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

I. ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET 
INSTITUTEN OF DESKUNDIGEN IN 
NEDERLAND 

A. Afgesloten extern onderzoek 

1. Sociale organisatie van de rechtshulp, 
fase Il (1976) 
Het onderzoek werd verricht binnen de 
afdeling rechtssociologie van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen door prof. dr. mr. 

4 	CJ.M. Schuijt c.s., onder supervisie van een 
begeleidingscommissie onder voorzitterschap 
van mr. B.J. Asscher. De fesultaten van fase Il 
zijn eind 1978 gepubliceerd door mr. N.F. van 
Manen onder de titel: 'De rechtshulpverleners'. 
De centrale conclusie van het rapport over de 
eerste fase van dit onderzoek was, dat de toe-
gang tot de rechtshulpverlening een samenspel 
is van drie factoren (als dimensies aangeduid): 
de aard van de rechtsproblemen; de kenmerken 
van de rechtshulpzoekenden; de kenmerken 
van de rechtshulp verlenende instanties. 
Werden in die fase de eerste twee dimensies 
aan een uitvoerige analyse onderworpen, in de 
tweede fase werd ingegaan op de laatste. Het 
rapport omvat drie delen. Deel 1 bestaat uit 
een inleiding, een probleemstelling en een 
verantwoording van de gekozen methode van 
onderzoek. Deel 2 beslaat vier hoofdstukken. 
In elk daarvan worden de onderzoeks-
bevindingen met betrekking tot de vier onder-
zochte instanties weergegeven. Deze vier 
rechtshulpverleners zijn: de sociale raads-
lieden, de rechtswinkels, de vakbonden en de 
advocatuur. Deel 3, het afsluitende hoofdstuk, 
verschaft de lezer een overzicht van de 
bevindingen. In samenhang daarmee formu-
leert de auteur een aantal voorstellen ten 
behoeve van een beleid gericht op het opheffen 



van de leemten in de rechtshulpverlening. Punt 
van vertrek vormt de vraag in hoeverre de 
rechtshulploop wordt beïnvloed door de 
organisatie van de rechtshulpverlening. Onder 
rechtshulploop wordt verstaan het verschijnsel 
dat verschillende sociaal-economische 
groeperingen van de bevolking hun eigen 
(groepsspecifieke) rechtsproblemen hebben en 
daarmee bij bepaalde rechtshulpverlenende 
instanties aankloppen en een bepaalde vorm 
van hulp ontvangen. 
Vervolgens wordt een antwoord gezocht op de 
vraag: hoe ziet de rechtshulploop er feitelijk 
uit? Het antwoord vergt een viertal stappen. 
Allereerst wordt de totale groep rechtszoeken-
den in sociaal-economische groepen onderver-
deeld met behulp van het in de rechtshulp 
veel gehanteerde criterium `toevoegingsgrens'. 
Dit resulteert in vier groepen: enerzijds zij die 
onder deze grens zitten en recht hebben op 
gratis (door de overheid gefinancierde) rechts- 
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	hulp, al of niet met betaling van een eigen 
bijdrage, anderzijds zij die er respectievelijk 

« nét en vér boven zitten. Vervolgens wordt op 
basis van het materiaal dat in de periode 
augustus 1974—april 1975 t.b.v. het eerste deel-
onderzoek werd verzameld, de kans berekend 
dat iemand uit een bepaalde groep met een 
willekeurig probleem wordt geconfronteerd: 
de algemene probleemkans. Deze kans ver-
schilt niet erg voor de verschillende groepen. 
Dat wordt echter geheel anders wanneer voor 
de verschillende groepen de kans op een 
specifiek rechtsprobleem wordt berekend: de 
specifieke probleemkans. Uitgaande van de 
vijf categoriën: sociaal verzekeringsrecht, 
arbeidsrecht, overig civiel recht, huren en 
wonen, en personen- en familierecht — 
tezamen 80% van het totaal aantal door 
Schuyt e.a. geïnventariseerde rechtsproblemen 
vormend — blijkt er nu een significante samen-
hang tussen de sociaal-economische positie en 
het soort probleem waarmee men veelal 
geconfronteerd wordt. 
De derde stap is het berekenen van de kans 
dat iemand met zijn/haar probleem ook bij 
een rechtshulpinstantie terecht komt: de 
rechtshulpkans. Gegeven de beperkingen die 
het materiaal de auteur oplegt, berekent hij 
het belang dat het viertal rechtshulpverlenende 



instanties heeft voor de onderscheiden sociaal-
economische groeperingen. Ten slotte wordt 
nagegaan wat de kans is dat men bij een 
bepaalde instelling een bepaald soort hulp 
krijgt. Hierbij maakt de auteur gebruik van 
het door Schuyt e.a. gehanteerde onder-
scheid in soorten activiteiten zoals verwijzing, 
informatie, advies, service, bemiddeling en 
procesbijstand. Per instelling blijken aan-
merkelijke verschillen in het 'activiteiten-
assortiment' waar te nemen. Om de rechts-
hulploop te verklaren vanuit de aard van de 
organisaties wordt met behulp van een zestal 
kenmerken getracht tot een karakteristiek van 
de organisaties te komen. In het algemeen 
blijkt er van één duidelijk totaal effect van een 
of meerdere kenmerken geen sprake te zijn. 
Een beeld rijst op van een pluriforme maar 
ongestuurde rechtshulpverlening. 

