en 
wordt uitgevoerd door het Nisso te Zeist, in 
samenwerking met het Sociologisch Instituut 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht en het 

, Fiscaal en Notarieel Instituut van de Rijks- 
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r is een toename te constateren in het aantal 
relatievormen die naast het huwelijk, in de 

C\j samenleving functies vervullen die vroeger uit-c2. 
sluitend aan huwelijk en gezin werden toege-
dacht. Het blijkt dat deze relatievormen geen 

Ci--> 	of onvoldoende wettelijke bescherming vinden 
en ook in andere opzichten maatschappelijke 
discriminatie ondervinden. Doel van het onder-
zoek is, een bijdrage te leveren aan de voor-
bereiding van het beleid, waarin de lacunes in 
de wettelijke bescherming van de genoemde 
relaties worden opgeheven, en waardoor rechts-
gelijkheid en welzijn van individuen wordt 
bevorderd. 
Voor de beschrijving van de problematiek in 
zijn diversiteit maken de onderzoekers onder-
scheid tussen de aard van de relatie en de aard 
van de juridische problemen. Met de aard van 
de relatie bedoelen zij de sociaal zichtbare ken-
merken ervan, zoals het wel of niet samen-
wonen, het alleen maar samenwonen onder één 
dak of ook een gemeenschappelijke huishou-
ding voeren, het al of niet zorgen en verant-
woording aanvaarden voor elkaars levensonder-
houd, het al of niet familiale karakter ervan, 
de samenstelling naar gelijke of verschillende 
sekse en de eventuele aanwezigheid van kinde-
ren. Wat de aard van de juridische problema- 
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tiek betreft, worden drie soorten problemen 
onderscheiden: a. problemen onderling, waar-
voor in principe een contractuele regeling te 
maken valt; b. problemen door de ontbrekende 
werking de -' onderlinge afspraken en regelingen 
naar derdeu toe; c. problemen door de ontbre-
kende werking der afspraken en regelingen naar 
de overheid, toe. Wat in eerste aanleg nodig of 
wenselijk lijkt, is een verkennend en beschrij-
vend onderzoek dat de soorten en intensiteit 
aan problematiek in de verschillende typen 
twee-relaties blootlegt, en inzicht geeft in de 
beleidsrelev,ante vraag voor wat voor typen 
problemen Wat voor soorten juridische of 
maatschaprielijke oplossingen wenselijk zouden 
kunnen zijn. Als minimum condities voor het 
betrekken van bepaalde relaties in het onder-
zoek gelden: het hebben van een gemeenschap-
pelijke huishouding en een intentie van een 
zekere duurzaamheid. Als sociaal zichtbare 
combinatie 's van elementen (typen relaties) 
denken de ónderzoekers aan: man-vrouw en 
gelijke seksé-relaties, met of zonder kinderen, 
en restgezinnen. De gevoelde behoefte aan 
regelingen én de zelf gevonden oplossingen 
kunnen wol-den afgezet tegen en vergeleken 
met die oplossingen, welke door professionele 
hulpverleners, o.a. notarissen, zijn ontwikkeld. 
Dit is een wezenlijke aanvulling van het onder-
zoek: inventariseren van oplossingen in de 
vorm van cUntracten, testamenten e.d. die 
aansluiten hij door de relatiepartners opgewor-
pen vragen. Het onderzoek wordt mede 
gesubsidieerd door het Ministerie van C.R.M. 
Er is een begeleidingscommissie met als voor-
zitter de heer L. Kiestra van de Gezinsraad. 

13. Functioneren van de Hinderwet (1977) 
Onderzoekinaar de functionering van sancties 
in de Hinderwet wordt om tweeërlei redenen 
noodzakelijk geacht: vanwege het feit, 
dat sancties in de Hinderwet, naar veelvuldig 
wordt beweerd, zelden of nooit worden toe-
gepast in gevallen waarin dat objectief gezien 
wel op zijnplaats zou zijn; vanwege de her- 
oriëntatie of sanctionering in de milieuwet-
geving en de functionering van de Hinderwet 
in het bijzó,nder. Daarmee is de algemene 
vraagstelling en doelstelling aangegeven waarop 
het hier gepresenteerde onderzoek zich baseert. 



Met de gegevens die dit onderzoek oplevert, 
hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren 
aan het hierboven als aanleiding tot het onder-
zoek reeds vermelde proces van heroriëntatie 
op het totale functioneren van de Hinderwet, 
zoals het door het Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne reeds in gang is 
gezet. De benadering is explorerend van aard, 
d.w.z. eerst moet kennis worden vergaard over 
het verschijnsel van de niet-toepassing van 
sancties. Daartoe wordt materiaal verzameld 
door middel van interviews met bij de pro-
bleemstelling betrokkenen, zoals gemeentelijke 
instanties (afd. Bouw- en Woningtoezicht, afd. 
Hinderwet); districthoofden van de Arbeids-
inspectie, en de inspecteur-van de Volksgezond-
heid belast met het toezicht op de hygiëne van 
het milieu. (Deze drie instanties adviseren het 
gemeentebestuur of een vergunning moet wor-
den verleend of geweigerd). Voorts met het 
bedrijfsleven, omwonenden en actiegroepen. 

22 	Materiaalverzameling geschiedt verder door 
bestudering van dossiers. In aanmerking komt 
de registratie van klachten van omwonenden 
in de Jaarverslagen van Bouw- en Woningtoe-
zicht. Nagegaan moet worden of de afwikke-
ling van klachten wordt geregistreerd, of die 
klachten uiteindelijk tot sanctionering leiden, 
of niet, wat het overleg inhoudt dat naar aan-
leiding van klachten op gang komt, enz. Per 
gemeente moet worden nagegaan of er een 
registratie is van het aantal gevallen waarin al 
dan niet tot sanctionering wordt overgegaan. 
Mogelijk zijn die gegevens te verstrekken door 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of 
de Hinderwet- en Bouwtoezichtverenigingen. 
Wat betreft de strafsancties zullen bestuur, 
politie en het Openbaar Ministerie worden 
geihterviewd. Ook in dit kader is dossier-studie 
gepland, benevens analyse van kranten. Het 
ligt in de bedoeling van de onderzoekers om 
in een tweede onderzoeksfase het beeld dat 
zich laat schetsen met behulp van de gegevens 
die op de hierboven aangegeven wijze zullen 
worden verzameld, te verifiëren in de praktijk 
door middel van case-studies dan wel inter-
views en participerende observatie. Het onder- 
zoek wordt medegesubsidieerd door het 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne en uitgevoerd door drs. M. V.C. Aalders 



en drs. C. Brants-Langeraar, beiden werkzaam 
bij het Criminologisch Instituut Songer' van 
de Universiteit van Amsterdam. Supervisor: 
prof dr. J. van Weringh; er is een begeleidings-
commissie ',onder het voorzitterschap van 
Jhr. mr. W.B. de Brauw. 

14. Freque
I
ntie toepassing en duur preventieve 

hechtenis (i1977) 
Op 1 januari 1974 trad de wet in werking 
waarbij de 'regeling van de voorlopige hechtenis 
werd gewijzigd. Deze wet heeft tot doel de 
toepassing vande voorlopige hechtenis te 
beperken én 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 
Rijksunivetsiteit te Groningen, wil in het 
kader van een onderzoek naar de juridische 
vragen die ',deze wet oplevert, nagaan in hoever-
re het door de wetgever gestelde doel wordt 
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	bereikt en indien dit niet zo is, welke factoren 
daarvoor v ierantwoordelijk zijn. Teneinde in-
zicht in deze tweeledige vraag te verkrijgen 
heeft de onderzoeker een opzet gemaakt 
voor een tweedelig onderzoek: 1. een kwanti-
tatief deel 'dat betrekking heeft op de frequen-
tie van de toepassing en de duur van de preven-
tieve hechtenis waarbij een statistische verge-
lijking woildt gemaakt tussen de gevallen in een 
bepaald jaár vóór en een bepaald jaar ná de 
invoering ‘%an de nieuwe regeling; 2. een kwali-
tatief deel dat a) de factoren wil achterhalen 
die ertoe léiden dat in bepaalde gevallen de 
preventiev le hechtenis langer duurt dan de 
maximaal 'toegestane 130 dagen (op basis van 
de zgn. 102-dagen regeling) en b) inzicht wil 
krijgen in de toepassing van de schorsing van de 
preventieve hechtenis; een en ander door mid-
del van een dossier-onderzoek. Het betreffende 
onderzoeksplan is in overleg met het WODC 
nader uitgewerkt. Daarbij is een taakverdeling 
opgesteld tussen mr. Balkema en het WODC, 
met als ho lofdlijn dat mr. Balkema het dossier-
onderzoek verricht terwijl het WODC de statis-
tische vergelijking voor zijn rekening neemt 
(het WODC krijgt nl. de beschikking over 
kopieën van de computerbanden met de 
justitiële gegevens van het CBS). Het idee voor 
deze taalo)erdeling vloeide voort uit de wens te 



komen tot zo relevant mogelijke gegevens voor 
het beleid en de kosten van het onderzoek bin-
nen aanvaardbare grenzen te houden. Inmiddels 
werd bij het WODC bekend dat ook binnen het 
Openbaar Ministerie zelf pogingen werden 
ondernomen om tot evaluatie van de nieuwe 
regelingen voor de preventieve hechtenis te 
komen. Om doublures en fricties te vermijden 
en het effect van het onderzoek te optimalise-
ren is door het WODC gepoogd het eigen en 
mr. Balkema's onderzoek een zinvolle plaats te 
geven in het kader van de plannen van het 
Openbaar Ministerie. Deze opzet is geslaagd. 

15. Drugs en detentie ( 1977) 
In diverse departementale nota's is de wenselijk-
heid geuit van onderzoek naar de problematiek 
rond druggebruik in Nederlandse strafinrich-
tingen; met name zou men graag inzicht hebben 
in de mogelijkheden tot hulpverlening. In over- 
leg met de departementale werkgroep 

24 	'Inventarisatie drugproblemen in justitiële 
inrichtingen' (voorzitter mr. L. Oranje) is door 
het Criminologisch Instituut van de Rijksuniver-
siteit 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-toezegging heeft 
alleen betrekking op het eerste deelonderzoek, 
waarin ter vergelijking ook niet-druggebruiken-
de gedetineerden zullen worden betrokken. In 
het najaar van 1978 zal het rapport over dit 
deelonderzoek gepubliceerd worden. 

16. Strafrechtelijke sancties in Nederland 
( 1978) 
Het onderzoek (gebaseerd op bestudering van 
wettelijke bepalingen, jurisprudentie, bestuurs-
praxis en literatuur) is gericht op een integraal 
juridische benadering van het strafrechtelijk 
sanctiestelsel in Nederland. Het ontstaan en de 
ontwikkeling ervan wordt bestudeerd mede in 
verband met historische en maatschappelijke 
achtergronden. Voorts wordt de toepassings-
wijze nader bezien en de problematiek daar-
omtrent geanalyseerd. Bevindingen van empi-
risch onderzoek worden getoetst aan juridische 
en bestuurlijke mogelijkheden. Inzonderheid 



wordt aandacht besteed aan het zg. penitentiair 
bestuursrecht. De bestaande wetenschappelijke 
bijdragen betreffen slechts bepaalde aspecten 
(bijvoorbeeld rechtspositionele vraagstukken 
bij gedetineerden) of bepaalde gedeelten (bij-
voorbeeld yoorwaardelijke invrijheidsstelling) 
van dit gebied. Regels van penitentiair bestuurs-
recht liggen besloten in een groot aantal bron-
nen: van internationale verdragen tot ministe-
riële verordeningen. Voor penitentiaire be-
stuursfunciionarissen is het van belang, dat ze 
inzicht hebben in de geldende regelingen en in 
de rechtsWaarde ervan. Daar komt bij dat 
sedert mei 1977 voor gedetineerden een specia-
le beklag- en beroepsmogelijkheid is opgesteld. 
Wanneer ze naar hun mening door penitentiaire 
bestuursorkanen in hun rechten zijn aangetast, 
kunnen ze !in bepaalde gevallen hun zaak voor-
leggen aan leen onafhankelijke penitentiaire 
rechter. Vor deze penitentiaire rechter (en dat 
geldt eveneer voor rechtshelpers en advocatuur) 

25 	is de detenfiesituatie (althans naar haar rechts- 
aspect) nog vrijwel een tabula rasa. Het is daar-
om voor dé komende penitentiaire rechts-
praktijk van bijzonder belang, wanneer van de 
bevindingen van het onderhavige onderzoek 
gebruik gennakt kan worden. Prof mr. W.H.A. 
Jonkers c. s , van de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen voeren dit project uit. De inleidende 
beschouwingen over de strafrechtelijke sancties 
in het algeneen alsmede het hoofdstuk over de 
vermogenssancties werden reeds gepubliceerd 
in 'Het penitentiaire recht' (losbladige editie, 
uitgegevenibij Gouda Quint B.V. te Arnhem). 

17. Gearresteerden met lopend vonnis ( 1978) 
Enkele jarén geleden is het plan geopperd om 
een onderzoek in te stellen naar de achter-
gronden van het niet-reageren op een oproep 
voor een inrichting voor veroordeelden met 
een lopend', vonnis. De uitvoering van dit plan 
werd belemmerd door het feit dat de gearres-
teerde nietImelders over te veel Huizen van 
Bewaring Waren verdeeld. De bestemming van 
de B-vleugel van het HvB te Leeuwarden voor 
deze categrie gedetineerden vormde aanlei-
ding het plan voor het bedoelde onderzoek 
weer ter hand te nemen. Doel van het onder-
zoek is het l verzamelen van gegevens over de • 



achtergronden van het niet-reageren teneinde 
door wijziging van de oproepprocedure of 
anderzins het meldingspercentage te verhogen. 
Deze gegevens zullen verzameld worden door 
middel van gestructureerde interviews met 
circa 150 gedetineerden, aangevuld met dossier-
gegevens van het HvB en de afdeling Selectie 
en Detentiebegeleiding van het Penitentiair 
Selectie Centrum. 
Ook zullen meer algemene achtergrondgegevens 
verzameld worden die voor de eigenlijke vraag-
stelling van secundair belang zijn, maar wel 
interessant werden wanneer ze worden afgezet 
tegen gegevens van andere categorieën gedeti-
neerden, bijvoorbeeld zelfmelders. 
Ook zal tijdens de interviews gesproken wor-
den over de arrestatie die volgde op het niet-
reageren door veroordeelden met een lopend 
vonnis op een oproep om hun straf te onder-
gaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Mevr. L. Schulte, die als stagiaire werkzaam is 

26 	bij het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen 
van de Directie Gevangeniswezen van het 
Ministerie van Justitie. Behalve bij genoemd 
stafbureau ligt de supervisie bij het Criminolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Het ligt in de bedoeling in een 
vervolgonderzoek waarover met dit Criminolo-
gisch Instituut overleg gaande is, de informatie 
met betrekking tot de arrestatie die de gedeti-
neerden hebben verstrekt, te vergelijken met 
en te controleren aan gegevens verzameld bij 
de politiecorpsen die de arrestatie hebben 
verricht. 

C. Extern onderzoek in voorbereiding 

18. Functioneren Officier van Justitie 
Voor dit onderzoek werd subsidie aangevraagd 
door het Willem Pompe Instituut voor straf-
rechts-Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. De onderzoeker gaat ervan uit dat 
in de rechtstheorie doorgaans een tweedelige 
doelstelling aan het strafrecht wordt toege-
kend. Enerzijds dient het strafrecht te reageren 
op ongewenst gedrag, anderzijds dienen in de 
uitvoering van deze controletaak procedurele 
regels nageleefd te worden. Een interessante 
vraag is of degenen die tot taak hebben de 
wet uit te voeren en toe te passen zich uitslui- 
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tend laten leiden door deze doelen. Zo ver-
wacht de onderzoeker dat de Officier van 
Justitie zich niet alleen op deze doelen oriën-
teert, dociOok op het functioneren van de 
organisatie ien zijn eigen rol binnen dit geheel. 
Zijn dagelijkse besluitvorming zal naar verwacht 
wordt een compromis te zien geven tussen de 
drie, dikwijls met elkaar strijdige oriëntaties. 
Inzicht in liet handelen van de Officier van 
Justitie en in de factoren die dit conditioneren 
lijkt de onderzoeker van groot belang om de 
effectiviteit van beleidsvoorstellen zoals die 
welke aansturen op een verdere harmonisering 
van strafreehtsbedeling te verhogen. Het pro-
ject beoogti een bijdrage te leveren aan deze 
harmonisering. Speciale aandacht krijgt in dit 
kader ook de discretionaire bevoegdheid van 
de Officier Ivan Justitie: een te ver doorgevoer-
de discretié kan namelijk de verwezenlijking 
van het beginsel van de rechtsgelijkheid in de 
weg staan. 