2. Functioneren Commissie van Toezicht 
6 	( 1976) 

Dit onderzoek betreft het functioneren van 
beklaginstanties voor gedetineerden. In het 
bijzonder gaat het hierbij om het functioneren 
van de aan de strafgestichten verbonden 
;Commissies van Toezicht en de daaruit 
gevormde beklagcommissies. Het onderzoek 
heeft onder andere tot doel de recente 
wijzigingen in de Beginselenwet Gevangenis-
wezen ten aanzien van beklag en beroep van 
gedetineerden te evalueren. Centraal staat de 
vraag in hoeverre die wijzigingen effect hebben 
op het feitelijk functioneren van de Commis-
sies van Toezicht. Het onderzoek bestaat uit 
drie fases. In de eerste fase gaat het om het 
functioneren van de Commissies van Toezicht 
vóór de invoering van de gewijzigde Beginse-
lenwet Gevangeniswezen. De tweede fase is 
gericht op knelpunten in het functioneren van 
de nieuwe beklagcommissies in de eerste 
periode ná inwerking treden van de gewijzigde 
wet op 23 mei 1977. In de derde fase zal het 
accent liggen op de evaluatie van de nieuwe 
beklag- en beroepregeling. De eerste twee 
fases van dit onderzoek zijn inmiddels afge-
sloten, en door het Criminologisch Instituut 
van de Rijksuniversiteit te Groningen gepu-
bliceerd onder de titel: 'Beweging in het 
beklagrecht van gedetineerden', auteurs: 



dr. JA. Nijboer, P.D.J. Haas en mr. M.J. 
Winkels. 
Ongeveer tien procent van de gedetineerden 
had (mondeling of schriftelijk) contact gehad 
met de Commissie van Toezicht. Over het 
algemeen was men weinig tevreden over de 
afdoening van de klachten. Niet zozeer van-
wege de behandeling als wel om het geringe 
resultaat. Een veel gehoord bezwaar was, dat 
men na het indienen van een klacht niets 
meer hoorde. In de gesprekken met de 
commissieleden bleek inderdaad dat deze er 
niet allemaal een gewoonte van maakten de 
gedetineerde op de hoogte te stellen van de 
klachtafdoening. 
Het aantal gedetineerden dat klachten had 
over bepaalde aspecten van de behandeling of 
de voorzieningen in de inrichtingen was 
overigens veel groter dan de genoemde 10 
procent, namelijk 52 procent. De belangrijkste 
oorzaak voor het niet indienen van klachten 

7 	was gelegen in de grote mate van onbekendheid 
van de commissie bij de gedetineerden. Ruim 
een kwart van hen wist niet dat de commissie 
bestond. Minder dan de helft (44%) was 
enigermate in staat te omschrijven wat de 
commissie voor gedetineerden kon doen. Iets 
meer dan de helft (55%) wist vaag hoe de 
commissie te bereiken was. Naast onbekend-
heid speelden andere factoren een rol bij het 
niet inschakelen van de commissie. Er was 
weinig vertrouwen in het effect en bovendien 
stond volgens een groot aantal gedetineerden 
de commissie te sterk onder invloed van de 
directie. 
Tussen gedetineerden en commissieleden 
bestaat een groot verschil in leeftijd en in 
sociale positie. Voor een goede onderlinge 
relatie is dat een bemoeilijkende factor. De 
belangrijkste gesignaleerde knelpunten na 
invoering van de gewijzigde Beginselenwet 
Gevangeniswezen hadden betrekking op 
informatietekorten (alweer), termijn-
problemen, compensatieproblemen bij ten 
onrechte ondergane disciplinaire straffen, 
de relatie beklagcommissie—directie en de 
relatie belclagcommissie—gedetineerde. Door de 
onderzoekers werden uitgewerkte voorstellen 
gedaan voor een voorlichtingsfolder en een 
standaardbeklagformulier. Verder werd voor- 



gesteld om de termijn voor indiening van een 
beklag uit te breiden, te zorgen voor een beter 
samenspel tussen Commissie van Toezicht en 
beklagcommissie. Ten slotte werd gewezen op 
de noodzaak van goede, systematische verslag-
legging en het stimuleren van overleg vóór de 
formele behandeling van een klacht. 

3. Drugs en detentie ( 1977) 
Onder deze titel is verslag gedaan van een 
beschrijvend onderzoek naar hard-druggebrui-
kers in een zestal Huizen van Bewaring door 
drs. L.H. Erkelens, P.D.J. Haas en drs. 0.J.A. 
Janssen, medewerkers van het Criminologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Dit onderzoek was er in eerste instantie op 
gericht de specifieke problemen van heroïne-
gebruikers in detentie-omstandigheden te 
localiseren en inzicht te krijgen in de achter-
gronden van deze categorie van gedetineerden. 
Bij de opzet van het onderzoek werd besloten 

8 	gebruik te maken van een contrastgroep, be- 
staande uit gedetineerden die niet als hard-
druggebruiker stonden geregistreerd. De be-
doeling was de bijzondere aard van de hard- 
druggebruikende gedetineerden en hun 
problemen in detentie-omstandigheden 
duidelijker te kunnen belichten. Hieraan lag 
de veronderstelling ten grondslag — de litera- 
tuur over de druggebruikers is hier niet vreemd 
aan — dat hard-druggebruikers een specifieke 
categorie zouden vormen binnen de groep van 
gedetineerden. Een vergelijking tussen voor-
namelijk heroine-gebruikers en niet-gebruikers 
zou — zo was althans de veronderstelling — 
deze verschillen een duidelijker reliëf kunnen 
geven. Achteraf bezien blijkt deze veronder-
stelling niet juist te zijn. Integendeel: de over- 
eenkomsten tussen gebruikers en niet-gebruikers 
onder de gedetineerden blijken aanzienlijk 
groter te zijn dan hun onderlinge verschillen: 
beide categorieën blijken uit hetzelfde achter-
land te worden gerecruteerd. De onderzoekers 
verbinden aan deze bevinding de conclusie dat 
ten eerste moet worden aangenomen dat ook 
in de toekomst wanneer wij er van uitgaan 
dat het aanbod van heroïne op het huidige 
niveau blijft, een aanzienlijk deel van de jus-
titiabelen drug-afhankelijken zullen blijken te 
zijn; ten tweede dat alle strafinrichtingen met 



dit probleem geconfronteerd zullen blijven 
worden. Voorzieningen om de daarmee 
samenhangende problemen het hoofd te 
kunnen bieden, dienen dus niet beperkt te 
blijven tot daarvoor specifiek geoutilleerde 
Huizen van Bewaring. 
Om de effecten van het druggebruik op de 
criminaliteit te kunnen vaststellen zijn de 
criminaliteitspatronen en de zogenaamde 
processen-verbaal indices van hard-drugge-
bruikers en niet-hard-druggebruikers met 
elkaar vergeleken. 
De verschillen in criminaliteitspatronen tussen 
beide categorieën bleken, op de agressiviteits-
delicten na, betrekkelijk gering. Het gemiddel-
de aantal delicten van de druggebruikers bleek 
echter hoger dan van de niet-gebruikers, met 
name de vermogensdelicten waren onder de 
druggebruikers groter. 
Van degenen die voor hun druggebruik al een 
aantal geregistreerde delicten hadden gepleegd, 

9 	bleek, nadat zij met het gebruik van hard- 
drugs waren begonnen, een significante toe-
name in het aantal gepleegde delicten. Degenen 
die na hun verslaving aan hun criminele 
carrière begonnen, haalden hun achterstand in 
het aantal gepleegde delicten spoedig in. Hun 
gemiddeld aantal gepleegde delicten week niet 
significant af van de andere drug-afhankelijken. 
Verdergaand onderzoek zou de verschillen 
tussen beide groepen duidelijker naar voren 
kunnen halen. Daarbij is het van belang de 
effecten van de selectiviteit in het strafrechte-
lijk systeem uit te schakelen. In dit onderzoek 
was dit uiteraard onmogelijk. Rekening 
houdend met het feit dat de verschillen, wat 
betreft de maatschappelijke achtergronden van 
beide categorieën gedetineerden betrekkelijk 
gering zijn, constateren de auteurs dat het 
druggebruik een autonoom effect heeft op het 
aantal gepleegde delicten. Terugdringing van 
het druggebruik zal huns inziens dus, onaf-
hankelijk van de maatschappelijke factoren 
die het ontstaan van crimineel gedrag in de 
hand werken, een vermindering van het aantal 
delicten tot gevolg hebben. Om inzicht te 
krijgen in de problemen die druggebruikers 
ondervinden wanneer zij worden gehecht, zijn 
een aantal vragen in het onderzoek opgenomen 
met betrekking tot bejegeningservaringen en 



de problemen die zij met de verschillende 
instanties hadden. Waar mogelijk, werden de 
antwoorden van de druggebruikers vergeleken 
met die van de niet-gebruikers. De verschillen 
tussen deze beide categorieën gedetineerden 
blijken ook op deze punten niet erg groot. De 
contacten met de politie worden door beide 
categorieën het meest negatief beoordeeld. 
Voor de druggebruikers komt daar nog bij 
dat op de politiebureaus de abstinentiever-
schijnselen dikwijls het grootst zijn. Met 
betrekking tot de medische verzorging ver-
dient het aanbeveling de arrestanten een of 
tweemaal per dag op vaste tijdstippen te laten 
bezoeken door artsen van de GGD. 
Ten aanzien van de bejegening door de 
bewaarders oordeelde de meerderheid van de 
beide categorieën gedetineerden positief. Dit 
geldt eveneens voor de sociale diensten van de 
Huizen van Bewaring. Het oordeel over de 
medische diensten is minder gunstig. Een 

10 	belangrijk element uit de kritiek van de drug- 
gebruikers op de medische hulpverlening in de 
Huizen van Bewaring was, dat de behandeling 
te sjabloonmatig was en er te weinig rekening 
werd gehouden met behandelingsopvattingen 
van de gedetineerden zelf, hetgeen een 
ongunstig effect heeft op de behandeling. 
Ongeveer tweederde van de druggebruikers 
heeft contact gehad met een of meer hulp-
verleningsinstellingen voor drugverslaafden. 
Op het moment van arrestatie had nog de 
helft van de gedetineerden een dergelijk 
contact. Het belangrijkste motief om contact 
op te nemen bleek de wens om met het gebruik 
van drugs te stoppen. De helft van de hulp-
zoekers kreeg methadon verstrekt. Ruim de 
helft was niet tevreden over de hulpverlening. 
Onder het andere deel bestond een grotere. 
bereidheid om na de detentie weer contact op 
te nemen met de hulpverlenende instantie. 
Tijdens de detentie had tweederde weer 
contact met een hulpverleningsinstelling 
(meestal CAD). Deze vorm van hulpverlening 
verdient ruime aandacht. Mede omdat de 
hulpverlening aan drugverslaafde gedetineer-
den slecht past binnen de huidige (organisato- 
rische) doeleinden van de Huizen van 
Bewaring, zou de samenwerking met civiele 
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hulpverleningsinstanties een betere organisato-
rische structuur moeten krijgen. 

4. Supervisie aan groepsleiders in (jeugd-) 
gevangenissen ( 1977) 
Ten gevolge van het negatieve resultaat van de 
pogingen geschikte candidaten te vinden om 
het onderzoeksplan uit te voeren, is dit door 
dr. JE. Rink geïnitieerde project niet van de 
grond kunnen komen. De Minister van 
Justitie heeft daarop besloten de subsidie-
toekenning van het project in te trekken en 
op korte termijn te zoeken naar andere wegen 
die het mogelijk maken de begeleiding van het 
personeel van de gevangenis 'Ter Peel' te 
Sevenum inhoud te geven. 

B. Lopend extern onderzoek 

5. TBR-gestelden ( 1972 ) 
De vraagstelling luidt: welke is de bijdrage van 
de TBR-maatregel tot de resocialisatie van de 
TBR-gestelde uit de periode 1958-1962. Is het 
mogelijk op basis van persoons-, delict- en 
recidivegegevens bepaalde typen te onder-
scheiden? Het initiatief tot dit onderzoek 
heeft gelegen bij het Selectie-instituut te 
Utrecht en bij de onderzoekers drs. H. Hamers. 
De supervisie berust bij prof dr. Jac. van 
Weringh, hoogleraar in de criminologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek 
zal worden afgesloten met een proefschrift. 