19. Evaluatie Pompekliniek 1966-1974 
Door de leiding van de Prof. mr. W.R.J. 
Pompe Kliniek te Nijmegen is subsidie aan-
gevraagd voor een onderzoek ter evaluatie van 
de roerige beginjaren 1966-1974 van deze 
instelling. In 1966 is de kliniek, na jaren voor-
bereidend ,;verk, van start gegaan als particu-
liere inrichting voor ter beschikking van de 
regering geStelden. Beoogd werd om op basis 
van therapéutische gemeenschapsprincipes en 
een daarmee samenhangende vergaande 
democratiserings-ideologie een experiment te 
realiseren vs!,aarbij juist binnen de dwang-
verpleging het recht op zelfbeslissing primair 
zou worden gesteld. Daarmee vormde de 
Pompe klirliek een van de meest radicale 
experimentele inrichtingen in de geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland. 
Na enige ja'ren ontwikkelde zich echter een 
situatie in de kliniek die zowel intern als 
extern veel ]  onrust veroorzaakte. Een belang-
rijke uiting van deze onrust werd gevormd 
door de vele ontvluchtingen van bewoners en 
vernielingen, geweldplegingen en andere 
delicten die bewoners zowel in de kliniek als 
daarbuiten pleegden. Ook binnen de staf 
tekenden zich steeds scherpere tegenstellingen 
af. Diverse ;pogingen werden ondernomen om 



de situatie weer onder controle te krijgen. Van 
de eind 1974 doorgevoerde reconstructie-
poging werd medio 1976 geconstateerd dat 
deze met succes bekroond was. Een concrete 
vraagstelling bij dit onderzoek is: hoe hebben 
de oorspronkelijke ideeën die ten grondslag 
lagen aan de oprichting van de Pompe kliniek 
zich in de jaren 1966 tot 1974 ontwikkeld, 
welke factoren hebben op welke wijze deze 
ontwikkeling beïnvloed en hoe werden in de 
praktijk de vormgeving en uitvoering van deze 
ideeën gerealiseerd? Een meer theoretische 
vraagstelling is: welke inzichten geeft de analy-
se van de ontwikkeling van de Pompe kliniek 
op de mogelijkheden en beperkingen van een 
therapeutische gemeenschap, met een specifiek 
gekleurde democratische behandelings- en 
beheerstructuur, binnen het kader van de 
dwangverpleging? 

20. Evaluatie methadonverstrekking aan drug-
28 	verslaafden 

De subsidieaanvrager voor dit onderzoek is het 
Psychologisch Laboratorium van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Uitgaande van erva-
ringen van een grootscheeps methadonprogram-
ma dat in de zestiger jaren in de Verenigde 
Staten van Amerika is opgezet en uitgevoerd, 
is in 1970 in Rotterdam bij de GG en GD voor 
het eerste een dergelijk programma doorge-
voerd bij de poliklinische behandeling van drug-
verslaafden. Naast de medische en therapeu-
tische aspecten krijgt daarbij de (psycho-)socia-
le dienstverlening veel aandacht. Het onderzoek 
behelst een evaluatie van het Rotterdamse 
methadonprogramma. Daarbij wordt o.a. 
bekeken of de patiënten illegale opiaten bij 
gebruiken, terwijl met behulp van tests en 
interviews allerlei persoons- en sociale variabe-
len zowel onderling als met het druggebruik van 
de 'patiënten worden gecorreleerd. Het subsidie-
verzoek is in eerste instantie doorverwezen naar 
de Interdepartementale Stuurgroep Drugbeleid. 

21. Jurisprudentie 'vol-beroep! Arob-beroep' 
Bij dit project is sprake van een opdrachtver-
lening door de Ministeries van Binnenlandse 
Zaken en van Justitie. In de begroting voor het 
dienstjaar 1978 is door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken aangekondigd een onder- 



zoek naar de jurisprudentie bij Kroon-beroep 
en Arob-beroep. De Minister van Justitie heeft 
zich bereid verklaard als mede-opdrachtgever 
op te treden. Besloten werd de uitvoering van 
het voorgestelde onderzoek op te dragen aan 
de sectie Administratief Recht van de 
Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. De opdrachtgevers willen antwoord 
krijgen op de vraag of er verschil bestaat tussen 
de wijze van toetsing bij `vol' Kroon-beroep en 
die bij Arob- c.q. Bab-beroep, en zo ja: in 
welk opzicht. Indien uit het onderzoek zou 
blijken, da i er geen of geen noemenswaardig 
verschil bestaat tussen de wijze van toetsing 
bij `vol' Króonberoep en die bij Arob- c.q. Bab-
beroep, niátegenstaande de Kroon daarbij niet 
is gebonden aan beroepsgronden als voor 
Arob- en Bb-beroep voorgeschreven, zou 
daarin een argument kunnen worden gezien 
— met name met het oog op de onafhankelijk-
heid van de Arob-rechter — de voorkeur te 

29 	geven aan Arob-beroep boven het `volle'-beroep 
op de Kroón. Indien uit het onderzoek zou 
blijken dat er verschil bestaat tussen de wijze 
van toetsing bij `vol' Kroonberoep en die bij 
Arob- c.q. Bab-beroep, moet worden nagegaan 
welke belangen (al of niet van rechtsbescher-
ming van cie burger) met dat verschil worden 
gediend. 

22. Invloed TV-geweld op agressief gedrag bij 
jeugdigen 
Dr. 0. Wiegman van het Instituut voor Sociale 
Psychologi le van de Rijksuniversiteit te Utrecht 
is door de'Amerikaanse hoogleraar dr. L.D. 
Eron benaderd met de vraag als onderzoek-
coórdinator voor Nederland te willen fungeren 
in een mul ltinationaal project dat beoogt 
'A cross-cUltural study of the interaction of 
parental, sócial and cognitive variables with the 
learning of aggression through the modeling of 
media violence' dat onder leiding staat van 
prof dr. LIR. Huesmann van de Universiteit 
van Illinois. Dit project zou behalve in de 
Verenigde "Staten gestart worden in Australië, 
Finland, Israël en Polen. De heer Wiegman 
heeft t.b.v. de Nederlandse pendant van dit 
onderzoek eveneens subsidie aangevraagd bij 
de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs 
en bij het Ministerie van CRM. 



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

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

Onderzoekers: dr. J.J.M. van Dijk en drs. C.H.D. 
Steinmetz 

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 materiaal wordt verzameld door het NIPO. 
Het betreft hier een aselecte 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 

30 	was, is in 1976 opgevoerd tot 10.000. In de 
enquête wordt de vraag voorgelegd of de 
respondenten ooit / het jaar voorafgaande aan 
de enquête of / het jaar waarin de enquête 
gehouden wordt slachtoffer zijn geweest van 
een delict als genoemd in de enquête. Het gaat 
hierbij om enkele veel voorkomende misdrijven 
zoals zakkenrollerij, fiets- en bromfietsdiefstal, 
diefstal van en uit een auto en diefstal met 
braak. Tevens wordt onderzocht of de vrouwe-
lijke respondent op straat lastig is gevallen, 
waarbij de aanvaller duidelijk seksuele bedoe-
lingen had. Hiernaast wordt het aangiftegedrag 
en enige bijzonderheden omtrent de omstandig-
heden waaronder het delict plaatsvond, gere-
gistreerd. Tot deze omstandigheden wordt ook 
gerekend of de respondent maatregelen had 
getroffen ter voorkoming van een misdrijf. Met 
het CBS is overeengekomen dat de slachtoffer-
enquêtes vanaf 1980 zullen worden uitgevoerd 
binnen een samenwerkingsverband tussen het 
CBS en het WODC. Binnen dit kader zullen 
tevens nadere studies worden uitgevoerd. 

24. Criminaliteit als gespreksonderwerp (1977) 

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 naai.  aanleiding hiervan nog gesprekken 
had gevoerd. Bij de analyse van de antwoorden 
werd bijzondere aandacht aan het onderwerp 
misdaad bekteed. Uit het onderzoekresultaat 
blijkt dat per dag een op elke tien Nederlanders 
een gesprek voert over een verschijnsel waarvan 
per jaar sleehts een op elke honderdduizend 
Nederlancirs het slachtoffer wordt, nl. een 
(poging tot) doodslag of moord (in 1977 
130 veroordelingen). Het gegeven dat het 
overgrote deel van deze gesprekken wordt 
gevoerd op i basis van krante-artikelen, doet 
vermoeden dat er niet op zo'n grote schaal 

31 	over moorden e.d. zou worden gesproken, 
wanneer de kranten hier minder over schreven. 
Het onderzoek leverde een aanwijzing op dat 
dit vermoeden juist is: de geënquêteerden die 
zelden nooit een krant te lezen, hadden statis-
tisch significant minder vaak over misdaad 
gesproken en waren hiervoor ook minder 
bevreesd. Inmiddels is de vraag aan de orde 
waarom juist de artikelen over moorden door 
zulke grotel delen van de bevolking worden 
gelezen en besproken. Sensatiebelustheid lijkt 
niet de enige verklaring te zijn. Het valt op dat 
de misdaadartikelen en het meest intens wor-
den gelezen door de bevolkingsgroepen die 
aan de meer gecompliceerde, 'moeilijke' artike-
len over economie en politiek vaak niet toe-
komen, te Weten vrouwen, ouden van dagen en 
mensen met weinig opleiding. Wanneer leden 
van deze bevolkingsgroepen over 'het nieuws' 
willen praten, zijn zij kennelijk vaak aangewe-
zen op simpele nieuwsfeiten zoals moorden en 
verkeersongelukken. Deze uitkomsten maken 
nog eens duidelijk hoe belangrijk de opdracht 
aan de journalist is om het meer ingewikkelde, 
politieke en economische nieuws toegankelijk 
te maken voor bevolkingsgroepen die in een 
achterstandsituatie verkeren. 



25. Criminaliteit ten opzichte van de Horeca-
bedrijven ( 1975 ) 

Onderzoeker: drs. P.C. van Duyne 

In 1975 hebben de twee grote organisaties van 
horecabedrijven, de 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 enquêtes onder een representatie-
ve steekproef van de horecahouders wat de aard 
en de omvang is van de criminaliteit waarmee 
de horecabedrijven worden geconfronteerd. De 

32 	onderzoekmaanden 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. Het eindverslag zal binnenkort worden 
gepubliceerd. 

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 
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 het speciaal preventie-
ve effect van het strafrechtelijk ingrijpen. Voor 
verschillende categorieën delicten — o.a. een-
voudige diefstal, diefstal met braak, eenvoudige 
mishandeling — wordt het speciaal preventieve 
effect vergeleken van verschillende strafsoorten 



en van de berechting op zich. Een verslag over 
dit laatste 'onderdeel zal eind 1978 worden ge-
publiceerd'. 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 Justitiële Documentatiedienst. 

27. Enquéte pornografiecommissie van het 
Openbaar Ministerie ( 19 76) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Volgens het voorstel van de pornografiecommis-
sie van het Openbaar Ministerie is in 1977 een 
schriftelijke enquête gehouden onder de 
burgemeáers van alle 850 gemeenten in ons 
land om te komen tot een inventarisatie van de 

33 	verschillende plaatselijke praktijken wat betreft 
prostitutie, sexclubs, sexbioscopen, sexwinkels 
e.d. Het doel van het onderzoek is te komen tot 
een verantwi  oord landelijk beleid op langere 
termijn ten aanzien van commerciële sexbedrij-
ven e.d. D ie resultaten van het onderzoek zullen 
waarschijnlijk nog in 1978 worden gepubli-
ceerd. 

28. Sexuéle delicten ( 19 78) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Naar aanleiding van een verzoek uit het parle-
ment en n overleg met de Adviescommissie 
Zedelijkhéidswetgeving zal het vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid ten aanzien van sexuele 
misdrijven worden geanalyseerd. Daarvoor zal 
gebruik w iorden gemaakt van het meest recente 
CBS-mate iriaal (1977). Aan de hand van de 
resultaten zal worden bezien of verder onder-
zoek wenselijk is en in welke richting dit het 
beste kan gebeuren. Gedacht wordt aan onder-
zoek naar Ieigenschappen van daders en slacht-
offers, naar de aard van de relatie tussen hem 
en naar de opvattingen van leden van het 
Openbaar:Ministerie en rechters. 



29. Inbraakpreventie en schade ( 1977) 

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

De interdepartementale Commissie voor de 
Ontwikkeling van Beleidsanalyse (Coba) voert 
in samenwerking met de gemeentepolitie van 
's-Gravenhage een kosten-baten analyse uit 
waarbij tegenover elkaar worden gezet ener-
zijds de kosten die door particulieren en 
bedrijven gemaakt worden om hun goederen 
tegen inbraak te beschermen en anderzijds de 
baten van deze inbraak-preventieve maatrege-
len uitgedrukt in het aantal door deze maat-
regelen verhinderde of voorkómen inbraken. 
In het kader van deze analyse verricht het 
WODC een aantal deelonderzoeken. Door mid-
del van een mondelinge enquête onder de 
bewoners van Den Haag en een schriftelijke 
enquête onder de Haagsche bedrijven, welke in 
de zomer van 1978 zijn gehouden, wordt nage- 

34 	gaan in welke mate particulieren en bedrijfs- 
leven de afgelopen jaren moeite hebben gedaan 
hun goederen tegen inbraak te beschermen en 
welke kosten hiervoor zijn gemaakt. Tevens 
moet de vraag beantwoord worden in hoeverre 
justitiële en aanverwante organen zoals open-
baar ministerie, zittende magistratuur, reclas- 
sering, gevangeniswezen en advocatuur, 
bemoeienis hebben met een inbraak die door 
de politie is opgehelderd, en de kosten die met 
die bemoeienis gepaard gaan. Dit laatste deel 
zal worden uitgevoerd door middel van een 
dossierstudie en gegevens welke aanwezig zijn 
op de directies DORR, Gevangeniswezen, TBR 
en reclassering. Rapportage over de onderzoe-
ken zal eind 1978 zijn voltooid. 

30. Relatie primaire politie-opleiding en 
-praktijk (1975) 

Onderzoeker: dr. J. Junger-Tas 

In samenwerking met het Ministerie van Binnen-
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 	een groot aantal deel-onder- 
zoeken waarotider: 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) onderviaging van docenten, mentoren en 
wachtcommandanten; 5) onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking naar opvattingen en ver-
wachtingen ten aanzien van het politie-optreden 
en 6) een e)nderzoek onder korpschefs, officie-
ren van justitie en burgemeesters naar opvat-
tingen over optreden en opleiding van de 
politie. Alle deel-onderzoeken zijn inmiddels 
voltooid en gerapporteerd. Van het eerste deel. 

35 	onderzoek is een afzonderlijk rapport gepubli- 
ceerd. Zie londer nr. 31. Het totale onderzoek 
zal leiden tot aanbevelingen met betrekking 
tot wijzigingen in vorm en inhoud van de 
opleiding. De eindrapportering zal nog in 1978 
plaatsvinden. 

31. Een observatie-onderzoek naar het werk 
van de politiesurveillance (1975) 

Onderzoekers: dr. J. Junger-Tas en A. van der 
Zee-Nefke ins 

Om een beter inzicht te verkrijgen in omvang 
en aard va in het politiesurveillancewerk werden 
in augustus 1976 deze activiteiten bestudeerd 
in een grote, een middelgrote en zes platte-
landsgementen. In totaal werden 91 complete 
diensten g leobserveerd. Enkele conclusies 
kunnen uit het onderzoek worden getrokken. 
De praktijk van de geüniformeerde dienst is er 
allereerst een van ordehandhaving, veeleer dan 
kriminalit leitsbestrijding. Hiernaast neemt 
dienst- en hulpverlening een belangrijke plaats 
in, hetgeen door de politie niet altijd bijzonder 
gewaardeerd wordt. Verder viel op de grote 
beslissingsvrijheid van de politieman in zijn 
dagelijks werk. Vrij grote verschillen in taak-
vervulling Ideden zich voor tussen stad en 



platteland. De rijkspolitieman heeft meer een 
all-round taak en is autonomer; ook is hij meer 
geïntegreerd in de lokale samenleving. Ten-
slotte wordt het politie-optreden gekenmerkt 
door een zekere selectiviteit ten opzichte van 
bepaalde bevolkingsgroepen, en is het gedrag 
van de surveillanten te sterk gecorreleerd met 
het gedrag van de bij het voorval betrokken 
burgers. Het onderzoek werd besloten met 
enkele suggesties met betrekking tot de orga-
nisatie van het werk van de surveillant en de 
beïnvloeding van het politiegedrag ten opzichte 
van de bevolking. Dit onderzoek vormt een 
deel van het onder nr. 30 vermelde onderzoek 
en werd in 1977 gepubliceerd. 

32. Toepassing transactiebevoegdheid ( 1976) 

Onderzoekers: A.K. KriSner en P.B. Cliteur 
Rapporteur: dr. J.J.M. van Dijk 

36 	Op verzoek van de vergadering van Procureurs- 
Generaal werd op basis van het jaaroverzicht 
1973 'Transacties', van de Hoofdafdeling 
Comptabiliteit een verkennende studie uit-
gevoerd naar het transactiebeleid van de ver-
schillende korpsen Gemeentepolitie en de 
districten Rijkspolitie. Aanvullende informatie 
werd verzameld door middel van interviews 
met een twintigtal korpsen waarvan de aantal-
len gerealiseerde transacties per opsporings-
ambtenaar opvallend hoog of laag waren of 
een opmerkelijke ontwikkeling vertoonden 
tussen 1973 en 1975. Het onderzoek was 
zowel gericht op de factoren die de opsporing 

• van voor transactie in aanmerking komende 
feiten bepalen als de factoren die bepalen of 
de opgespoorde transigabele feiten al dan niet 
door transacties worden afgedaan. De hoeveel-
heid transigabele feiten die een korps opspoort 
blijkt voornamelijk te worden bepaald door 
de lokale verkeerssituatie. Ruim driekwart van 
alle opgespoorde transigabele feiten bestaat 
uit een parkeerovertreding. Veel korpsen 
voeren een actief opsporingsbeleid ten aanzien 
van parkeerovertredingen. Sommige korpsen 
lijken hier echter door gebrek aan mankracht 
onvoldoende aan toe te komen. De verschillen 
tussen de aantallen transacties per opsporings-
ambtenaar van de korpsen zijn overigens groot 



te noemen Ditzelfde geldt voor de aantallen 
processen-verbaal per opsporingsambtenaar. 
Tussen de aantallen transacties per opsporings- 
ambtenaarien de aantallen processen-verbaal I  
bestaat een positieve samenhang: korpsen die 
veel bekeuringen uitschrijven, realiseren ook 
veel transacties en andersom. Het publiek 
weigert niet zelden op transactievoorstellen in 
te gaan. Dit zou vooral het geval zijn bij de 
parkeerovertredingen. Veel mensen zijn niet 
bereid om de boete op het bureau te komen 
betalen. Het geringe verschil tussen het poten-
tiële schikkingsbedrag en het aan het Openbaar 
Ministerie te betalen bedrag zou deze weigerin-
gen in de band werken. 