6. 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. mr. H Singer-Dekker onder supervisie 
van prof mr. W.H.A. Jonkers. Het onderzoek 
zal worden afgesloten met een proefschrift. 

7. Slachtoffers ernstige vermogens- en 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 de slachtoffers bezocht. Door middel 
van een vragenlijst werd een inventarisatie 
gemaakt van de geleden schades: fysiék, 
materieel, psychisch en sociaal. Nagegaan werd 
in hoeverre men de bestaande mogelijkheden 
om deze schades vergoed te krijgen, kende en 
op welke wijze van deze mogelijkheden gebruik 
is gemaakt. Verder werd de slachtoffers 
gevraagd naar hun ervaringen met instanties 
als politie, justitie, reclassering en verzekerings-
maatschappijen. Ten slotte 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 gevolgen van het slachtoffer zijn verlichten. 
Het onderzoek wordt verricht aan het 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
teit te Groningen door drs. G.J.A. Smale onder 
supervisie van prof dr. R. W. Jongman. In het 

12 inmiddels uitgebrachte eerste deelrapport over 
de materiële problematiek worden de volgende 
conclusies vermeld: de lijfelijke en financiële 
schade is omvangrijk; kennis en gebruik van de 
herstel- en vergoedingsmogelijkheden is gebrek-
kig; slachtoffers staan bij de realisering van de 
mogelijkheden vaak alleen. Aanbevolen wordt 
om een hulpverleningsinstantie te creëren op 
het politiebureau met taken als: informatie-
verschaffing, begeleiding en 'daadwerkelijke' 
hulpverlening. 

8. 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 en drs. H.M. Willemse. Het doel van het 
op initiatief van prof. mr . W.H. Nagel opge-
zette 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 cohort-
studie, 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 klassen 



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 behalve 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 zijn opgenomen. De volgende moment-
opnamen zijn gepland. Door middel van een 
statistische analyse van het onderzoekmate-
riaal zal worden nagegaan of en in hoeverre de 
verzamelde gegevens een specifieke relatie met 
het latere (criminele) gedrag vertonen. Het zou 
bij voorbeeld van groot praktisch nut zijn 
indien zou blijken, dat men over het toe-
komstig gedrag van zesjarigen reeds evenveel 
zinnigs kan zeggen als over het toekomstig 
gedrag van twaalfjarigen. 

13 	9. 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-
universiteit te Leiden. 
Er is een toename te constateren in het aantal 
relatievormen die naast het huwelijk, in de 
samenleving functies vervullen die vroeger uit-
sluitend aan huwelijk en gezin werden toege-
dacht. Het blijkt dat deze relatievormen geen 
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 huis-
houding voeren, het al of niet zorgen en ver-
antwoording aanvaarden voor elkaars levens-
onderhoud, het al of niet familiale karakter 
ervan, de samenstelling naar gelijke of verschil-
lende sekse en de eventuele aanwezigheid van 
kinderen. Wat de aard van de juridische proble-
matiek 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 der onderlinge afspraken en regelingen 
naar derden 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 

14 	twee-relaties blootlegt, en inzicht geeft in de 
beleidsrelevante vraag voor wat voor typen 
problemen wat voor soorten juridische of 
maatschappelijke 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 
combinaties van elementen (typen relaties) 
denken de onderzoekers aan: man-vrouw en 
gelijke sekse-relaties, met of zonder kinderen, 
en restgezinnen. De gevoelde behoefte aan 
regelingen en de zelf gevonden oplossingen 
kunnen worden 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 contracten, testamenten e.d. die 
aansluiten bij door de relatiepartners opge-
worpen 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. 

10. Functioneren van de Hinderwet (7977) 
Het onderzoek naar het functioneren van 
sancties in de Hinderwet geschiedt onder 



tweeërlei perspectief. Het rechtssociologisch 
aspect aan dit onderzoek is de vraag hoe 
wetten worden toegepast. Sancties in de 
Hinderwet worden, naar vaak wordt beweerd, 
zelden toegepast. Ook niet in gevallen waarin 
dat objectief bezien wel op zijn plaats zou 
zijn. Het beleidsrelevante aspect aan dit onder-
zoek moet gezien worden in het kader van 
heroriëntatie op sanctionering in de milieu-
wetgeving en de Hinderwet in het bijzonder. 
Met de gegevens uit dit onderzoek hopen de 
onderzoekers een bijdrage te leveren aan de 
her-oriëntatie op het totale functioneren van 
de Hinderwet. 
In een eerste fase is vooral kennis vergaard met 
betrekking tot de gang van zaken bij Hinder-
wetprocedures, die leiden tot sanctionerend 
optreden, hetzij door de administratie 
(administratieve sanctie), hetzij door het straf-
recht. Er is een schema ontwikkeld waarin een 
aantal factoren zijn opgenoemd, die op het 

15 

	

	handhavingsproces, dat uiteindelijk tot 
sancties leidt, invloed heeft. 
Deze beeldvorming steunde op interviews met 
bij de Hinderwet betrokken personen, een 
historische analyse van de Hinderwetgeving en 
literatuur-studie. 
In een tweede fase is de beeldvorming aan de 
praktijk getoetst door middel van het bestu-
deren van enkele Hinderwet-handhavings-
gevallen (case-studies). 
Het onderzoek wordt mede gesubsidieerd door 
de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne. Het onderzoek wordt verricht aan 
het Criminologisch Instituut lionger' van de 

• Universiteit van A msterdam onder supervisie 
van prof dr. Jac. van Weringh. Onderzoekers 
zijn drs. M V. C. Aalders en drs. C. Brants-
Langeraar. De begeleidingscommissie staat 
onder voorzitterschap van Jhr. mr. W.B. de 
Brauw. Het eind-rapport van dit onderzoek 
zal begin 1980 voltooid zijn. 

11. Frequentie toepassing en duur preventieve 
hechtenis ( 1977) 
Op 1 januari 1974 trad de wet in werking 
waarbij de regeling van de voorlopige hechtenis 
werd gewijzigd. Deze wet heeft tot doel de 
toepassing van de voorlopige hechtenis te 
beperken en voor zover dit dwangmiddel wel 



wordt toegepast, de duur ervan te beperken. 
Mr. J.P. Balkema van de vakgroep Strafrecht 
van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Rijksuniversiteit te Groningen, wil in het 
kader van een onderzoek naar de juridische 
vragen die deze wet oplevert, nagaan in hoever-
re het door de wetgever gestelde doel wordt 
bereikt en indien dit niet zo is, welke factoren 
daarvoor verantwoordelijk zijn. Ten einde in-
zicht in deze tweeledige vraag te verkrijgen 
heeft de onderzoeker een opzet gemaakt voor 
een tweedelig onderzoek: 1. een kwantitatief 
deel dat betrekking heeft op de frequentie van 
de toepassing en de duur van de preventieve 
hechtenis waarbij een statistische vergelijking 
wordt gemaakt tussen de gevallen in een 
bepaald jaar vóór en een bepaald jaar ná de 
invoering van de nieuwe regeling; 2. een kwali-
tatief deel dat a) de factoren wil achterhalen 
die ertoe leiden dat in bepaalde gevallen de 
preventieve hechtenis langer duurt dan de 

16 	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 dossieronderzoek. Het betreffende 
onderzoeksplan is in overleg met het WODC 
nader uitgewerkt. Daarbij is een taakverdeling 
opgesteld tussen mr. Balkema en het WODC, 
met als hoofdlijn 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 taakverdeling 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. 
Het WODC-aandeel in dit onderzoek is in- 



middels gepubliceerd onder de titel: 'Voor-
lopige hechtenis in de jaren 1972-1975' 
(Reeks 'Onderzoek en beleid', nr. 10). 

12. 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 worden 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 z.g. peniten-
tiair bestuursrecht. De bestaande wetenschap-
pelijke bijdragen betreffen slechts bepaalde 

17 	aspecten (bijvoorbeeld rechtspositionele 
vraagstukken bij gedetineerden) of bepaalde 
gedeelten (bijvoorbeeld voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling) van dit gebied. Regels van 
penitentiair bestuursrecht liggen besloten in 
een groot aantal bronnen: van internationale 
verdragen tot ministeriële verordeningen. Voor 
penitentiaire bestuursfunctionarissen 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 speciale beklag- en beroeps-
mogelijkheid is opgesteld. Wanneer ze naar 
hun mening door penitentiaire bestuursorganen 
in hun rechten zijn aangetast, kunnen ze in 
bepaalde gevallen hun zaak voorleggen aan 
een onafhankelijke penitentiaire rechter. 
Voor deze penitentiaire rechter*(en dat geldt 
evenzeer voor rechtshelpers en advocatuur) 
is de detentiesituatie (althans naar haar rechts-
aspect) nog vrijwel een tabula rasa. Het is daar-
om voor de komende penitentiaire rechts-
praktijk van bijzonder belang, wanneer van de 
bevindingen van het onderhavige onderzoek 
gebruik gemaakt 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 algemeen alsmede het hoofdstuk over de 
vermogenssancties werden reeds gepubliceerd 
in 'Het penitentiaire recht' (losbladige editie, 
uitgegeven bij Gouda Quint B.V. te Arnhem). 

13. Gearresteerden met lopend vonnis ( 19 78) 
Enkele jaren 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 niet-melders over te veel Huizen van 
Bewaring waren verdeeld. De bestemming van 
de B-vleugel van het HvB te Leeuwarden voor 
deze categorie gedetineerden vormde aanlei-
ding het plan voor het bedoelde onderzoek 
weer ter hand te nemen. Doel van het onder-
zoek is het verzamelen van gegevens over de 
achtergronden van het niet-reageren teneinde 
door wijziging van de oproepprocedure of 

18 	anderszins het meldingspercentage te verhogen. 
Deze gegevens zullen verzameld worden door 
middel van gestructureerde interviews met 
circa 150 gedetineerden, aangevuld met 
dossiergegevens 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 worden 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 
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. 

14. Functioneren Officier van Justitie ( 19 78) 
De Officier van Justitie (OvJ) in Nederland 
kent een grote mate van discretio' naire bevoegd-
heid. Ondanks de voordelen van deze discretie 
wordt men zich steeds meer bewust van de 
gevaren die aan discretie verbonden zijn. Zo 
kan te ver doorgevoerde discretie de verwezen-
lijking van het beginsel van formele gelijkheid 
in de weg staan. In dit onderzoek wordt nage-
gaan hoe de wet door de OvJ wordt toegepast 
binnen de ruimte die de wet hem laat. Met 
name wil de onderzoeker het inzicht verdiepen 
in de interpretaties (betekenissen) die de OvJ 
hierbij hanteert. 
De kwalitatieve methode lijkt hierbij de meest 
geschikte methode om de interpretatie-
momenten te achterhalen en te beschrijven. 
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	Karakteristiek voor deze methode is dat het 
onderzoeksveld op de meest directe wijze 
— via participerende observatie — wordt 
bestudeerd. De uitvoerder van het onderzoek 
probeert zich gedurende deze observatie-
periode zoveel mogelijk in de rol van de OvJ 
te verplaatsen om het handelen vanuit de 
betekenisgeving van de actoren zèlf te 
begrijpen. 
In de rechtstheorie wordt doorgaans een twee-
delige doelstelling aan het strafrecht toegekend. 
Enerzijds dient het strafrecht te reageren op 
ongewenst gedrag, anderzijds dienen in de 
uitvoering van deze controletaak procedurele 
regels nageleefd te worden. Packer conceptua-
liseerde deze twee doelen in 'crime control' 
en `due process'. Een sociologisch interessante 
vraag is echter of degenen die tot taak hebben 
de wet uit te voeren en toe te passen zich 
inderdaad uitsluitend laten leiden door beide 
doelen. 
Om die vraag te beantwoorden zal de onder-
zoeker zich richten op de besluitvorming in 
een aantal facetten uit het takenpakket van de 
OvJ (o.m. toepassing procedurele regels, 
sepot, straftoemeting). In navolging van 
Cicourel verwacht hij dat de OvJ besluiten 
neemt op grond van betekenissen die aan 
bepaalde gegevens en feiten toegekend worden. 