33. OpspOringsbeleid (1977) 

Onderzoeker: dr. J. Junger-Tas 

Van alle strafbare feiten die ter kennis van de 
37 	politie kom' en wordt slechts een beperkt en per 

delictsoort!, variërend deel ook daadwerkelijk 
opgehelderd d.w.z. slechts een beperkt deel 
leidt tot oPsporing en aanhouding van één of 
meer verd4chten. 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 
tweede plaats voert de politie door het stellen 
van prioriteiten een beleid bij de opsporing van 
strafbare feiten. In dit onderzoek komen beide 
aspecten a jan de orde. Op de volgende vragen 
zal naar en 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- 

) 
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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 beïnvloeden; d) een dossier-
studie waarin aan de hand van een aantal 
processen-verbaal onderzocht moet worden 
welke factoren samenhangen met het al of 
niet opgehelderd worden. Het onderzoek zal 
in het voorjaar van 1979 van start gaan en het 
eindrapport zal eind 1980 verwacht mogen 
worden. Over de diverse onderdelen zal de 
onderzoeker tussentijds verslag uitbrengen. 

34. Actieonderzoek criminaliteitsbestrijding 
( 19 78) 

Onderzoeker: dr. J. Junger-Tas 

In 1972 is door de Minister van Justitie de 
Werkgroep Verbaliseringsbeleid Misdrijven 
ingesteld met onder meer als taak het nagaan 
van de mogelijkheden om te komen tot de 
vaststelling van richtlijnen aan de politie voor 
het verbaliseringsbeleid. Aanleiding was een 
toenemende criminaliteit, daling van het ophel-
deringspercentage en tekorten bij de politie 
welke gezamenlijk tot een verantwoorde priori-
teitenstelling in het verbaliseren van misdrijven 
noodzaken. De Werkgroep kwam tot de con-
clusie dat de vaststelling van landelijke richt-
lijnen voor het verbaliseringsbeleid vooralsnog 
niet goed mogelijk is maar dat deze plaatselijk 
en regionaal gestalte zullen moeten krijgen in 
het overleg tussen hoofdofficier, burgemeester 
en politiechef. In vervolg op deze conclusie zal 
door het WODC een evaluatie-onderzoek wor-
den gehouden waarbij experimenten op de 
recherche- en andere afdelingen van een aantal 
geselecteerde politiekorpsen op hun effecten 
zullen worden bekeken. De experimenten, 
welke in samenwerking met het plaatselijk 
driehoeksoverleg voor elk korps apart zullen 
worden geselecteerd, hebben tot doel te 
komen tot een effectievere opsporing van 
(bepaalde) misdrijven, welke kan resulteren in 
een daling van het criminaliteitsniveau. De 



effecten van de experimenten zullen onder 
meer gemeten worden met behulp van slacht-
offerstudiés en burgerij-enquêtes die zowel 
vóór als ná een experiment zullen worden 
gehouden. Het onderzoek zal begin 1979 star-
ten en er zal, afhankelijk van de duur van de 
proefnemingen, tussen eind 1979 en eind 1980 
gerapporteerd worden. 

35. 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.rd. onderzocht met welke kenmerken 
van dader én delict de vervolgingsbeslissing en, 
in geval vad 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 

39 .  discussie rond de klassejustitie zijn in het 
februarinummer 1977 van het Tijdschrift voor 
Criminologie reeds enige resultaten van het 
onderzoekl gepubliceerd. Het bleek dat de 
ernst van liet feit (hoogte van de schade) een 
belangrijké 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 in 1978 geschieden. 

36. Strafréchtelijke vervolging en bestraffing 
van Nederlanders en buitenlanders ( 1975 ) 

Onderzoekers: drs. C. van der Werff en A.A. 
van der Zeé-Nefkens 

In dit onderzoek, waarover in 1978 een rapport 
is gepubliCeerd, is gezocht naar een antwoord 
op de vraag of bij de afdoening van strafzaken 
tegen buitenlanders andere criteria worden 
gehanteerd dan bij de afdoening van zaken van 
Nederlandérs. Daartoe zijn alle misdrijfzaken 
van het Wetboek van Strafrecht van meerder-
jarige buiténlandse mannen die in het vierde 



kwartaal 1974 zijn afgedaan, gezet naast een 
vergelijkingsgroep bestaande uit zaken van 
Nederlanders. De benodigde gegevens zijn 
ontleend aan de strafdossiers. De resultaten 
wijzen uit dat zaken tegen buitenlandse ver-
dachten iets vaker zijn geseponeerd dan zaken 
tegen Nederlandse verdachten ondanks het 
feit dat zij relatief van iets ernstiger aard zijn. 
Dat geldt met name voor de zaken van buiten-
landers die geen vaste woon- of verblijfplaats 
in ons land hebben. Er zijn aanwijzingen dat 
dit wat 'ruimere' sepotbeleid verband houdt 
met beslissingen van de vreemdelingendienst 
om de verdachten het land uit te zetten. Met 
betrekking tot de vervolgde zaken kan worden 
aangetoond dat het verschil in duur van de 
gevangenisstraffen geheel moet worden toe-
geschreven aan het ernstiger karakter van de 
door de betreffende buitenlanders gepleegde 
feiten. Tegen buitenlanders blijkt in vergelijk-
bare gevallen echter wel zeker een korte vrij- 

40 	heidsstraf (korter dan vier maanden) te wor- 
den geëist dan tegen Nederlanders. Met betrek-
king tot de opgelegde straffen geldt hetzelfde. 
Het vorderen en opleggen van deze korte 
straffen is goeddeels een gevolg van het feit 
dat buitenlanders die geen vaste woon- of 
verblijfplaats hebben, in Nederland met het 
oóg op het vluchtgevaar vaker in voorlopige 
hechtenis worden genomen dan Nederlandse 
verdachten. Zoals bekend is, wordt de straf 
namelijk doorgaans aangepast aan de reeds 
ondergane voorlopige vrijheidsbeneming. 
Hiermee is het verschil in strafsoort evenwel 
niet volledig verklaard. Ook wanneer geen 
voorlopige hechtenis wordt toegepast, wordt 
bij buitenlanders iets vaker onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf geëist en opgelegd dan bij 
Nederlanders. Dit laatste zou kunnen samen-
hangen met het feit dat buitenlanders vaker 
bij verstek worden veroordeeld dan Nederlan-
ders, waardoor de officier van justitie en de 
rechter bij het bepalen van de straf minder 
gemakkelijk rekening kunnen houden met 
eventuele verzachtende omstandigheden. 



37. Straftoemeting zware criminaliteit (1976) 

Onderzoeker: drs. 0. J. Zoomer 

Op verzoek van de ressortsvergadering 
's-Gravenháge wordt een onderzoek verricht 
naar het straftoemetingsbeleid (waarmee zowel 
de strafvorderingen als de vonnissen worden 
bedoeld) in gevallen van zware criminaliteit. 
Beoogd wórdt daarmee een antwoord te krijgen 
op de vraa lg, hoe de straftoemeting met betrek-
king tot elinstige delicten zich in de afgelopen 
jaren in Nederland heeft ontwikkeld en welke 
verschillen er in dit opzicht bestaan tussen de 
ressorten en arrondissementen. Tevens wordt 
in dit onderzoek aandacht besteed aan de 
relatie tuslen 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) l en gegevens uit strafdossiers betref- 

41 	fende ernstige delicten welke zijn berecht in 
de jaren 1973, 1974,1975 en 1976. Om ver-
schillende redenen is het onderzoek beperkt 
tot de ressorten Den Haag, Amsterdam en 
Den Bosch. Als onderdeel van dit onderzoek 
is een vragenlijst samengesteld met betrekking 
tot factoren die van invloed (kunnen) zijn op 
de straftoemeting. Deze lijst wordt door 
officieren Ii■fan justitie ingevuld over door hen 
te behandelen ernstige delicten. In eerste 1 instantie is alleen het ressort Den Haag bij dit 
project bëtrokken. De bedoeling is de lijst ook 
in andere ressorten te introduceren. Over de 
resultaten i van dit onderzoek zal in 1978 worden 
gerapporteerd. 

38. Straftoemeting art. 26 WVW in 1976 
(19 75 ) 

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

Enige jaren geleden heeft de redactie van Delikt 
en Delinkiwent het plan opgevat om regelmatig 
recente gëgevens te publiceren over de straf-
toemeting in Nederland. Op deze wijze hoopt 
zij de geinteresseerden, in het bijzonder de bij 
de werkirig van de wet betrokken politiële en 
justitiële autoriteiten, meer inzicht te geven in 



de in dit opzicht landelijk gevolgde praktijk. 
De eerste delicten waaraan men aandacht heeft 
willen besteden zijn enkele artikelen van de 
Wegenverkeerswet. In 1976 zijn daartoe via de 
griffies van de rechtbanken gegevens verzameld 
over de straftoemeting in eerste aanleg, die 
door het WODC zijn bewerkt. De resultaten 
ervan zijn gepubliceerd in Delikt en Delinkwent 
van april en december 1977. De belangrijkste 
uitkomsten waren dat ongeveer gelijktijdig met 
de uitvoering van de nieuwe wettelijke bepa-
ling (november 1974) het percentage gevange-
nisstraffen in alle ressorten aanzienlijk is 
gedaald. De verschillen tussen de ressorten en 
rechtbanken in de verhouding tussen opgelegde 
geldboetes en gevangenisstraf bleken evenwel 
in 1976 niet te zijn verdwenen. In arrondisse-
menten waar relatief vaker een veroordeling 
ex. art. 26 lid 1 plaatsvond, bleek ook vaker 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf te zijn opge-
legd. Deze verschillen bleken niet te kunnen 
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	worden verklaard uit verschillen in kenmerken 
van daad en dader. 

39. Straftoemeting artikelen 26, 28 en 33a 
WVW in 1978 ( 1978) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Het hiervoor onder nummer 38 genoemde 
onderzoekproject is in 1978 voortgezet. Op 1 
januari 1978 is de tweede fase van materiaal-
verzameling gestart. Evenals in 1976 is in 1978 
de griffiers van alle rechtbanken verzocht hun 
medewerking te verlenen en van elke strafzaak 
die daarvoor in aanmerking komt een formu-
lier in te vullen. Behalve over de gevorderde 
en de opgelegde straf worden gegevens verza-
meld over de dader (te weten: geslacht, werk en 
recidive) en over het feit (te weten: delicts-
kwalificatie, aard voertuig, hoogte alcohol-
promillage, schade en letsel, onvoorzichtig rij-
gedrag en voorlichtingsrapportage) en voorts 
over datum van plegen van het delict en de 
datum van het vonnis. In tegenstelling tot de 
eerste fase zal in deze tweede fase ook de 
straftoemeting in hoger beroep worden betrok-
ken. Daartoe is de medewerking gevraagd van 
de griffies van alle hoven. Nieuw is eveneens 



dat dit keer de militaire rechtscolleges aan het 
onderzoek deelnemen. 

40. Toep Issing voorlopige hechtenis ( 19 77) 

Onderzoekers: drs. A.C. Berghuis en drs. L.C.M. 
Tigges 

Op verzoek van de Evaluatiecommissie Voor- . 
lopige Hechtenis (ingesteld door de vergadering 
van Procuileurs-Generaal) voert het WODC een 
onderzoek uit naar het functioneren van de 
wet van 2 oktober 1973 (Staatsblad 509), 
waarbij de regelingen betreffende het dwang-
middel van de voorlopige hechtenis werden 
gewijzigd. in de eerste jaren werd de aandacht 
vooral ged icht op het effect van genoemde wet 
en op de a irrondissementsgewijze verschillen 
zoals die onder het regiem van de nieuwe wet 
te constatéren zijn. Inmiddels is het interim-
rapport over deze eerste fase verschenen. In de 

43 	tweede fase zal door middel van een dossier- 
onderzoek onder meer worden nagegaan waar-
op de versehillen tussen de arrondissementen 
ten aanzien van de toepassing van de voorlopige 
hechtenis berusten. Aandacht zal worden 
besteed aan de volgende onderwerpen: relatie 
van de toepassing van de voorlopige hechtenis 
met de kenmerken van de daad en de verdachte; 
de gronden (en de motiveringen) waarop voor-
lopige hechtenis gevorderd resp. bevolen wordt; 
de schorsing van de voorlopige hechtenis als-
mede de schorsing van het onderzoek op de 
rechtszitting. Het dossieronderzoek zal in nau-
we samenwerking met mr. J.P. Balkema van het 
Juridisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen worden uitgevoerd. In 1978 kan het 
rapport over deze fase tegemoet worden gezien. 
In de derde fase tenslotte zal het WODC, mede 
op basis van de resultaten van de voorafgaande 
fasen, een lenquéte houden in het bijzonder 
onder de léden van de Rechterlijke Macht, 
om een diéper inzicht te krijgen in de eventuele 
knelpunten bij de toepassing van de voorlopige 
hechtenis Onder het regiem van de nieuwe wet. 



41. Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke 
gevangenisstraf ( 19 7 7) 

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 ten uitvoer wordt gelegd. In het 
onderzoek 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 geke- 
ken naar de gevallen waarin de straf is 
opgelegd, maar ook naar de zaken waarin dit 
niet is gebeurd terwijl tenuitvoerlegging wel 
mogelijk was geweest. Naast een analyse van 
strafbladen en dossiers van reeds plaats gevon-
den strafzaken worden interviews bij het 
Openbaar Ministerie en de parketadministratie 

44 	afgenomen. 
De bestudering van de strafbladen en de dossiers 
is nodig om na te gaan in welke mate de ten-
uitvoerlegging samenhangt met bijvoorbeeld 
de zwaarte van de voorwaardelijke straf, de 
ernst van het nieuwe delict, of de lengte van 
de proeftijd. 
Om de nodige informatie te verkrijgen wordt 
van een steekproef uit alle in één jaar tot een 
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke gevange-
nisstraf veroordeelden hun justitiële levens-
wandel gedurende de drie volgende jaren 
bekeken. Met de interviews wordt nagegaan 
welke praktische en procedurele overwegingen 
bij de beslissing tot vordering van een tenuit-
voerlegging een rol spelen. In de interviews 
wordt niet alleen gesproken over de tenuitvoer-
legging, maar ook over de toepassing van de 
voorwaardelijke gevangenisstraf waarop het 
onderzoek zich richt. 
In het rapport waarin de resultaten van dit 
onderzoek zullen worden beschreven, zal 
tevens aandacht worden besteed aan de ver-
schillende richtlijnen die op dit terrein betrek-
king hebben. 



42. Evaluatieproject winkeldiefstallen ( 1978) 

Onderzoek lers: drs. J.L.P. Spickenheuer en 
drs. O.J. Zciomer 

Al geruimejtijd functioneert binnen Humanitas 
(Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke 
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw) de 
werkgroep winkeldiefstal, welke beoogt een 
andere afhándelingsprocedure voor winkel-
diefstal te cintwilckelen. Het parket Haarlem 
heeft zich in principe bereid verklaard zijn 
medewerking aan een experiment te verlenen. 
Aan het W0DC is verzocht het project te 
evalueren. 'Alvorens tot het experiment over 
te gaan zal leerst in een vooronderzoek moeten 
worden nagegaan hoe thans de situatie in de 
ruimste zin met betrekking tot het delict 
winkeldiefstal in Haarlem is. De volgende vra-
gen zullen hierbij aan de orde komen: hoeveel 
winkeldieftallen komen ter kennis van de 

45 	politie, wiel  zijn de daders, om welk soort 
winkelbedrijven gaat het, om welke bedragen 
en goederen gaat het, door welke instantie is 
de zaak afg iedaan, hoeveel tijd is verstreken 
tussen het Plegen van het delict en de 
afdoening, op welke wijze is de zaak afgedaan? 
Tevens zull ien de resultaten van het vooronder-
zoek de concrete vorm van de experimentele 
afhandeling mede bepalen. Inmiddels is begon-
nen met hei vooronderzoek waarvan een 
verslag in h iet najaar van 1978 kan worden 
verwacht. I 

43. De behandeling van heroineverslaafden in 
penitentiaie inrichtingen ( 1977) 

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

Ten einde Op korte termijn inzicht te krijgen in 
het aantal heroïnegebruikers dat momenteel in 
de penitentliaire inrichtingen verblijft en in de 
aldaar op h ien toegepaste behandelingswijzen, 
werd een vérkennend onderzoek uitgevoerd. 
Door de aan de inrichtingen verbonden artsen 
werden hiertoe gedurende enkele maanden 
registratiefOrmulieren ingevuld. Over de resul-
taten is zonier 1978 gerapporteerd. 