Bij de bestudering van de besluitvorming zal 
worden nagegaan welke de betekenissen zijn 
die de OvJ in zijn besluitvorming hanteert. 
De aandacht zal — in de fase van descriptie — 
vooral gericht zijn op veelvuldig gehanteerde 
betekenissen, aan te duiden als typificaties. 
Typificaties zijn vaste 'praktijkregels' en 
'praktijktheorieën' die de perceptie en inter- 
pretatie van de omgeving door de OvJ in 
belangrijke mate typeren en standaardiseren. 
In de fase van analyse probeert de onderzoeker 
te achterhalen welke de oriëntaties of basis-
regels achter deze beslissingspatronen zijn. De 
vraag is of de beslissingspatronen van de OvJ 
uitsluitend tot oriëntaties op misdaadbestrij-
ding en/of procedurele gerechtigheid zijn te 
herleiden. Verwacht wordt dat de OvJ zich 
niet alleen op deze twee doelen oriënteert 
doch ook op het functioneren van de 
organisatie en de eigen rol binnen dat functio- 
nerend geheel. Ter explicitering van deze 

20 	veronderstelling worden de oriëntaties op 
misdaadbestrijding, procedurele gerechtigheid 
en de organisatie nader uitgewerkt. De dage-
lijkse besluitvorming van de OvJ en de daarin 
gehenteerde typificaties zijn, naar verwachting 
van de onderzoeker, het compromis tussen de 
drie, dikwijls met elkaar strijdige oriëntaties. In 
de laatste fase van analyse zal nagegaan worden, 
in welke gevallen en onder welke omstandig- 
heden een bepaalde oriëntatie de boventoon voert 
Inzicht in het handelen van de OvJ en de 
conditionerende factoren ervan, lijkt van 
groot belang om de effectiviteit van beleids-
voorstellen zoals die welke de besluiten naar 
een verdere harmonisering willen ombuigen, 
te vergroten. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
mr. drs. H. G. van de Bunt van het Willem 
Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht.; de super-
visie heeft prof. mr . A.A.G. Peters, er is een 
begeleidingscommissie onder voorzitterschap 
van mr. C. Bronkhorst 
Op verzoek van het departement zorgt de 
onderzoeker voor aansluiting van zijn project 
bij twee thans bij het WODC lopende onder-
zoeken op het terrein van het OM, waarbij op 
systematische wijze wordt geprobeerd er 
achter te komen hoe de individuele beslisser 



zijn besluit opbouwt. Tevens heeft de onder-
zoeker erin toegestemd zijn opzet zo in te 
richten dat zijn project kan dienen ter 
evaluatie van het rapport van de Werkgroep 
'Rubricering sepotgronden'. 

15. 'Public interest' advocatuur in de 
Verenigde Staten ( 1978) 
Mr. drs. B.P. Sloot is enige jaren nauw betrok-
ken geweest bij de uitvoering van het onder-
zoek 'De sociale organisatie van de rechtshulp', 
dat onder leiding van prof. dr. mr . C.J.M. 
Schuyt met geld van het Ministerie van Justitie 
is verricht, en dat uitmondde in de publikatie 
'De weg naar het recht' (waaraan behalve de 
twee reeds genoemde ook de naam van mr. 
C.A. Groenendijk is verbonden). Op studiereis 
in de Verenigde Staten maakt de heer Sloot 
kennis met de 'public interest' advocatuur, 
een institutie die volgens hem nauwe aan-
sluiting lijkt te hebben met hetgeen waarover 

21 	in Nederland ernstig gedacht wordt. 
De 'public interest' advocatuur is voortgekomen 
uit een initiatief van een aantal prominente 
jonge advocaten uit Washington. Hun idee om 
tot een nieuw type praktijkuitoefening te 
komen was gebaseerd op een tweetal met 
elkaar samenhangende overwegingen. Daar 
was eerst de enorme toename in invloed van 
de overheid en het bedrijfsleven, vaak als één 
symbiotische bureaucratie, op het leven van de 
burger. De overtuiging bestond bij velen, dat 
de nauwe interactie tussen overheid en bedrijfs-
leven meer dan eens in conflict was gekomen 
met de 'public interest' doordat bij deze 
besluitvorming niet andere betrokken belangen, 
veel minder goed georganiseerd en minder 
gearticuleerd, gehoord waren. Vertegenwoor-
diging van deze tot dusver niet gepresenteerde 
groepen, bijv. consumenten, milieubescher-
mers, gehandicapten, behoort tot de verant-
woordelijkheid van de balie: het is de advoca-
tuur aan wie op grond van haar specifieke 
opleiding en bekwaamheid voor een belangrijk 
gedeelte de rol van hoedster van de rechtsstaat 
is toebedeeld. Het gegeven van deze gebrekkige 
vertegenwoordiging van diffuse belangen voor 
administratieve forums, leidde tot een tweede 
overweging: het ontbreken van een mogelijk-
heid voor juridische studenten zich te 



bekwamen in de identificatie en representatie 
van deze nog niet geïnstitutionaliseerde 
belangen. Het Center for Law and Social 
PolicY te Washington, het eerste 'public 
interest' advocatenkantoor, heeft naar het 
oordeel van de meest vooraanstaande leden 
van de balie en rechterlijke macht, uiterst 
belangrijke, pionierende arbeid verricht. De 
advocatenpraktijk heeft hierdoor stellig 
nieuwe impulsen gekregen om een bredere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
accepteren. In zijn poging tot hervorming van 
de balie is het Center gevolgd door een aan, 
zienlijk aantal 'public interest' advocaten. 
De onderzoeker heeft contact opgenomen met 
het Center of Law and Social Policy en heeft 
het aanbod gekregen om gedurende tien weken 
de werkwijze van het Center van nabij mee te 
maken. Deze tijd is besteed aan het doen van 
literatuuronderzoek, het analyseren van de 
institutionele geschiedenis en het houden van 

22 	interviews met de deelnemers van het Center. 
De resultaten zullen in een rapport worden 
neergelegd. 

16. Jurisprudentie 'vol-beroep! Arob-beroep' 
( 19 78) 
Doel van het onderzoek is te achterhalen 
welk verschil het maakt of een besluit van het 
bestuur getoetst wordt door de Kroon in vol 
beroep dan wel door de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State op grond van de Wet 
AROB (Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeslissingen). Juridisch-theoretisch 
is dit verschil in beginsel eenvoudig aan te 
geven: de Kroon kan toetsen aan de recht-
matigheid én aan de doelmatigheid, hetgeen 
betekent dat zij in beginsel op grond van alle 
mogelijk denkbare argumenten een beslissing 
kan vernietigen en/of wijzigen. De afdeling 
rechtspraak van de Raad van State is gebonden 
aan gronden die de rechtmatigheid betreffen 
en kan dus slechts op een beperkt aantal 
gronden een beslissing vernietigen. Bovendien 
kan de Afdeling rechtspraak slechts op een 
meer omslachtige wijze een vernietigde 
beslissing wijzigen. Hoofddoel van het 
onderzoek is nu om na te gaan of deze theore-
tische verschilpunten in de empirie van de 
rechtspraktijk werkelijk tot wezenlijke 



verschillen in uitkomst leiden. De centrale 
vraagstelling luidt daarom: maakt het verschil 
of de rechtsgang die open staat, het beroep op 
de Kroon is of het beroep op de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State? Zo ja, 
voor wie en in welke opzichten? De achter-
grond van deze vraagstelling is de volgende: 
indien zou blijken dat ondanks de theore- 
tische verschillen en wellicht zelfs een 
verschil in aanpak tussen de beide colleges, 
het noch voor de justitiabele, noch voor zijn 
wederpartij verschil maakt of het beroep door 
de Kroon of door de Raad van State beoor-
deeld wordt, dan zou de transformatie van 
het beroep op de Kroon in een beroep op de 
Afdeling rechtspraak weinig of geen 
fundamentele bezwaren ontmoeten. Komt uit 
het onderzoek tevoorschijn dat er wel degelijk 
enig verschil bestaat, dan kan het onderzoek 
mogelijk toch, ondanks deze gevonden 
verschillen tussen oordeelsvorming in beroep 

23 	door de Kroon en de Afdeling rechtspraak, 
argumenten opleveren om voor een min of 
meer beperkt aantal wetten het beroep op de 
Kroon af te schaffen (en dus te vervangen door 
AROB-beroep). Omgekeerd kan ook blijken 
dat het gelet op de geconstateerde verschillen 
aanbeveling verdient om in een aantal gevallen 
AROB-beroep te vervangen door een beroep 
op de Kroon. 
Het onderzoek zal niet verder kunnen strekken 
dan het vinden en formuleren van de bedoelde 
argumenten. Dwingende conclusies zullen op 
basis van die argumenten in het onderzoek 
niet getrokken kunnen worden, omdat die 
conclusies te zeer afhangen van een politieke 
waardering van de kracht van de argumenten. 
Gelet op de centrale doelstelling van het 
onderzoek ligt het voor de hand dat het 
accent komt te liggen op een vergelijking van 
gevallen waarin beroep op de Kroon open-
staat tegen beschikkingen met gevallen waarin 
de Wet AROB een rechtsgang bied. Onderzoek-
technisch geldt dan immers het grote voordeel 
dat diverse — mogelijk storende — variabelen 
constant kunnen worden gehouden, zodat een 
zo zuiver mogelijk antwoord kan worden 
gevonden op de centrale vraagstelling. 
Niettemin zullen ook beroepsprocedures op 
de Kroon tegen niet-beschikkingen (met name 



plannen, wetten in materiële zin) in het onder-
zoek betrokken moeten worden. Immers is 
het geval denkbaar dat men ook daar zou 
kunnen volstaan met een rechtmatigheids- 
toetsing, uit te voeren door de Afdeling 
rechtspraak. De gegevens voor dit onderzoek 
zullen worden vergaard via literatuuronder-
zoek, analyse van jurisprudentie en dossiers, 
case-studies, een beoordelingsexperiment, 
interviews en statistische analyse. De opdracht 
tot dit onderzoek is door de Ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Justitie verleend aan 
de Vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde 
van de Rijksuniversiteit te Groningen, en 
staat onder leiding van prof mr. M Scheltema. 
Voorzitter van de begeleidingscommissie is 
mr. J.A.M van Angeren. 

17. Invloed TV-geweld op gedrag jeugdigen 
( 1978) 
Dr. 0. Wiegman is door de Amerikaanse hoog- 

24 	leraar dr. L.D. Eron benaderd met de vraag 
als onderzoekcoiirdinator voor Nederland te 
willen fungeren in een multinationaal project 
dat beoogt 'A cross-cultural study of the 
interaction of parental, social and cognitive 
variables with the learning of aggression 
through the modeling of media violence' dat 
onder leiding staat van prof dr. L.R. Huesmann 
van de Universiteit van Illinois. Dit project zou 
behalve in de Verenigde Staten gestart worden 
in Australië, Finland, Israël en Polen. De onder-
zoeker heeft t.b.v. de Nederlandse pendant van 
dit onderzoek eveneens subsidie aangevraagd 
bij de Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs (SVO); gezien de omvangrijke 
kosten die met het project gemoeid zijn, zal 
getracht worden nog andere subsidiebronnen 
aan te boren. Ter wille van een onderzoeks-
opzet die rekening zou houden met de wensen 
van het Ministerie van Justitie en van de SVO, 
is door deze instanties eerder een subsidie 
toegezegd t.b.v. een daartoe strekkende 
voorbereidingsstudie. Thans ligt het definitieve 
onderzoeksplan voor, ten behoeve waarvan 
het Ministerie van Justitie slechts een beperkte 
subsidie beschikbaar kon stellen. 
De toename van geweld en terrorisme is voor 
vele sociale wetenschappers aanleiding geweest 
te onderzoeken in hoeverre op de televisie 