44. Middellang-gestraften ( 19 74) 

Onderzoeker: drs. B. van der Linden 

In dit onderzoek worden de effecten op korte 
en lange termijn onderzocht van twee verschil-
lende 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 één van beide inrichtingen. Dit 
gedeelte van het onderzoek vindt plaats van 
november 1977 tot november 1978, waarbij 
ongeveer 600 gedetineerden worden benaderd. 
Om ook de effecten van beide regiems op lange-
re termijn te kunnen evalueren zal door middel 
van een vervolgonderzoek het functioneren 
in de 'vrije samenleving' van ontslagen gedeti- 

46 	neerden worden bestudeerd. Bovendien is een 
recidive-onderzoek ingesteld onder gedetineer-
den die de afgelopen jaren in één van beide 
inrichtingen verbleven. Teneinde de resultaten 
van bovengenoemd onderzoek in een ruimer 
kader te kunnen plaatsen wordt nagegaan, 
hoe het straftoemetingsbeleid ten aanzien van 
middellang-gestraften zich ontwikkelt en wordt 
het selectiebeleid doorgelicht. Een 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. Rappor-
tage van het onderzoek zal in fasen geschieden. 
De eerste interim-rapporten zijn inmiddels 
verschenen. De eindrapportage zal in 1979 
plaats vinden. 

45. Evaluatie-onderzoek in het Jeugdhuis van 
Bewaring De Sprang' ( 19 76) 

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 
verbeterinOn 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 afdélingen inhoudt en welke effecten 
deze op de 'gedetineerden heeft gedurende hun 
verblijf in de inrichting. In een follow-up onder- 
zoek wordt nagegaan hoe de verdere ontwikke-1 
ling 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. 
Rapportage hierover is te verwachten in 1979. 
Daarna zal een afsluitend en definitief verslag 
worden samengesteld. 

46. Proefneming gestructureerde voorlichtings-
47 	rapportage reclassering ( 19 75) 

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

Na uitgebreid vooroverleg met alle betrokkenen 
is van juni 1976 tot mei 1977 een proef geno-
men met eén gestructureerde vorm van voor-
lichtingsraPportage. Doel van deze proefneming 
was na te g laan in hoeverre een zekere structu-
rering van net rapport wenselijk is en, indien 
dit het gevál mocht zijn, welke vorm van 
structurering de voorkeur zou verdienen. Voorts 
werd — gebruik makend van deze structurering — 
nagegaan of meer inzicht verkregen kon worden 
in de wensen die er leven met betrekking tot 
de inhoud van het voorlichtingsrapport. De 
evaluatie vn deze proefneming, waaraan 
zestien reclasseringsmedewerkers en een iets 
kleiner aantal officieren van justitie medewerk-
ten, heeft inmiddels plaats gevonden. Het eind-
rapport ver ischeen in de zomer van 1978. 

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

Onderzoeke
I
r: drs. L.C.M. Tigges 

Dit onderzek beoogt het effect na te gaan 
van de per ;1 januari 1974 ingevoerde wets- 



wijzigingen betreffende art. 59 en art. 62 Sv. 
Aan deze artikelen werden bepalingen toege-
voegd die inhouden dat de secretaris van de 
Reclasseringsraad onverwijld van ieder bevel 
tot inverzekeringstelling 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 bepalingen 
in de verschillende arrondissementen, de voor-
waarden waaronder de vroeghulp in de ver-
schillende arrondissementen functioneert, de 
activiteiten van de reclasseringsmaatschappelijk 
werker in het kader van de vroeghulp, aard 
en omvang van de problematiek van inverzeke-
ringgestelden en de vroeghulprapportage. Het 
eerste interimrapport (Me organisatie van de 
vroeghulp') is verschenen. Najaar 1978 zijn 

48 	de volgende interimrapporten te verwachten. 

48. Tijdsbesteding en functioneren reclasse-
ringsteams ( 1976) 

Onderzoekers: dr. M.J.M. Brand-Koolen en 
drs. J.L.P. Spickenheuer 

In dit onderzoek, dat op verzoek van de Vere-
niging van Reclasseringsinstellingen VVRI wordt 
uitgevoerd, zal worden nagegaan hoe de reclas-
seringsmedewerkers hun tijd verdelen, welke 
de inhoud van hun werk is en welke steun zij 
hierbij nodig hebben. Gezien de complexiteit 
van de vraagstellingen werd begonnen met 
een vooronderzoek in zeven teams. Tijdens 
het vooronderzoek werden verschillende 
methoden van onderzoek naar de tijdsbesteding 
getest, terwijl tevens door middel van partici-
perende observatie gepoogd werd een inzicht 
te krijgen in de aard van het werk en alle 
variaties die zich daarin voordoen. Over het 
vooronderzoek werd aan de deelnemende teams 
gerapporteerd. In een interimrapport werd 
voorts een kort verslag van het vooronderzoek 
opgenomen, benevens een onderzoekopzet 
voor het hoofdonderzoek dat vermoedelijk uit 
drie fasen zal bestaan. In de eerste fase wordt 
de tijdbesteding nagegaan. Het materiaal werd 



hiertoe in 27 teams verzameld in het najaar 
van 1977. Publikatie van dit deel zal in het 
najaar van 1978 plaatsvinden. Van de tweede 
fase, waarin de houdingen en meningen van de 
medewerkérs van de zelfde teams worden onder-
zocht, vond de materiaalverzameling in mei/juni 
1978 plaats. Rapportage wordt in de komende 
winter verwacht. Over de derde fase vindt nog 
overleg plaats. 

49. Beleid inzake TBR en psychiatrische voor-
lichtingsrapportage ( 19 76) 

Onderzoeker: Drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek 

De vooral de laatste jaren geconstateerde 
toename vn het aantal gedetineerden dat 
zonder tot i een TBR veroordeeld te zijn tijdens 
de straftijd overgeplaatst wordt naar een TBR-
inrichting ii(ormde de aanleiding tot dit onder-
zoek. Teneinde meer inzicht te krijgen in deze 

49  ontwikkelmg en informatie te verzamelen die 
een bijdrage kan leveren aan de beleidsvorming 
ten aanzien van de TBR-stelling is een onderzoek 
opgezet, waarbij in drie deelonderzoeken die 
aspecten nader bekeken zullen worden, te weten 
1) veranderingen in het aantal TBR-gestelden, 
in het aantal gedetineerden dat naar een TBR-
inrichting Wordt overgeplaatst en in het aantal 
(lang-)gestraften dat de straftijd uitzit zonder 
een dergelijke overplaatsing; 2) kenmerkende 
verschillen tussen deze drie groepen delinquen-
ten op de punten: mate van gevaarlijkheid, soort 
delinquentie en psychische gestoordheid; en 3) 
meningen Ivan personen die uit hoofde van hun 
functie bij het opleggen en uitvoeren van de 
maatregel rTBR 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-
lichtingsra rpportage. De materiaalverzameling 
van het eerste en tweede deelonderzoek is reeds 
afgesloten. De analyse van de onderzoekgegeven: 
verkeert in een ver gevorderd stadium en medio 
1978 zullen interimverslagen tegemoet kunnen 
worden gezien. Onderzoek ten aanzien van het 
derde aspéct wordt voorbereid. 



50. Follow-up onderzoek Van der Hoeven 
Kliniek ( 19 76) 

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerik 

In het kader van evaluatief onderzoek naar de 
behandeling van TBR-gestelden zal in dit onder-
zoek worden nagegaan hoe de ex-patiënten van 
de dr. Henri van der Hoeven Kliniek sinds hun 
vertrek gefunctioneerd hebben. Tevens zal 
gepoogd worden een antwoord te geven op de 
vraag of en in hoeverre dit functioneren (mede) 
toegeschreven kan worden aan hun verblijf 
in de kliniek. Verder zullen veranderingen in 
de samenstelling van de patiëntenpopulatie 
worden onderzocht. De benodigde gegevens 
zullen worden geput uit de justitiële documen-
tatie en uit materiaal aanwezig op de Van der 
Hoeven Kliniek. Ten einde de opvattingen van 
de ex-patiënten over hun huidige functioneren 
en mogelijke invloeden van de behandeling 

50 	hierop te achterhalen, zullen gestructureerde 
diepte-interviews met deze personen plaats 
vinden. Het onderzoek wordt in nauwe samen-
werking met de kliniek door het WODC uitge-
voerd. Het onderzoek zal twee en een half 
drie jaar duren. In de loop van 1978 zal de 
materiaalverzarnelingsfase kunnen worden afge-
sloten. De gegevens uit de justitiële documenta-
tie zijn inmiddels verzameld en worden momen-
teel geanalyseerd. In de loop van de zomer zal 
de codering van het dossiermateriaal van de 
Van der Hoeven Kliniek worden afgesloten, 
terwijl het interviewen kort na de zomer 
zal plaats vinden. Over onderdelen van het 
onderzoek zal in interimrapporten verslag 
worden gedaan. Het eindrapport zal in het 
voorjaar van 1980 verschijnen. 

51. Strafbare belediging ( 19 76) 

Onderzoeker: mr. J.J. van der Kaaden 

Aan het WODC is de vraag voorgelegd een onder. 
zoek te doen naar de aard en de omvang van de 
strafrechtelijk afgedane gevallen van belediging 
en naar de mogelijke werking van het politie-
optreden hierbij. Door middel van een dossier-
onderzoek is nagegaan wat de aard van de 
strafrechtelijk afgedane gevallen is. Daartoe 



zijn de dossiers van alle in 1971, 1973 en 
1975 strafrechtelijk afgedane gevallen van 
smaad, smáadschrift (261 Sr) en eenvoudige 
belediging (266 Sr) bestudeerd. Om na te 
gaan hoe dip politie bij dit soort gevallen op-
treedt, zijn bij verschillende politiefunctio- 
narissen interviews afgenomen. Daarbij is steeds 
gesprokenover een beledigingsgeval dat door de 
geïnterviewde politieman was behandeld. Het 
rapport met de definitieve resultaten is dezer 
dagen verschenen. 

52. 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 vei:zocht een onderzoek in te stellen 

51 J  naar de opvattingen van de bevolking om- 
trent enkele alternatieve systemen voor een 
abintestaa't erfrecht. De alternatieven verschil-
len van he l;t huidig erfrecht met name op het 
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 tót gelding kunnen worden gebracht. 
In het najáar van 1975 werd een representa-
tieve steekproef uit de Nederlandse bevolking 
in een mondelinge enquête 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 is inmiddels 
verschenen. Daarin zijn tevens demografische 
gegevens opgenomen, welke werden verzameld 
teneinde een schatting te kunnen maken van het 
aantal geallen waarin de langstlevende 
echtgenoot een voor de toepassing van het 
abintestaát erfrecht relevante positie bekleedt. 
Het onderzoek wijst uit dat de bevollcingdn 
grote meerderheid de huidige regeling van het 
abintestaat erfrecht afwijst. Tevens is duidelijk 
geworden dat de kritiek zich vooral richt op 
de te zwakke positie van de langstlevende echt-
genoot. Een regeling evenwel die aan de kinde-
ren alle rechten zou onthouden zolang een 



van beide echtgenoten nog in leven is, gaat 
velen te ver. Een compromisregeling waarbij 
de langstlevende over de gehele nalatenschap 
kan blijven beschikken, terwijl de kinderen 
toch bepaalde rechten hierop krijgen, bleek 
meer aan te spreken. 

53. RAIO-opleiding ( 19 75) 

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 enquête 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 enquête 
onder de raio's waaruit bleek dat er nogal 
wat onvrede bestond over de wijze waarop de 

52 	raio's-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 hiërarchie en de selectie tot de 
opleiding. Voor de verwerking van het door 
middel van de enquête verkregen onderzoek-
materiaal en de rapportage is de hulp van het 
WODC ingeroepen. Uit de resultaten welke zijn 
neergelegd in het in 1977 verschenen rapport 
'Toekomst in de rechterlijke macht', blijkt 
onder meer dat de meeste raio's van mening 
zijn dat rechtspreken geen 'waardevrij gebeu-
ren' is en dat zij zich in het algemeen open 
stellen voor politieke uiteenzettingen in de 
rechtszaal. De raio's kiezen duidelijk voor een 
eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot 
hun werkzaamheden terwijl zij ook grote waarde 
hechten aan de onafhankelijkheid van de 
rechter. De selectie tenslotte ontmoette in 
al haar onderdelen, d.w.z. RPD-test en gesprek-
ken met de selectie-commissie, veel kritiek. 



Literatuurónderzoek 

54. Behandeling van verslaafden aan heroine 
( 1977) 

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

Ten behoeye van de werkgroep inventarisatie 
drugproblemen binnen de inrichtingen van 
Justitie is een literatuur-onderzoek verricht ter 
beantwoording van de vraag wat Justitie zou 
kunnen doen met recidiverende plegers van 
misdrijven,l die verslaafd zijn aan drugs. Hierbij 
werd gedacht aan behandeling van deze verslaaf-
den binneh of buiten de strafrechtelijke setting 
met het doel de verslaving te doen ophouden, 
waardoor de ermee verband houdende crimina-
liteit ook ztou verdwijnen. Deze vraagstelling 
van de werkgroep valt uiteen in de volgende 
twee onderdelen: a) zijn er effectieve behande- 
lingsmethol den: en b) op welke wijze kan 

53 	Justitie het best een bijdrage leveren tot een 
succesvollé behandeling? In juni 1977 is aan 
de werkgróep verslag van dit onderzoek uitge-
bracht. In het rapport wordt eerst ingegaan op 
de aard van het probleem — de verslaving aan 
drugs. Voorts wordt daarin een globaal overzicht 
gegeven van de wijze, waarop het drugprobleem 
kan wordén aangepakt en wordt bezien welke 
plaats behandeling daarin inneemt. Daarna wordt 
ingegaan 4 de eisen, waaraan onderzoek naar 
het effect Yan behandeling van drugverslaving 
dient te vol ldoen. Vervolgens wordt een over-
zicht gegeven van de bestaande behandelings-
methoden en worden deze inhoudelijk beschre-
ven. Per methode wordt het onderzoek naar de 
effectivitát van de betreffende behandelings-
vorm weergegeven. Tot slot wordt ingegaan 
op de betekenis van de resultaten van het onder-
zoek voor de problemen waarmee justitie op 
het terrein van de drugverslaving te maken 
heeft. Inmiddels is deze studie verschenen als 
WODC-rapport 'Behandeling van verslaafden 
aan heroine'. 



HL ONDERZOEK ONDER AUSPICIËN VAN 
DE COORDINATIECOMMISSIE WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK KINDERBE-
SCHERMING 

A. Afgesloten 

55. Pleeggezinonderzoek ( 1977) 
De doelstelling van deze onderzoeksfase was de 
resultaten van Pleeggezinonderzoek II (zie 
Justitiële Verkenningen 7/1977, project 62) te 
bespreken met voogdijinstellingen; te peilen in 
hoeverre daar bereidheid bestond tot deelname 
aan een innovatieproject waarin, mede op basis 
van de onderzoeksresultaten, een model zou 
worden ontwikkeld voor de begeleiding door 
maatschappelijk werkers aan voogdijpupillen 
en hun opvoeders; een opzet voor dit innovatie-
project te ontwikkelen. Een en ander resulteer- 
de in een voorstel voor Pleeggezinonderzoek IV. 
Onderzoekers: een team medewerkers van de 

54 Vakgroep Sociale Pedagogiek van de Rijksuni-
versiteit te Leiden onder leiding van dr. A.M. 
Weterings. 

56. Gedragsbeoordelingeninstrument ( 19 76) 
Op grond van de resultaten van het Differentia-
tieonderzoek is door dr. A.W. Vermeul-van 
Mullem van het Instituut voor toegepast 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, advies en 
begeleiding (ITOBA) te Amsterdam een Gedrags-
beoordelingeninstrument samengesteld. De 
publikatie hiervan vond in 1975 plaats. Het 
ITOBA verzorgde de introduktie en begeleiding 
van dit Gedragsbeoordelingeninstrument in 
kinderbeschermingsinrichtingen en evalueerde 
deze vorm van resultatenverspreiding. 

57. Onaangepaste meisjes (Rekken-Gelders End, 
1971) 
In dit onderzoek trachtte drs. K. Frans in samen-
werking met het Criminologisch Instituut van 
de Rijksuniversiteit te Groningen subgroepen 
van in Gelders End behandelde meisjes te 
identificeren om daarvoor gedifferentieerde 
benaderingen te kunnen aanbevelen. Hiertoe 
werden in het basisonderzoek achtergrondgege-
yens en gedragseigenschappen van de onder-
zoeksgroep geïnventariseerd en in een follow-
up-onderzoek de waarderingen van de meisjes 



van hun verblijf in de inrichting en gegevens 
over hun leven daarna. Het rapport verscheen 
als proefsch irift en in een handelsuitgave (Ex-
treem moeilijk gedrag bij meisjes, Swets en 
Zeitlinger BV., Amsterdam en Lisse, 1978). 

58. Moeilijk plaatsbare jeugdige cliënten ( 1977) 
Het onderzóek was geinitieerd door de Directie 
Kinderbescherming en het WIJN vanuit de 
behoefte geïnformeerd te worden omtrent 
plaatsingsm'ogelijkheden en vooral -onmogelijk-
heden ten a!anzien van categorieën jongeren die 
als moeilijk plaatsbaar kunnen worden aange-
merkt. De Directie Kinderbescherming had 
daarnaast net name belangstelling voor de 
situatie mei betrekking tot de opvang en behan-
deling van de druggebruikers onder de moeilijk 
plaatsbarent Na de verkennende fase is, op 
advies van onderzoeker (drs. N. Schelvis, 
Interact B.V.) en begeleidingscommissie, het 
onderzoek beëindigd omdat de problematiek 

55 	van de `moe' ilijk plaatsbaren' bezwaarlijk als 
een te ondérscheiden probleemgebied te bena-
deren bleek. Vele en veelsoortige knelpunten 
in het plaatrsings- en opnamebeleid zijn verwe-
ven met het moeilijk plaatsbaar zijn, zodat de 
groep moeilijk plaatsbaren (als het al een groep 
is) nauwelijks nader te omschrijven en te 
kwantificeilen is. Een onderzoek, dat zich te 
specifiek op persoonlijke kenmerken van 
moeilijk plaatsbaren zou richten, zou de aan-
dacht afleiden van problemen van organisa-
torische en methodische aard die medebepalend 
zijn voor hét als moeilijk plaatsbaar aangemerkt 
worden (en die ook interfereren bij de plaatsing 
van jongerein die niet als moeilijk plaatsbaar 
worden beschouwd). 

59. Infortriatieverwerking Valkenheide ( 19 76) 
Dit onderzbek is een onderdeel van een meer 
omvattend onderzoeksprogram. Het vakinter-
naat Valkenheide wil zijn organisatie een zodanig, 
basisstructuur geven, dat het bepalen kan welke 
pedagogische strategieën bij welke probleem-
categorieëri passen. Men wil door middel van dit 
onderzoek 'onder meer de identiteit van de inrich-
ting en haar bewoners vaststellen, om daarop het 
behandelirigssysteem te kunnen afstemmen 
(betere hulp), en om de categorieën die daarmee 
niet gebaat: zijn niet meer op te nemen (betere 



selectie). De onderzoekers, drs. A. Brouwer 
(Valkenheide) en drs. L. van der Linden 
(Orthopedagogisch Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam), brachten in 1978 rapport uit 
van de ontwikkeling van het verblijfsregistratie-
instrument. 

60. Wetenschap in de jeugdbescherming ( 19 73) 
Drs, P.J.A. Adriani (Werkverband Integratie 
Jeugdwelzijnswerk Nederland) ging de relatie 
na tussen jeugdbescherming en wetenschap (voor 
al: sociaal-wetenschappelijk onderzoek) in Neder 
land. Onderzocht werd hoe wetenschappelijke 
ondersteuning van jeugdbeschermingswerk 
verloopt en hoe een effektiever samenspel tussen 
jeugdbescherming en wetenschap gerealiseerd 
zou kunnen worden. Het rapport werd als proef-
schrift (Jeugdwelzijn en wetenschap) in 1978 
gepubliceerd door Wolters-Noordhoff te Gronin-
gen. 

56 	B. Lopende projecten 

61. Aanpassing en prediktie van aanpassing III 
(AEPRA III, 1975) 
Drs. K. Mesman Schultz van het SISWO te 
Amsterdam ontwikkelt een aantal deelprojecten 
die tot doel hebben: een continue bijstelling 
van predictieprocedures, het ontwikkelen van 
differentiële predictieprocedures voor bepaalde 
plaatsingssettings en het bestuderen van prakti-
sche mogelijkheden en voor- en nadelen, ook bij 
regionale vormen van samenwerking van ver-
schillende instanties. Verwacht wordt dat het 
eindrapport niet voor 1981 gereed zal zijn. 

62. Toepassing en effekt maatregelen T.B.R. 
en B.B. ( 19 75 ) 
Met behulp van dossiergegevens betreffende alle 
pupillen die in 1965-1975 in de Rijksinrichtingen 
Op de Berg en Den Engh werden opgenomen 
op grond van de maatregelen Ter Beschikking-
stelling van de Regering en Buitengewone 
Behandeling en betreffende een a-selecte keuze 
uit daar verblijvende onder toezicht gestelde 
en voogdijpupillen tracht de psychiater C. van 
der Hooft een antwoord te vinden op de 
vragen: 1. zijn er op milieu- en psychodiagnos-
tische gegevens verschillen te vinden tussen 
pupillen, die in het kader van TBR, van BB en 



op een andere plaatsingsgrond zijn opgenomen? 
2. zijn er bij deze categorieën verschillen te 
vinden in aard, wijze en duur van de behande-
ling? 3. wig zijn de resultaten van de behande-
ling (met name ten aanzien van het voorko-
men van delinquentie en het zich aanpassen 
aan de eisen die de maatschappij stelt)? 4. 
wat zijn dé consequenties van eventuele ant-
woorden 613 deze vragen voor a. de wettelijke 
regelingen en b. de behandelingsfaciliteiten? 
De bewerking van de gegevens vindt plaats 
in het kader van AEPRA III (zie het hierbo-
ven vermelde project). Het eindrapport wordt 
verwacht in 1979. 

63. Plaatsing in pleeggezinnen ( 19 74) 
Dit onderzoek van een team medewerkers van 
de Vakgrciep Sociale en Organisatiepsychologie 
van de Rijksuniversiteit te Leiden onder leiding 
van drs. kC.C. van den Oever kent twee 
componenten: 1. kwantitatieve analyse: legt 

57 	op statisti jsche wijze een verband tussen aan- 
vangsgegevens die bij home finders en maat-
schappelijk werkers over pleegouders en pleeg-
kinderen en de combinatie daarvan bekend 
(kunnen) zijn en het uiteindelijke 'succes' 
zoals datop twee meetmomenten op een 

i aantal dimensies s vastgesteld; 2. kwalitatieve 
analyse: Moet aantonen via welke processen 
— althans in de ogen van de respondenten — 
de in de kwantitatieve analyse aangetroffen 
verbanden tot stand komen of in stand gehou-
den worden. Het eindrapport wordt in het 
najaar van 1979 verwacht. 

64. Vooi;lichting met behulp van vragenlijsten 
in strafzaken tegen minderjarigen ( 19 74) 
Doel van dit onderzoek is de construktie van 
een verbeterd systeem van voorlichting door 
Raden voor de Kinderbescherming aan staande 
en zittende magistratuur en kinderbeschermings-
instantie. Het initiatief tot dit onderzoek 
ging uit vn de Raad voor de Kinderbescher-
ming te Rotterdam; het wordt verricht door 
drs. H.Mj Willemse van het Criminologisch 
Instituut Ivan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Deze voert voor het onderzoek gesprekken, 
verricht een literatuurstudie en doet statis-
tische an ialyses aan de hand van gegevens 
van afgenomen vragenlijsten. Het ligt in de 



bedoeling dat het eindrapport in 1979 zal 
verschijnen. 

65. Follow-up meisjesinrichtingen (voorheen: 
Follow-up Helper Haven, Rekken en Zetten, 
1976) 
Drs. J.H. van der Meulen van de Helper Haven 
te Groningen onderzoekt in samenwerking 
met het Criminologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit te Groningen het maatschap-
pelijk aanpassingsproces van meisjes van vijf-
tien jaar en ouder, die minstens drie maanden 
in een kinderbeschermingstehuis hebben door-
gebracht, en tracht de factoren op te sporen 
die dit aanpassingsproces voorspellen. De 
afronding vindt waarschijnlijk plaats in 1980. 

66. Gedragstherapie 11 ( 1977) 
Het onderzoek Gedragstherapie I (zie Justitiële 
Verkenningen 7/1977, project 68) resulteerde 
in het hier vermelde onderzoek Gedrags- 

58 	therapie II en in het onderzoek Residentiële 
training in sociale vaardigheden (zie het hierna 
vermelde project). Onderzoeker van Gedrags-
therapie Il is drs. A.A.J. Bartels van het 
Paedologisch Instituut te Amsterdam. Het 
doel van het onderzoek is, de in Gedragsthera-
pie I onderzochte behandelingsmethode (in 
casu ambulante gedragstherapie) te 'vertalen' 
in een voor gezinsvoogden toepasbare hulp-
verleningsmethodiek. Vervolgens zal dit 
resulteren in een training aan de gezinsvoogden 
waarbij het effect van de training gemeten zal 
worden. Het eindrapport wordt in 1979 ver-
wacht. 

67. Residentiële training in sociale vaardig-
heden ( 1977) 
Drs. N.W. Slot van het Paedologisch Instituut 
te Amsterdam tracht de in Gedragstherapie I 
(zie Justitiële Verkenningen 7/1977, project 
68) voor academisch gevormde therapeuten 
ontwikkelde hulpverleningsmethodiek aan 
te passen voor gebruik door groepsleiders in 
inrichtingen en de effecten daarvan te meten. 
Het eindrapport wordt verwacht medio 1980. 
Zie ook het hierboven vermelde project. 



68. Gevolgen traumatisering joodse oorlogs-
wezen ( 1973 ) 
Door middeI l 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. 
Hiertoe gebruikt hij dossiergegevens van de 
joodse voogdijraad. Het eindrapport wordt dit 
jaar verwacht in de vorm van een proefschrift. 

69. 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 me't het daar gevestigde bureau Vertrou-
wensarts inzake kindermishandeling een ontwik-
kelingsproject 'begeleiding kindermishandeling' 
opgezet dát, naast verruiming van hulpverle-
ningsmogelijkheden, nader inzicht beoogt te 

59 	verkrijgen in vraagstukken als 'welke zijn de 
meest geindiceerde hulpverleningsvormen bij 
welke typé probleemsituaties waarbij kindermis-
handeling is opgetreden?' en 'welke samen-) 
werkingsprocedures tussen bureaus Vertrou-
wensarts en hulpverleningsinstellingen zijn het 
meest geëigend?'. Een deel van het project 
is voorwerp van het hier vermelde onderzoek. 
De bevindingen van het onderzoeksdeel dat 
zich in Groningen afspeelde zullen in septem-
ber 1978 Worden gerapporteerd. 

C. Onderzoeken in het stadium van voorberei-
ding 

70. Arbeidsbevrediging en verloop groeps-
opvoeders í 
De Stichting voor onderzoek naar psychosociale 
stress (Landbouwhogeschool te Wageningen) 
diende bij ilde Coördinatiecommissie wetenschap-
pelijk onderzoek kinderbescherming een voor-
stel in voor een onderzoek dat een antwoord 
moet vind ien op de vragen: Welke determinan-
ten bepalen het funktioneren van de groeps-
leiding? en: Wat zijn de oorzaken van het 
relatief grbte verloop onder de groepsleiding? 
Dit met hét doel, te komen tot aanbevelingen 
voor verbeteringen op het gebied van opleiding, 
selectie, b legeleiding en organisatiestructuur. 
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71. Plaatsingsmechanisme 
Het Raadgevend Bureau Berenschot BV voert 
op verzoek van het WIJN een inventarisatie 
uit van de mogelijkheden voor een project 
dat zou moeten leiden tot de opzet van een 
planmatig voorzieningenbeleid. Men wil de 
kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren 
analyseren die van invloed zijn op de getals-
matige ontwikkelingen binnen de kinderbe- 
scherming; een prognose opstellen omtrent de 
ontwikkeling van deze invloedsfactoren; op 
basis hiervan beter in staat zijn plannen te 
maken met betrekking tot de voorzieningen. 
Bij dit alles speelt ook een rol de wens tot 
(verdergaande) regionalisering. Een cijfermatige 
analyse is voltooid; met de Coördinatiecom-
missie wetenschappelijk onderzoek kinder- 
bescherming worden de mogelijkheden voor een 
hoofdonderzoek nagegaan. 
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Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut `Bonger' 

72. Denkbeelden van kinderen over misdaad 
en straf 

Onderzoeker: drs. E. Lissenberg 

Dit onderzoek is bedoeld om een 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 

62 	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 1979 worden gepubliceerd in de vorm 
van een dissertatie. 

73. Agressie in grote 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. Door middel van een enquête onder 
bedrijfsleiders en ander personeel en voorts 
observaties ter plaatse is onderzocht of en zo 



ja, hoe dit Verschijnsel verband houdt met 
kenmerken ■ van onder meer publieksgroepen, 
recreatieve voorzieningen in de buurt, optre-
den van de Politie, surveillance in de winkel, 
de interactie publiek-personeel en andere ken-
merken van het winkelgebeuren. Filialen met 
veel respect1evelijk weinig overlast zijn onder-
ling vergeleken. Dit onderzoek is inmiddels 
afgerond. Publikatie geschiedt eind 1978. 

74. Criminblogische aspecten van economische 
gedragingeiji ( 1963-1973) 

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

In het ondérzoek 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. 

63 	De strafrechtelijke aspecten worden bezien in 
relatie tot de diensten belast met de opsporing 
van strafbak feiten op het betreffende gebied, 
aangezien het belang van deze opsporings-
diensten vdor 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 strafbáre feiten op economisch gebied 
(functionele structuur, doeleinden, strategieën). 
Een disser tatie over het onderzoek werd in 
juni 1978 gepubliceerd onder de titel 'De 
ontwikkeling van een strafbaarstelling', Krips 
Repro, Meppel, 1978. 

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

Onderzoeker: mr. M.J.M. Salden 
Supervisor; prof. dr. Jac. van Weringh 

Art. 248 bis (1911-1971) luidt: 'De 
meerderjarige die met een minderjarige van 
hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
ontucht pléegt, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaar'. Dit onderzoek 
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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. Ten slotte wordt 
onderzocht welke omstandigheden leidden tot 
het streven naar decriminalisering en hoe dit 
politiek geëffectueerd kon worden door de 
afschaffing van de bepaling in 1971. De 
afronding van het onderzoek vindt eind 1979 
plaats. Het zal worden gepubliceerd in de vorm 
van een dissertatie. 

76. Afwijkend gedrag bij kinderen in 
tehuizen 

Onderzoeker: drs. R.R.J. Landman 

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen 
in de positie van kinderen in tehuizen. Met 
behulp van een inhoudsanalyse van de beschik-
bare dossiers worden de nodige gegevens ver-
zameld, die als basismateriaal dienen voor een 
vervolgstudie. Daarnaast vindt door middel van 
een tiental casestudies een beschrijvend 
perceptie-onderzoek plaats. In deze casestudies 
worden gesprekken gevoerd met de kinderen 
en de personen en instanties, die betrokken 
zijn bij het proces van tehuisplaatsing. 
Het onderzoek zal verricht worden in een 
tweetal tehuizen voor normale jeugd en 
wordt in 1981 afgerond in de vorm van een 
dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

77. Juridische Spreekuur HvBI Amsterdam 

Onderzoeker: mr. A. Frid 

Probleemstelling: hoe functioneert de rechts-
hulp in het HvBI te Amsterdam? Doel: 
evaluatie van de rechtshulp in justitiële 
inrichtingen. Aanvang: begin 1977. Fasering: 
1977—'78: voorbereiding en uitvoering; 
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1978-19: bewerking en rapportering. 
Afronding. 1979. Publikatie: in de vorm van 
een rapport. 

78. Vrouwencriminaliteit 

Onderzoeker: drs. S.J. Steenstra 

Probleemstelling: zijn er kwantitatieve en 
kwalitatiee verschillen in criminaliteit tussen 
man en vrouw en in de reactie van de 
samenleving? Doel: inventariseren en 
evalueren van ontwikkelingen in West-Europa 
en Amerika t.a.v. de sociale controle van 
vrouwen. i4anvang: eind 1974. Fasering: 
1976—'77 literatuurstudie statistisch 
onderzoek; materiaalverzameling. 
Afronding: onbekend. Publikatie: in artikel 
en congrespapers. 

79. Selectiviteit in de strafrechtspleging 

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

Probleemtelling: welke selectiemechanismen 
zijn er walar te nemen in de Nederlandse 
strafrechtpleging? Doel: op basis van een 
socio-lingitïstische benaderingswijze een 
bijdrage leveren aan studie en ontwikkeling 
van het sérafproces. Aanvang: medio 1976. 
Fasering:11976—'77: literatuurstdie; 
1977—'78: onderzoek en verwerking. 
Afrondink september 1978. Publikatie: door 
een congrespaper en een artikel. 

80. Provocatie en escalatie 

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

Probleemstelling: hoe wordt politioneel 
geweld tijdens sociaal protest gelegitimeerd? 
Doel: gegevens verzamelen over de omstandig-
heden, Waarin groepen politieagenten 
gewelddadig gedrag van groeperingen als 
provocatief percipiëren 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. 
Publikatie: in een rapport en in een dissertatie. 

81. Procesmodellen 

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

Probleemstelling: welke andere procesmodellen 
zijn er denkbaar en te realiseren i.p.v. de huidige 
strafrechtsprocedure? Doel: opsporen, verge-
lijken en registreren van andere procedures dan 
de huidige voor de oplossing van strafrechts-
conflicten. Aanvang: augustus 1976. Fasering: 
1976-17: theorievorming; 1977—'78: 
praktijk en toetsing; 19.78—'80: definitieve 
onderzoek en rapportage. Afronding: 1980. 
Publikatie zal geschieden via een rapport, 
artikelen en d.m.v. een boek. 

66 	82. Onderhandelingsstructuren 

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

Probleemstelling: zijn er speciale onderhande-
lingssituaties in het strafproces aan te wijzen 
en/of te creëren? 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. Publikatie: 
d.m.v. een rapport en in de vorm van artikelen. 

83. Het functioneren van de Reclasserings-
vroeghulp in Amsterdam 

Onderzoekers: drs. R.L. Bergsma en 
H. Uzerman 

Doelstellingen: Verkrijgen van inzicht in het 
functioneren van de vroeghulp en de problemen 
die zich in de praktijk voordoen; komen tot 
een aantal aanbevelingen m.b.t. het functio-
neren van de vroeghulp. Opzet: het vroeghulp-
onderzoek beslaat twee fasen: eerste fase: 
analyse van data verkregen uit enquêteformu-
lieren die door vroeghulpmedewerkers zelf 



worden ingevuld na ieder bezoek aan een 
cliënt. Tweede fase: analyse van een aantal 
vrije interViews met cliënten. Deze interviews 
worden d6or de onderzoekers zelf gehouden 
onder gedetineerden in de Huizen van Bewaring 
in Amsterdam. Rapportage: eind 1978. 

84. Rechtspositie psychiatrische patiënten 

Onderzoekers: mr. A. Frid en drs. P. Ippel 

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks 
projecten ildie worden opgezet door de 
onderzoekafdeling van het 'Amsterdamse 
Krisiscentrum'. Tweeledige doelstelling: 
a. een globale kartering maken van problemen 
die patiënten op het gebied van recht ervaren, 
waarbij dé beleving van die patiënten zoveel 
mogelijk a1 moeten meetellen; b. de vraag 
te behandelen (via een experimenteel spreek-
uur) hoe door rechtshulp in een psychiatrisch 

67 instituut aan de door patiënten naar voren 
gebrachte problemen tegemoet kan worden 
gekomen. Voorlopig verslag: maart 1978. 
Rapportage: eind 1979. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

85. Winkeldiefstal 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Onderzocht wordt of winkel-
dievegges Verschillen van vergelijkbare vrouwen. 
Methode én onderzoeksopzet: 185 (ex-)winkel-
dievegges Werden thuis geïnterviewd. Ter ver-
gelijking Werden ook 185 buurvrouwen onder-
vraagd. De door onszelf — op grond van eerder 
onderzoek — ontworpen vragenlijsten meten: 
persoonlijkheidseigenschappen (extraverties, 
neurotisme, sensatiezoeken, sociale waardering) 
sociaal-ecc I?nomisch niveau (beroep, beroep 
echtgenoot etc.), gezin (gezinsgrootte, etc.), 
biologische constellatie (ongesteldheid, 
menarche, etc.). Verder werd de vrouwen naar 
hun morele oordeel over een viertal lichte 
delicten gevraagd (w.o. winkeldiefstal) en heeft 
er een dark number-onderzoek naar deze zelfde 



delicten plaats. Statistische technieken: L-toets, 
t-toets, factoranalyse. 

86. Observatie 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Onderzocht wordt volgens welke 
cognitieve patronen onderwijzers kinderen in 
hun klas observeren en of dit patroon over-
eenkomt met het algemene observatiepatroon 
dat in de literatuur beschreven wordt. Methode 
en onderzoekopzet: Op 47 scholen is de 
onderwijzer van de le en de 6e klas gevraagd 
de kinderen van hun klas te beoordelen op 
42 items (persoonlijkheidsgebied van Cattell). 
De gedragsbeoordelingen hebben betrekking 
op 1100 kinderen. De gegevens worden gecorri-
geerd op de verschillen in gemiddelden en 
variaties per onderwijzer. Het komt erop neer 
dat de correlatiematrixen van de onderwijzers 
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	gepooled worden. De gepoolde matrix wordt 
gefactoranalyseerd. 

87. Dark number I 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Onderzocht wordt het response 
percentage bij mensen die met politie en 
justitie in aanraking zijn geweest. Methode en 
onderzoeksopzet: Onderzoeken naar dark 
number hebben vaak opvallend hoge response 
percentages vergeleken met andere onderzoe-
ken. Ze worden echter meestal gedaan bij 
mensen die (grotendeels) niet met politie of 
justitie in aanraking zijn geweest (studenten) 
en bovendien gaan de vragen vaak over 
simpele delicten. In dit onderzoek willen we 
nagaan wat de response is van mensen die wèl 
politiële en justitiële ervaringen hebben. 
175 van deze mannen is een dark number 
vragenlijst toegestuurd. Ter vergelijking is 
deze ook aan 175 buren gestuurd. De vragen-
lijst kan thuis worden ingevuld, en in een 
gesloten blanco enveloppe gedaan. Deze wordt 
opgehaald door een medewerker die gewapend 
is met een begleufde afgesloten bus waarin de 
respondent de enveloppe kan deponeren. 
Conclusies: We onderscheiden drie categorieën 



respondenten: 1. Zij die weigeren aan het 
onderzoek Mee te werken; 2. Zij die een 
blanco lijst inleveren c.q. een niet-zinvol inge-
vulde lijst inleveren; 3. Zij die een goed inge-
vulde lijst inleveren. 

88. DarknimberII  

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp) In eerder onderzoek toonden we 
aan dat veroordeelde delinquenten vaak in 
zg. probleen-igezinnen opgroeien. Deze gezinnen 
vertonen nogal wat asociaal gedrag. De vraag 
is hoe dit zijt met het gezin dat de ex-delinquent 
later sticht.I Vinden we hier bij de kinderen 
meer asocia lal gedrag dan in vergelijkbare 
gezinnen. Methode en onderzoeksopzet: 
100 kinderen van vermogensdelinquenten 
krijgen een izg. darknumber vragenlijst voorge-
legd. Hetzelfde geldt voor 100 kinderen van 

69 	agressieve delinquenten. Beide groepen zijn 
vergeleken Met kinderen van een niet-delin-
quente broér van de delinquent en kinderen 
van een niet delinquente buurman. In totaal 
gaat het ozlu om zes groepen. Opmerking: 
De kinderen krijgen wagen voorgelegd over 
'asociaal' grag en niet over delinquent 
gedrag. 

89. Dark number III 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwelp: De vraag die in dit onderzoek 
gesteld wordt is of de antwoorden op dark 
number vragenlijsten korreleren met persoon-
lijke eigensChappen. Methode en onderzoeksop-
zet: Een dai-k number vragenlijst over 'asociaal' 
gedrag wordt voorgelegd aan 100 kinderen 
van vermogensdelinquenten en 100 kinderen 
van agressieVe delinquenten. Beide groepen 
worden vergeleken met kinderen van een niet 
delinquent é broer van de delinquent en 
kinderen van een niet delinquente buurman. 
In totaal gaát het dus om 6 groepen. 
Bekeken wOrdt in hoeverre dark number 
gegevens cdrreleren met (via vragenlijsten 
vastgestelde) persoonlijkheidseigenschappen 



(extraversie, neuroticisme, agressie, sociale 
wenselijkheid) en enkele andere gegevens. 

90. Weglopers 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Het weglopen van minderjarigen 
uit het ouderlijke huis is een fenomeen dat 
de laatste jaren hand over hand toeneemt. 
Althans het is meer in de belangstelling 
komen te staan en men hoort er steeds meer 
van. Het betreft hier een oriënterend onder-
zoek naar dit verschijnsel. Methode en 
onderzoeksopzet: Bij de kinderpolitie in 
Groningen zijn de archieven verzameld van 
kinderen die in 1976 en 1977 zijn gemeld als 
zijnde van huis weggelopen. In het totaal 
gaat het hier om 60 kinderen. Door verhui-
zing naar het buitenland, overlijden e.d. 
blijken ten slotte 52 gezinnen in principe 
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moeder en het weggelopen kind worden 
geihterviewd. Gevraagd wordt naar gezins-
situatie, opvoeding, vooroordelen en 
uiteraard naar de gebeurtenissen en omstandig-
heden van het weglopen. 

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

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

Onderwerp: Het functioneren van de Raad 
voor de Kinderbescherming. Methode en 
onderzoeksopzet: Via dossiergegevens, ver-
slagen van vergaderingen en het bijwonen 
van allerlei gebeurtenissen op een Raad voor 
de Kinderbescherming zal een beeld gegeven 
worden van het officiële reilen en zeilen van 
de Raad in het algemeen en het minder 
officiële (informele) funktioneren van die 
Raad. Gepoogd zal worden enkele wrijvings-
punten en probleemgebieden te onderkennen 
en te beschrijven. Conclusies: Het is inderdaad 
mogelijk gebleken enkele wrijvingspunten van 
de Raad vast te stellen. Dit leidde tot enkele 
adviezen om tot verbeteringen te komen. 
Verder is vooral beschreven wat de plaats van 
de Raad is bij de afhandeling van de straf- 



rechtelijke procedure bij minderjarigen. 
Publikatie: me van der Laan en Huub Ange-
nent, De Raad voor de Kinderbescherming en 
het beleid in Kinderstrafzaken (mei 1978) 
le druk, uitverkocht. 

92. Maatschappelijke achtergronden van 
jeugdcrimiUaliteit; fase 3: De klassepositie 
van jongeren in een verzorgingsstaat 

Onderzoeker: drs. L.A.M. Veendrick 

Onderwerp: Een onderzoek naar de klasse-
positie vanijongeren in een verzorgingsstaat. 
Met klassepositie wordt bedoeld: de relatie 
tussen het individu en de klassenmaatschappij 
waarin hij functioneert. In dit onderzoek wordt 
de positie .‘an jongeren bestudeerd tegen de 
achtergrond van de klassenmaatschappij waarin 
ze leven. Dit betekent enerzijds dat wij de posi-
tie van de jóngeren zullen analyseren vanuit 

71 	de historische ontwikkeling van de verzorgings- 
staat. Men kan hierbij o.a. denken aan de 
steeds verdergaande uitsluiting van jongeren 
uit het produktieproces, parallel aan 
veranderingen in leerplicht en onderwijs. 
Deze empiiische analyse op basis van literatuur-
studie. Daarnaast hopen we via gesprekken 
met jongeren inzicht te krijgen in hun individuele 
klassepositie: hoe geven ze deze zelf feitelijk 
weer en hoe ervaren en beoordelen ze deze. 
Het gaat hiérbij om vragen als: — hoe wordt 
de individuéle ontwikkeling, het proces van het 
volwassen Worden en de maatschappelijke 
integratie door de klassenverhoudingen bepaald. 
— welke geolgen heeft het kapitalistische 
produktieproces, via individuele bekwaamheid 
en opleidingskansen, voor de positie en het 
bewustzijn van de jongere. Methode en 
onderzoeksopzet: Met ongeveer 140 jongeren 
(15-25 jaar) uit Groningen zijn gesprekken 
gevoerd. Deze groep is onder te verdelen in 
scholieren (15-20 jaar), werkende, langdurig 
werkloze en studerende jongeren (18-25 jaar). 
Deze gespt-lekken zijn gevoerd m.b.v. een 
topiclijst Waarop de belangrijkste onderwerpen 
vermeld zijn. Alle gesprekken zijn op tape 
opgenomen. De verwerking en analyse wordt 
volgens de Zgn. kwalitatief methodologische 
principes uitgevoerd. De belangrijkste resultaten 



daarvan worden weer ingevoerd als gespreks-
thema's in de zgn. terugkoppelingsgesprekken: 
dit zijn groepsgesprekken die met dezelfde 
jongeren gehouden zullen worden, waar ook 
al individueel mee gepraat is. Eindrapportage: 
juli-nov. 1978. 

93. De rechtspositie van minderjarigen in het 
strafrecht 

Onderzoeker: J. Wever 

Onderwerp: Er vanuitgaande dat ons jeugd-
strafrecht op twee gedachten hinkt (rechts-
systeem èn opvoedingssysteem) wordt onder-
zocht in hoeverre dit de positie van de minder-
jarige als rechtssubject ongunstig beinvloedt. 
Methode en onderzoeksopzet: Op grond van 
literatuurstudie wordt de rechtspositie van de 
minderjarige in de verschillende fasen van het 
strafrecht (vervolging, berechting en uitvoering 

72 	van de straf) in kaart gebracht. Aan de hand 
van de resultaten van de literatuurstudie, 
zullen personen in de sfeer van het strafrecht 
(politie, O.M., R.M., wetsovertreders, etc.) 
benaderd worden met de vraag hoe zij in de 
praktijk de rechtspositie van de minderjarige 
ervaren. Deze reacties worden geinventariseerd 
en beschreven. De voornaamste knelpunten in 
de rechtspositie van de minderjarige worden 
aangegeven. Vervolgens zullen voorstellen 
worden gedaan hoe deze knelpunten kunnen 
worden opgelost middels wijzigingen in het 
jeugdstrafrechtsysteem. Eindrapport: okt. 1978. 

94. Werkloosheid en criminaliteit 

Onderzoekers: P.A.M. de Laat, drs. T.R.E. 
Schilt en dr. H. Timmerman 

Onderwerp: Onderzocht wordt de verandering 
in leefsituatie bij werklozen en welke gevolgen 
dit heeft in het actuele gedrag (waaronder het 
criminele). Methode en onderzoeksopzet: 
Eerst zal een dark number enquête gehouden 
worden in het rayon waar het onderzoek gehou-
den wordt (Veendam). Bedoeling hiervan is 
erachter te komen hoeveel mensen tussen de 
16-24 jaar werken, werkloos zijn, verborgen 
werkloos, scholier en militair zijn, enz. Tevens 



wordt de attitude t.o.v. werken en werkloos-
heid gemeten. In het tweede deel zal d.m.v. 
diepte-intérviews volgens de kwalitatieve 
methode getracht worden een beeld te krijgen 
van de leefsituatie van de drie te onderzoeken 
groepen (Werkenden, werklozen en ex-werk-
lozen). Rapportage: december 1978. 

95. De opsporing van en afhandeling bij 
onjuistheden in de inkomstenbelasting-
aangifte 1 

Onderzoeker: drs. J. Zondervan-de Jong 

Onderwerk: Onderzocht wordt welke onjuist-
heden in de aangifte opgespoord worden, en 
op welke Wijze opsporing en afhandeling 
plaatsvindt bij de Inspectie voor de inkomsten-
belasting. Het is een eerste verkenning op het 
gebied van de `belastingontduiking'; later zal 
uitbreiding plaatsvinden naar de recherche van 

73 	de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. 
Het onderzoek is opgezet in het kader van de 
bestudering van het verschijnsel 'witte-boorden-
criminaliteit'. Met name de administratieve 
afhandeling — in vergelijking met de straf-
rechtelijke — zal in de belangstelling staan. 
Methode én onderzoeksopzet: Uit de ter 
Inspectie aanwezige dossiers zijn at random 
steekproeVen getrokken uit resp. de gecontro-
leerde, geeorrigeerde, nagevorderde en beboete 
groepen helastingplichtigen, en tevens uit de 
hiermee te vergelijken 'controlegroepen'. 
De in het 'dossier aanwezige gegevens van 
belastingplichtige, onjuistheden, opsporing en 
afhandeling zijn op codelijsten overgenomen. 
Naast besehrijving van de groepen en de gang 
van zaken', zal in de rapportage het meer inzicht 
geven in de samenhang van factoren die een 
rol speleni, centraal staan. Dit laatste met 
behulp van statistische technieken. Subsidie- 
gever: Min. van Financiën. Eindrapport: 
januari 19,79. 



96. RBS 38, een experiment in de buiten-
justitiële opvang van jongeren met 
politiecontacten 

Dagelijkse leiding: dr. M.F. Andriessen 

Onderwerp: Mede als vervolg op de 
conclusies uit het onderzoek 'Kijken bij de 
kinderpolitie' wordt via een praktijk-
experiment (RBS 38) onderzocht hoe de 
hulpverlening aan jongeren met politie-
contacten dient te geschieden. Methode en 
onderzoeksopzet: Voor een periode van 
twee jaar wordt in een pand in de binnenstad 
een buro gevestigd, waarin en van waaruit 
twee welzijnswerkers jongeren uit de doelgroep 
actief benaderen om waar nodig concrete hulp 
te verlenen. Namen worden via de politie door-
gespeeld. De jongeren zijn vrij al of niet op 
de contactpogingen van RBS in te gaan. 
Onderdeel van de hulpverlening is het ver- 

74 	schaffen van sociale informatie over cliënten 
van t.b.v. de vervolgings- en berechtings-
beslissing. Van de activiteiten van RBS 38 wordt 
voortdurend verslag gedaan om zodoende 
achteraf inzicht te kunnen geven in de aantallen 
jongeren waarmee contact is geweest, hun 
problemen en de oplossingen die daarvoor 
gezocht zijn. Tevens wordt bekeken wat de 
definitieve vormgeving voor dit soort hulp- 
verlening dient te zijn. Conclusies: Het 
eerste halfjaarlijkse rapport (juni 1977) maakt 
duidelijk dat de RBS-werkers een goede ingang 
hebben bij de jongeren omdat ze zich niet 
bureaucratisch gedragen; de problematiek van 
de jongeren erg groot is en steun daarbij hard 
nodig is; de jongeren justitieel ingrijpen als 
zeer bedreigend ervaren en het O.M. en de 
kinderrechter zich graag laten leiden door de 
sociale informatie die RBS hun verstrekt. 
Subsidiegever: Commissie Jeugdwelzijnsbeleid 
(CRM, Justitie). Eindrapport: juni 1979. 

97. Experiment leefgroephuizen 

Onderzoekers: dr. H.L.W. Angenent en 
B. Beke 

Onderwerp: In de provincie Friesland zijn bij 
wijze van experiment drie leefgroephuizen 



opgericht als alternatief voor het kinderbe-
schermingshuis. In ieder leefgroephuis wonen 
6 kinderen! Er zijn vier groepsopvoeders. 
Gedurende een periode van twee jaar (1977.-
1978) worden deze tehuizen geëvalueerd 
wat betreft hun reilen en zeilen en wat betreft 
hun plaats in de regionale jeugdzorg. Methode 
en onderzóeksopzet: De voornaamste infor-
matie wordt betrokken via de groepsopvoeders. 
Verder wordt informatie ingewonnen bij 
mensen dié, op een of andere wijze iets met de 
leefgroephUizen te maken hebben (plaatsende 
instanties, besturen e.d.). De kinderen zelf 
worden niét ondervraagd. Geanalyseerd 
worden verslagen van vergaderingen en bespre-
kingen. Verder beantwoorden de groeps-
opvoeders iedere maand een vragenlijst. Het 
gaat hier oin twee vragenlijsten die om de 
maand woiden afgenomen. De ene gaat over 
de kinderen, de andere over het huis, relaties 
met derden, etc. De bewerking van de gegevens 

75 	is grotendeels kwalitatief. Hiernaast heeft er 
een kwantitatieve analyse plaats (vnl. van de 
vragenlijstén). Methoden: correlatiebereke-
ningen, multivaliate analyses (factoranalyse, 
mogelijke discriminante analyse). Eindrapport: 
1979. 

98. Looptjaanontwikkeling minderjarige 
verdachten 

Onderzoekers: drs. S. Miedema en drs. 0.J.A. 
Janssen 	I 

Onderwerp: Voorstel is om gedurende langere 
tijd de (een) groep jongeren, die in 1970 
in de provincie Groningen als verdachten van 
een misdrijf bij politie- (en/of justitie-) instan-
ties bekend zijn geworden te volgen. Het 
onderzoek4voorstel (voorlopig) is op te 
splitsen in éen aantal fasen. Fase I: het 
administratief volgen van bovengenoemde 
groep jongeren over de periode 1970-1976 
d.m.v. dosieranalyse — machtiging tot inzage 
is aangevraágd. Fase II: afhankelijk van de 
resultaten Uit fase I, willen we proberen de 
criminele loopbaan van deze minderjarigen 
te volgen en te analyseren m.b.v. interviews. 
Fase III: Dit zelfde doen we voor een controle-
groep (nietk)fficieel delinquent). Fase IV: 



Beide groepen willen we vervolgens over de 
periode 1977-1980 opnieuw administratief 
volgen en afsluitend interviewen. Methode en 
onderzoeksopzet: Voor de constructie van 
onze onderzoekspopulatie staat de keus m.b.t. 
een geboorte-cohorte (jongens in 1958 geboren) 
of een `offender-cohorte (als minderjarige 
verdachte in 1970 geregistreerd) nog niet 
definitief vast. Het onderzoek is te typeren 
als een longitudinaal onderzoek naar processen 
die van invloed zijn op het wel of niet 
crimineel worden (de delinquente loopbaan). 
Te gebruiken technieken: dossieranalyse (inhou-
delijk en kwantitatief), mondelinge interviews 
(waarschijnlijk gestructureerd) op verschillende 
tijdstippen. Analysetechnieken: de gebruike-
lijke bi- en multivariate technieken (S.B.S.S.). 
In verband met moeilijkheden rond de dossier-
inzage ten gevolge van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (privacy), moet de 
materiaalverzameling nader bekeken worden 

76 	alvorens dit onderzoek van start kan gaan. 

99. School en criminaliteit: een onderzoek 
naar processen die leiden tot een criminele 
ontwikkeling van leerlingen 

Onderzoekers: dr. J.A. Nijboer en 
dr. F.P.H. Dijksterhuis 

Onderwerp: Toetsen van de hypothese dat op 
scholen processen werken die maken dat 
bepaalde leerlingen zich in criminele richting 
ontwikkelen. Daarnaast zal getracht worden 
te komen tot een nadere beschrijving van 
deze processen en een nadere bepaling van de 
leerlingen die in dit opzicht het grootste risico 
lopen. Methode en onderzoeksopzet: Door 
middel van literatuuronderzoek zal getracht 
worden de theoretisch belangrijke factoren 
in kaart te brengen. Vervolgens zullen deze 
factoren in een longitudinaal — zogenaamd 
cohort-onderzoek — getoetst worden op hun 
empirische geldigheid. Er wordt gedacht 
aan de volgende proefpersonen: een jaargroep 
van leerlingen die over een langere periode 
gevolgd zal worden en de onderwijzers of 
leraren die in de aan de orde zijnde periode een 
rol spelen. Alleen in een stad en haar regio 
die geacht kunnen worden een beeld te 



leveren dat representatief voor de Nederlandse 
situatie is. Voor de dataverzameling zal van 
verschillende methoden gebruik gemaakt 
worden, zoals deels gestructureerde vragen-
lijsten, rapportcijfers, rapporten van school-
adviesinstanties en justitiële gegevens. Gezien 
de aard van het onderzoek zal de dataver-
zameling H en dus ook de dataverwerking en 
rapportering — gefaseerd plaatsvinden. 

100. OntsJaan en relevantie van peer-groups' 
en mogelijke invloeden hiervan op delinquent 
gedrag van jongeren 

Onderzoekers: drs. S. Miedema en 
drs. 0.J.A. Janssen 

Onderwerp: Met behulp van het, aan Friday 
en Hage ontleende, geïntegreerde perspectief 
een verklaringsschema m.b.t. delinquentie van 
jongeren in de Nederlandse verzorgingsmaat- 

77 	schappij opstellen. Met gebruikmaking van 
Durkheim's integratiebegrip nagaan hoe jonge-
ren op een 5-tal belangrijke rol-relatiepatronen 
m.b.t. socialisatie en integratie in de maat-
schappij staan. Deze rol-relatiepatronen zijn: 
gezinsrelaties, buurt- of wijkrelaties, school-
relaties, werkrelaties en relaties met leeftijds-
genoten. Onderstelling is dat indien jongeren 
minder geintegreerd zijn op de eerste 4 genoem-
de gebieden, de rol en de invloed van informele 
leeftijdsgroepen en daardoor de kans op delin-
quent gedrag, zal toenemen. Bovendien willen 
we op verchillende analyseniveaus de invloe-
den nagaan. Methode en onderzoeksopzet: 
At-randonr steekproef uit de jongeren in de 
leeftijdsgrnep 14-18, met als minimum onder-
grens 80 jongeren per leeftijdsjaar, die in een 
middelgrote stad wonen (bv. Leeuwarden). 
Deze groep interviewen en vervolgens naam 
en adres vn hun twee beste vrienden vragen. 
Ook deze groep (steekproef) wordt geiliter-
viewd om niet name de 'peer-group' te kunnen 
analyseren. De onderzoeksopzet wordt 
momenteel m.b.v. topic-lijst verder uitgewerkt 
en een subsidieaanvrage zal worden ingediend. 
Grootte 1 groep: minimaal 400 jongeren; 
grootte 2é groep (de peer-group als analyse-
eenheid) nog niet bekend. 



101. Recidivisme 

Onderzoeker: T.R. Drost 

Onderwerp: Onderzoek naar de omvang van 
recidivisme onder volwassen mannen die in 
1971 hun gevangenisstraf hebben beëindigd. 
Periode van recidivisme: vijf jaar. Gelet zal 
worden op dossiergegevens die mogelijk op het 
recidiveren van invloed zijn zoals soort misdrijf, 
duur van de straf, leeftijd, enz. Methode en 
onderzoeksopzet: De administratieve gegevens 
van verschillende inrichtingen zullen na 
toestemming van het Ministerie van Justitie 
worden verzameld en aangevuld uit politie-
registers. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

102. Emancipatie, werk en criminaliteit 
78 	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 gezocht 
naar de relatie tussen het werkzaam-zijn en de 
gevoelens van geëmancipeerd-zijn. Er wordt 
gebruik gemaakt van een gestratificeerde 
streekproef, verdeeld in sociaal-economische 
categorieën en drie leeftijdscategorieën, 
getrokken uit de totale populatie van vrouwen 
tussen 16 en 65 jaar van de gemeente 
Den Haag. Gegevens worden verkregen d.m.v. 
een post-enquête, waarin vragen zijn opgenomen 
over (verborgen) criminaliteit, de gezinssituatie 
en het werk. Bovendien wordt gevraagd naar 
de mate waarin men zich geëmancipeerd 
voelt en naar de mate van sociale integratie 
in de woonwijk. Gepubliceerd werd in het 
Tijdschrift voor Criminologie, 20e jrg., 
jan./feb. 1978. 



79 

103. Gedragstherapie bij de behandeling van 
delinquenten 

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

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

104. Selectiviteit bij de politie (1) 

Dagelijkse eiding: drs. H.M. Willemse 

In een laboratorium-onderzoek is nagegaan 
in hoeverré bepaalde uiterlijke kenmerken zijn 
gerelateerd aan het beeld van 'de verdachte'. 
Dia's van Personen die een combinatie van 
kenmerken vertoonden, werden aan een steek-
proef van 130 surveillance-agenten van een 
twaalftal gemeentekorpsen vertoond. Huids-
kleur, geslacht en slordigheid van uiterlijk 
bleken sigriificant samen te hangen met 
verdachthéid. Scores op een selectiviteitsindex 
werden geieLateerd aan de resultaten van 
rating-scalés, die verschillende aspecten van 
isolement ■Tan de respondenten beoogden te 
meten. Verbanden tussen 'selectiviteit' en 
'isolementf werden aangetoond, doch deze 
verbandenlbleken tamelijk zwak. Verslag 
(voorlopig) in vorm van instituutsrapport: 
Isolement lvan de politie en hun beeld van 
'de verdachte': een laboratoriumexperiment, 
Kriminolo lgies Instituut, Rijksuniversiteit 
Leiden, 1978. 

105. Seleetiviteit bij de politie (II) 

Dagelijks leiding: drs. H.M. Willemse 

In een veldexperiment werd bestudeerd in 
hoeverre Uiterlijke kenmerken van personen, 
die zich ii een verdachte situatie bevonden, 



van invloed waren op de bejegening door de 
politie. Het geslacht van de verdachte bleek 
gerelateerd aan de mate van verdachtheid; 
netheid is van invloed op de mate van respect 
waarmee de verdachte dooi surveillance-
agenten wordt behandeld. Het gedrag van de 
verdachte en de bejegening door de surveillance-
agent vertonen een duidelijke wisselwerking. 
Een verslag van het onderzoek is gepubliceerd 
in 'Beslissingsmomenten in het Strafrechtelijke 
Systeem', p. 93408 (Ars Aequi Libri, 1978). 

106. 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 

80 	toegepast bij gebleken chequefraude. De 
theoretische basis wordt grotendeels gevormd 
door Edwin M. Lemert's ideeën over `naïve 
check forgery' en `systematic check forgery'. 
Gebruik wordt gemaakt van enquête-materiaal 
en dossiergegevens betreffende overtreding van 
de artikelen 225, 326 en 326a WvS. 

107. 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 
Criminologisch Instituut 

108. Criminaliteit als een macro-sociaal 
conflict 

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

Vergelijkend onderzoek naar de interactie tussen 
het strafrechtelijke apparaat en vermogens-
delinquent ien enerzijds, en die tussen de belas-
tinginspectie en overtreders van de inkomsten-
belastingwetten anderzijds. Het doel van het 
onderzoek is de beide interactieprocessen te 
beschrijven en eventuele verschillen theoretisch 
te verklaren, waarbij aansluiting wordt gezocht 
bij bestaande conflict-sociologische theorieën. 
Een tussenrapport wordt in 1978 gepubliceerd. 
Het eindrapport wordt verwacht in 1980. 

109. Deviante socialisatie 

Onderzoekers: drs. G.J.N. Bruinsma en 
dr. M.A. ZWanenburg 
Supervisie: prof. dr. C.I. Dessaur 

Doel van het onderzoek is het toetsen van een 
theoretisch I model, dat is gebaseerd op de 
differentiële associatietheorie van Sutherland 

1 en de anomietheorie van Merton. Met behulp 
van een netwerk van hypothesen zal worden 
getracht het deviante leerproces te verklaren. 
Voor de pliot-study zijn bij jongens en meisjes 
van 12 tot 16 jaar interviews afgenomen op 
Nijmeegse cholen. Het rapport van de pilot- 
study zal eind 1978 verschijnen. Begin 1979 
wordt een aanvang gemaakt met de data- 
verzameling van het definitieve onderzoek. 

110. Werkloosheid en criminaliteit 

Onderzoekers: dr. J.P.S. Fiselier, 
drs. R.W.J.V. van Hezewijk 
Supervisie: Prof. dr. C.I. Dessaur 

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 samengetrokken gemeenten. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is het 
onderzoek uit te voeren voor twee regio's 
die al jaren worden gekenmerkt door relatief 
hoge werldoosheidcijfers. 

111. Strafrechtelijke besluitvorming 

Onderzoekers: gehele staf Criminologisch 
Instituut Nijmegen 

Een serie experimenten onder wisselende 
condities. Er zal onder andere aandacht 
worden besteed aan: a. individuele — versus 
groepsbesluiten; b. aard en omvang van 
beschikbare informatie. 

112. Literatuurstudie massamedia en 
criminaliteit 

82 	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 
definiëringsproces van criminaliteit. Dit 
onderzoek vormt de eerste opzet voor een 
promotie-onderzoek. Een voorpublikatie 
over dit onderwerp zal als `Nijmeegse Cahier 
voor Criminologie' verschijnen bij Dekker & 
Van de Vegt. Het literatuuronderzoek zal 
worden gevolgd door een empirisch onderzoek. 

113. Criminologie in cultureel perspectief 

Onderzoeker: prof. dr. C.I. Dessaur 

In dit onderzoek worden in de traditie van 
de Ideeëngeschiedenis' culturele verklaringen 
gezocht voor de ontwikkeling van, respec-
tievelijk de huidige stand van zaken in de 
criminologie. De, veelal verzwegen, en velen 
onbewuste, wijsgerig-anthropologische en 
kentheoretische premissen van de recente 
criminologie worden geanalyseerd en moge- 
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lijke alternatieven en basis-assumpties 
besproken.

I
I 

114. Wetenschap en beleid in het kritisch 
rationalisme 

Onderzoekers: drs. L.G.H. Gunther Moor, 
drs. R.W.J.V. van Hezewijk 

In dit ondérzoek is gepoogd aan te tonen 
dat beleid niet met behulp van wetenschappe-
lijke argunienten kan worden gelegitimeerd. 
Beleidsfunctionarissen kunnen zich niet 
verschuilen achter resultaten van weten-
schappelijk onderzoek. Zij dienen zelf de 
politieke verantwoordelijkheid van hun 
keuzen te dragen. Publikatie: Beleid en 
Maatschapkij, jrg. IV, afl. 9, september 1977, 
pp. 230-20. 

115. Methodologieën in de criminologie 

Onderzoekers: dr. M.A. Zwanenburg en 
drs. R.W.J.y. van Hezewijk 

Doel van dit onderzoek is een discussie te 
voeren aangaande epistemologische eisen die 
dienen te Worden gesteld aan theorievorming 
in de criminologie. 

116. Victimologische criminologie 

Onderzoeker: drs. G.J.N. Bruinsma 

In dit onderzoek wordt gepoogd de bestaande 
theorieen en methoden in de victimologische 
criminologie te analyseren. Er zal worden 
ingegaan op twee terreinen van victimologisch 
onderzoek', te weten: a. de rol van het 
slachtofferjI in de totstandkoming van crimi-
neel gedrag; b. het aangiftegedrag van slacht-
offers. 
Nagegaan wordt in hoeverre de bestaande 
verklaringen over het gedrag van slachtoffers 
voldoen aan de door de onderzoeker opgestelde 
regels en hl hoeverre deze verklaringen bijdragen 
tot de groei van kennis in de criminologie. 



Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

117. Toepassingsmogelijkheden van kosten-
baten denken bij strafrechtelijke besluitvorming 
(literatuurstudie) 

Onderzoeker: mr. P. Wesemann 

Omschrijving: Nagegaan wordt in hoeverre het 
praktisch mogelijk zal zijn om technieken van 
beleidsanalyse (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: a. de theoretische 
bruikbaarheid van de onderhavige econo-
mische technieken bij strafrechtelijke beslis- 
singen; b. de wijze waarop momenteel 
beslissingen over vervolging en straftoemeting 
tot stand komen; c. veranderingen in de 

84 	huidige praktijk die noodzakelijk zijn indien 
men tot praktische toepassing van beleids-
analyse wil geraken. 
Over onderdeel b zijn de volgende interim-
rapporten beperkt verkrijgbaar bij de onder-
zoeker: 
— onderzoek naar vervolgingsbeslissingen. 
Paper voor Kongres N.V.K. op 8 en 9 juni 1978. 
— onderzoek naar vervolgings- en straftoe-
metingsbeslissingen (vertrouwelijk concept). 
— denkprocessen bij vervolgings- en straf-
toemetingsbeslissingen. Interimrapport: 
verzamelde gegevens (protocollen van hard-
op-denk interviews). 
Adres: E.U.R., postbus 1738, Rotterdam. 
Gestreefd wordt naar afronding in de vorm 
van een dissertatie in 1980. 

118. Winkeldiefstal 

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

Omschrijving: Een onderzoek dat ten doel 
heeft rationele beslissingen mogelijk te maken 
op het gebied van de aanpak van 'winkeldief-
stal'. 
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119. Analyse van juridische taal 

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder 

Omschrijving: Exploratief onderzoek om 
bepaalde eigenschappen van Nederlandse 
(strafrechtelijke) juridische taal op enigszins 
exacte wijZe te beschrijven en te vergelijken 
met andere subsystemen van de Nederlandse 
taal. 

120. SimUlatiestudie strafrechtsystemen 

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder 

Omschrijving: Effect van bepaalde beleids-
beslissingen binnen en rondom strafrecht-
systemen door middel van computersimulaties 
trachten Weer te geven. 

121. Problem of criminal definitions 

Onderzoekers: J.H. Olila, prof. mr . L.H.C. 
Huisman éri drs. E.B.M. Rood-Pijpers 

Omschrijving: Wat betekent het begrip 'misdaad' 
en in welke situaties (en in welke niet) wordt 
het gebruikt? Het universum is één Nederlandse 
stad. 

122. Slachtoffers van delicten 

Onderzoekers: mr. M. Kneepkens, mr. H. 
Moerland én mr. J.G. Rodermond 

Omschrijving: Inventarisatie van hulpverle-
ningsinitialtieven in Nederland ten aanzien 
van slachtoffers van delicten. 

123. 1/.60.komen bij de kantonrechter 

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

Omschrijving: Honderdtien interviews van 
mensen di é vóórkomen bij de kantonrechter. 



124. Politie 

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

Omschrijving: Participatie-onderzoek bij 
wijkagent in Dordrecht. 

125. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: F.E. Frenkel 

Omschrijving: Misdaad, schuld en straf kan 
worden gezien als een paradigma in de zin 
van Kuhn's Structure of scientific revolutions. 
Het begrippenstelsel is intrasystematisch 
geheel inconsistent — deels versluierd door 
definities in termen van onderlinge 
afhankelijkheid. Het begrippenstelsel is 
echter ook buiten het strafrechtstheoretisch 
veld dusdanig algemeen ingeburgerd dat veel 
gedragswetenschappelijk onderzoek in de 

86 	ruimste zin des woords er door belemmerd 
wordt. Aard en omvang hiervan zijn doel 
van het onderzoek. 

126. Pretenties en criteria 

Onderzoeker: C. Gutter 

Omschrijving: Wie activiteiten ontplooit met 
de pretentie dat ze primair gericht zijn op 
vermeerdering van kennis van enig object, 
stelt de waarnemer van die activiteiten voor 
een aantal vragen. Een daarvan kan zijn de 
vraag, of die pretenties gerechtvaardigd kunnen 
worden onder verwijzing naar bepaalde criteria. 
Een gesprek waarin die vraag aan de orde wordt 
gesteld en pogingen tot beantwoording ervan 
worden ondernomen, kan alleen doorgaan als 
door op zijn minst sommige van de gespreks-
genoten criteria worden geëxpliciteerd waar-
naar zijn/haar/hun mening bij die pogingen 
tot rechtvaardiging mag worden verwezen. 
Naar aanleiding van een bepaald, voltooid 
onderzoek zijn in 'Pretenties en criteria' 
dergelijke criteria geëxpliciteerd, en is de 
vraag aan de orde gesteld of de betrokken 
onderzoeksactiviteiten onder verwijzing 
naar die criteria gerechtvaardigd konden 
worden. 



127. Aspécten van geweldpleging volgens 
de voorschriften van de Nederlandse 
staatsorgahlsatie 

Onderzoeker: C. Cutter 

Omschrijving: Onderzocht wordt een mogelijk-
heid om bijdragen te leveren tot vermeerdering 
van kennis van sommige aspecten van de bui-
tentalige werkelijkheid die, meer dan de tot 
nog toe gebruikelijke bijdragen van 'juridische' 
zijde, voldoen aan eisen die op grond van tegen-
woordige lcennistheoretische inzichten mogen 
worden gesteld aan activiteiten, ontplooid 
met de pretentie dat ze op kennisvermeerdering 
gericht zijn. 

• 128. Paradoxen 

Onderzoeker: F.A.J. Koopmans 

87 	Omschrijving: Gebaseerd op idee dat in 
communicatie meerdere niveaus zitten: 
dooreenhálen hiervan leidt tot paradoxen; 
wanneer men langere tijd aan paradoxale 
bevelen is blootgesteld, krijgt men kijk op de 
wereld gekenmerkt door dualisme lichaam/ 
geest. Oosjterse filosofie gaat evenals 
cybernetica, uit van geïntegreerd mens-
beeld. Mijii vraag is: Legt ook strafrecht 
paradoxen op? 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en Kinderrecht 

129. Perspectiefinzicht 

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

Een kwantitatief onderzoek naar de bruikbaar-
heid van éen meetinstrument voor de kwaliteit 
van beharideling 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. 



De tekst van dit onderzoek verschijnt in de 
loop van 1978 in de serie 'Mededelingen van 
het Juridisch Instituut van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam'. 

130. Methoden van procesvoering 

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

In samenwerking 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. 

88 

	

	Hiertoe werd een theorie opgesteld over de 
relatie tussen de strafprocesvoering, de straf- 
toemeting en de `strafrechtsdogmatiek'. 
Daarna werden d.m.v. observaties en interviews 
voor en na één strafzitting, de interacties en 
rolopvattingen van de procespersonen jegens 
elkaar beschreven; analyse en prospecten 
worden uitgewerkt. Het theoretisch gedeelte 
van het onderzoek werd als paper gepresen-
teerd op het Congres van de Nederlandse 
Vereniging voor Criminologie 'Beslissings-
momenten in het strafrechtelijke systeem' 
(juni 1978); hierin komen tevens de eerste 
conclusies uit het onderzoek ter sprake. 

131. Echtscheidingsrecht 

Onderzoeker: prof. clr. G.P. Hoefnagels 

Een onderzoek naar de verhouding tussen 
juridische, psychologische en sociale 
processen. In mei 1976 verscheen als voor-
publikatie: `(niet) Trouwen en (niet) Scheiden'. 
Thans wordt in het bijzonder de mogelijkheid 
onderzocht van `matching' van de juridische 
en de psychologische implicaties van echt-
scheiding, in consultatieve basisgesprekken met 
scheidende mensen. In oktober 1978 zal een 
eerste studie over het scheidingsproces worden 
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gepresenteerd in de vorm van een pré-advies 
voor de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. 

132. Voetbalcirminologie 

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

1 

Het betreft een ZWO-onderzoek naar doel-
stellingen en rechtskarakter van het tucht-
recht van het betaalde voetbal. Dit onderzoek 
wordt in 1978 afgerond. In december 1975 
verscheen de voorpublikatie: 'Voetbaltucht-
recht, een inventarisatie' in 'Tuchtrecht' van 
het Nederlands juristenblad. 

133. CoMparative criminology 

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

Vergelijkend onderzoek naar het strafproces 
in Nederland en Engeland, voornamelijk m.b.t. 
de feitelijke politietaken. Dit onderzoek wordt 
verricht in samenwerking met de Brunei-
UniversitY (Engeland). De afronding zal 
omstreeks 1979 plaatsvinden. 

134. Vergelijkend onderzoek familierecht in 
Nederland, Engeland en de VS 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Onderzoek van Engels, Amerikaans en 
Nederlands familierecht en de feitelijke 
processen. Ook dit onderzoek wordt gedaan J 	. in samenwerking met de Brunel-University 
in Engeland. Verwacht wordt een publikatie 
eind 1978—begin 1979 onder de titel `(no) 
Marriage and (no) Divorce'. 

135. Woonomgeving en criminaliteit 

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 theorievormende en 
exploratieve fase. Voltooiing in 1979. Reeds 



verscheen een film (ten behoeve van het 
onderwijs) over 'Woonomgeving en menselijk 
gedrag'. Regie: Bert Schwitters; produktie: 
autio-visuele dienst EUR; tekst: prof. dr. 
G.P. Hoefnagels. 

136. Fenomenologie van de misdaad 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

In samenwerking met de Centrale Interfaculteit 
wordt in het kader van een cyclus 'Filosofie 
en wetenschappen' een poging gedaan om het 
verschijnsel misdaad opnieuw met de fenomeno-
logische methode te benaderen. Deze studie 
zal verschijnen eind 1978—begin 1979 in de 
serie 'Fenomenologische Cahiers'. 

137. Omgangsrecht 

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

• Vergelijkend onderzoek naar de omgang 
tussen het kind en de ouder die na echtschei-
ding niet met de voogdij is belast, in enige 
West-Europese landen en de VS. Aan de hand 
van wetgeving, jurisprudentie, literatuur en 
empirisch onderzoek wordt informatie 
verzameld over: beginselen waarop een om-
gangsrecht kan steunen; regeling en organi-
satie van de omgang; feitelijk functioneren; 
en juridische en psychologische consequenties. 
Doel is het formuleren van voorstellen ten 
aanzien van wetgeving en beleid inzake omgangs-
regelingen in Nederland. 

138. Semantiek van het voetbalspel 

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

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



139. Nonnen van niet-voetballers inzake 
ruwheid o fp het veld 

Onderzoekers: N.J. van der Giessen, R. Gijzel, 
H.P.G.A.. 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 heti algemeen eens zijn met de beslissin-
gen van de scheidsrechter, in hoeverre zij de 
maatschappelijke nonnen hierin betrokken 
zien en int welke mate zij alternatieve straffen 
nuttig vinden. De onderzoekers bezochten met 
de videoband de eerste-elftalspelers van o.a. 
FeyenooAl, F.C. Den Haag, F.C. Utrecht en 
Vitesse. 
Bovendien wilde men weten hoe de normen 

91 	van niet-voetballers inzake ruwheid op het 
veld zijn. Daartoe werd in samenwerking met 
de VARA (F.C. Avondrood) de videoband 
met de vijagen in een televisieprogramma aan 
de kijker voorgelegd. De reacties hierop 
moeten nog verwerkt worden. 

Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Criminologie van de Vakgroep 
Strafrecht 

140. Vr&ghulp 

Onderzoekers: drs. H.F.C. Rombouts 

In samenspraak met, en ten behoeve van de 
reclassering in het arrondissement Breda 
wordt een onderzoek uitgevoerd naar het 
verloop én het effect van de zogenaamde 
vroeghulP; dit is de reclasseringshulp die 
wordt geboden aan in verzekering gestelde 
verdachten. In april 1975 werd een inventari-
satierapport uitgebracht betreffende de vroeg-
hulpgevallen 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. 



141. Straatgroepenwerk 

Onderzoeker: drs. H.F.C. Rombouts 

In Eindhoven is op 1 mei 1976 een straatgroe-
penwerkproject van start gegaan, voor de duur 
van twee jaar, gericht op agressieve en 'naar 
agressie en criminaliteit afglijdende' jongeren. 
Algemene doelstelling van dit project: het weer 
doen functioneren van de maatschappelijke 
dienst- en hulpverlening met betrekking 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. 

142. Kinderen van buitenlandse werknemers 

Onderzoeker: drs. M.L. Kemperman 

De tweede generatie immigranten staat 
92 	wegens haar positie tussen twee culturen 

bekend als een bedreigde en tot afwijkend 
gedrag geneigde categorie. Hoe is het wat dit 
betreft gesteld met kinderen 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. Schwendinger 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. Publikatie najaar 1978. 



Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschaPpen 

Sectie criniinologie 

143. Andel  re kijk op 'misdaad' 

Onderzoeker: mr. P. Moedikdo 

Criminologiebeoefening als specificatie van 
het beoefenen van kennissociologie en 
kritische snciologie. 

144. De werking van het documentatie-
register 

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

Sectie jeugdrecht 
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147. Wijziging Burgerlijk Wetboek 

Onderzoekers: mr. J.A.C. Bartels en 
mevr. mr . A.H. Punt-Koopmans 

Een kortlopend onderzoek naar de wijzigingen 
die worden voorgesteld (WO 14 167) met 
betrekking tot de afstand van ouderrechten 
en de meerderjarigverklaring van ongehuwde 
moeders vanaf de leeftijd van 16 jaar. Datum 
van afsluiting mei 1978. 

Sectie strafrecht 

148. Preventieve vrijheidsberoving 

Onderzoeker: mr. P.J. Baauw 

Probleemstelling: de verhouding tussen het 
grondrecht op persoonlijke vrijheid en justitiële 
vrijheidsberovende ordemaatregelen. Methode: 

94 	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 
Strafvordering en in het Strafprocesrecht in 
de V.S. 

149. 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 problemen voor de 
verdediging in een dergelijk politiek 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. 



150. Economische criminaliteit 

Onderzoeker: dr. Th.J.B. Buiting 

Getracht wordt via vergelijking van Nederlands 
en met narne Duits recht een beter zicht te 
krijgen op ihet verschijnsel van onbehoorlijk 
gedrag in het economisch verkeer, en de 
reactie van de overheid daarop. In verband met 
dit laatste wordt onderzocht of die reactie van 
strafrechtelijke dan wel administratiefrechtelijke 
aard moet zijn, met alle praktische consequen-
ties die daaruit voortvloeien. 

151. Défense sociale' 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Een onderZoek naar de betekenis van de 
défense so léiale nouvelle. Het onderzoek is 
rechtsfilosofisch en historisch van aard. Het 

95 ..  beoogt een bijdrage te zijn tot een kritische 
waardering van de défense sociale nouvelle 
als naoorlqgse strafrechtshervorrningsbeweging 
ten einde beter zicht te krijgen op hedendaagse 
problemen in de strafrechtspleging. In het 
inleidende rechtsfilosofische hoofdstuk, waarin 
het referentiekader van deze studie wordt 
ontwikkeld, wordt nagegaan welke de bijdrage 
van de défense sociale nouvelle is geweest tot 
het denken over de straf en het recht tot straf- 
fen. Vervqlgens wordt het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze doctrine beschreven. 
Het geheel wordt afgesloten met een empirisch 
onderzoek naar de invloed van de défense 
sociale nonvelle-filosofie op criminologisch 
en aanverwant onderzoek. 

152. Rechtshulp en juridisch activisme 

Onderzoeker: mr. E. Jessurun d'Oliveira-
Prakken 1 

In een theoretisch georiënteerde literatuur-
studie, aangevuld met interviews, wordt 
nagegaan Wat de rechtshulp mogelijkerwijs 
heeft bij t6 dragen aan de juridische emanci-
patie van de mensen en aan de democratisering 
van het recht. In deze studie over rechtshulp, 
die een sterk rechtssociologisch en rechtsverge- 
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lijkend accent heeft, ligt de nadruk op de 
inhoud van de rechtshulp. Voltooiing 
vermoedelijk eind 1979. 

153. Rechtsgehalte van het militaire strafrecht 

Onderzoeker: mr. N.D. J6rg 

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 
samenvalt met macht, hetgeen in de militaire 
organisatie voor juristen een kernprobleem 
vormt. 

154. Samenspanning 

Onderzoeker: mr. drs. G. Mols 

Het delict samenspanning is in ons strafrecht 
een buitenbeentje. Gezien vele met het delict 
samenhangende strafrechtelijke problemen is 
een onderzoek dat inzicht wil geven in vragen 
als: de reikwijdte van het delict, de plaats 
ervan in de problematiek rondom de strafbare 
gedachte in ons strafrecht, de strafprocessuele 
en strafrechtsdogmatische gevolgen van het 
delict, alsmede de mate waarin de samen-
spanning inderdaad binnen ons strafrecht een 
buitenbeentje is, gerechtvaardigd. Gezien de 
aard van de probleemstelling zal het onderzoek 
zowel rechtshistorisch als rechtsvergelijkend 
zijn. 

155. Cross-cultureel rechtsvergelijkend onder-
zoek naar plaats en functie van strafrecht 

Onderzoeker: drs. A. van der Plas 

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

De verspreiding van onderzoekrapporten 
van het WODC 

Sinds mei l 978 zijn de onderzoekrapporten 
van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum ondergebracht in de 
reeks 'Onderzoek en beleid', uitgegeven door 
de Staatsuitgeverij. De rapporten worden door 
middel van een persbericht van het Stafbureau 
Voorlichting van het Ministerie van Justitie in 
de publicieit gebracht. Teneinde een zo groot 
mogelijke groep belanghebbenden direct te 
informeren over de onderzoeksresultaten van 
het WODC, verspreidt het WODC tegelijkertijd 
een beperkte oplage gratis onder functionarissen, 
werkgroep ien en instellingen binnen en buiten 
het Ministerie van Justitie. 

De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die, afhankelijk van het onderwerp 
van het raPport, van samenstelling kan wisselen. 
Vaste gegadigden zijn bijv. — naast de betrok-
ken beleidisafdelingen van Justitie — het 
Openbaar Ministerie, de Vaste Kamercommis- 
sies van .16stitie in de Staten-Generaal en de 
Universiteiten. 

Voor overige belangstellenden bestaat daar-
naast de Mogelijkheid de rapporten te 
bestellen bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verzendb6ekhandel, tel. 070-624551. 

Adres van het WODC per 1 december 1979 

Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 100 
's-Gravetiliage 

Postadres 
Postbus 20301 
2500 EH 's-GRAVENHAGE 

Telefoon 
070-7079 1 
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