getoond geweld van invloed is op het agressieve 
gedrag van de kijker. Hoewel het binnen de 
wetenschap een omstreden zaak is welk effect 
agressieve TV-beelden op de kijker hebben, 
duiden talloze resultaten van wetenschappe-
lijk onderzoek erop dat het kijken naar geweld 
op de televisie bij kinderen aanstekelijk werkt, 
in die zin dat de kans op agressief gedrag onder 
invloed van agressieve TV-beelden toeneemt. 
Als theoretische verklaring wordt hiervoor 
aangevoerd, dat het gevonden effect op basis 
van imitatie tot stand komt. In het gezamen-
lijke cross-culturele onderzoeksproject wordt 
nagegaan of er een relatie bestaat tussen het 
kijken naar agressieve TV-beelden en agressief 
gedrag bij kinderen. Tevens wordt daarbij 
onderzocht in hoeverre deze relatie wordt 
beinvloed door sociaal-culturele en cognitieve 
factoren. De specifiek Nederlandse bijdrage 
aan het project stoelt op de wens meer 
facetten van het menselijk gedrag in het 

25 	onderzoek te betrekken, mede omdat de 
televisie ons niet uitsluitend een agressief 
dieet voorschotelt. De onderzoeker kon in 
eerdere situaties aantonen dat affiliatief 
modelgedrag evenzeer aanstekelijk werkt op 
kinderen als agressief gedrag. Wellicht kan een 
affiliatief TV-dieet kinderen tot pro-sociaal 
gedrag aanzetten. Als onderdeel van het over- 
koepelend project wil de onderzoeker bekijken 
in hoeverre de geschetste relaties aantoonbaar 
zijn; daarbij wordt tevens gelet op de angst die 
het kijken naar agressieve TV-beelden kan 
begeleiden, en gespeurd naar een mogelijke 
relatie tussen TV-kijkgedrag en school-
vorderingen. T.b.v. dit laatste facet is een 
samenwerkingsverband aangegaan met de 
Vakgroep ontwikkelingpsychologie aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Uitgangspunt bij 
het Leidse aandeel is de vraag in hoeverre 
binnen een bepaalde onderwijssetting de 
mentale weerbaarheid tegen op de beeldbuis 
vertoonde agressie kan worden vergroot. 

18. `Bussgeldbescheid' en `Strafbefehr (1979) 
Aan prof mr. P.J.P. Tak van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universi- 
teit te Nijmegen is door de Minister van 
Justitie verzocht een onderzoek in te stellen 
naar de theoretische en practische aspecten 



	

• 	van de Duitse Bussgeld- en Strafbefehlproce- 
dure. Hierbij zal in het bijzonder aandacht 

	

• 	worden geschonken aan een efficiënte af- 
doening van strafbare feiten die samenhangen 
met de deelname aan het wegverkeer. 
Bij dit rechtsvergelijkend onderzoek zullen 
vooral die aspecten worden belicht die voor 
een eventuele uitwerking van de aan de Buss-
geld- en Strafbefehlsprocedure ten grondslag 
liggende gedachten in de Nederlandse wet-
geving van belang kunnen zijn. Onderwerpen 
die in dit verband bespreking verdienen zijn 
o.a. de redenen die hebben geleid tot de uit-
voering — en latere uitbreiding — van de 
Strafbefehls- en Bussgeldprocedure: de plaats-
bepaling van het Strafbefehls- en het Bussgeld-
bescheid in het geheel van de afdoening van 
strafbare feiten; de gevallen waarin een Straf-
befehls- en een Bussgeldbescheid kan worden 
opgelegd; de competentieafbakening tussen 
justitiële en administratieve instanties; de 

	

26 	procesgang Strafbefehls- en Bussgeldprocedure 
in het licht van de procesrechtelijke beginselen 
uit de Strafprozessordnung en het Europese 
Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden; de aan-
gevoerde theoretische en praktische bezwaren 
tegen deze procesvormen; de inpassing van 
eventuele equivalenten in de Nederlandse wet-
geving. 
Nadat de in Nederland voorhanden literatuur 
over de Strafbefehls- en Bussgeldprocedure, 
met de daarmee verband houdende bijzondere 
onderwerpen zal zijn bestudeerd, zal een aan-
vullend onderzoek plaatsvinden m.b.t. de 
gespecialiseerde literatuur aan het 'Max-Planck-
Institut fhr ausMndisches und internatio- 
nales Strafrecht', te Freiburg (BRD). 
De informatie over de praktijk van beide 
procedures, die verkregen zal worden door het 
voeren van gesprekken met justitiële autori-
teiten en instanties in enkele deelstaten van de 
Duitse Bondsrepubliek, zal eveneens in het 
onderzoek worden verwerkt. 

C. Extern onderzoek in voorbereiding 

19. Waarderingsgrondslagen jaarrekeningen, 
hoofdonderzoek 
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 (WJO) stelt dat deze grondslagen 
moeten voldoen aan normen, welke in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
worden beschouwd. De Commissies Jaar-
verslaggeving — samengesteld uit vertegen-
woordigers van de Raad Nederlandse Werkge-
versverbonden, het Overlegorgaan Vakcentra-
les en het Nederlands Instituut van Register-
accountants (NIVRA) — 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 

27 medewerking van het Ministerie van Justitie 
aan het door de Commissies voorgestelde pro-
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.* Op basis van 
het rapport over het vooronderzoek is door 
het Ministerie van Justitie met de werkgroep 
van het Limperg Instituut overleg gepleegd 
aangaande het hoofdonderzoek, i.c. aangaande 
de problemen rond een daarin op te nemen 
steekproefsgewijs onderzoek naar de publika-
tie 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- 

* Zie Justitiële Verkenningen, nr 7, 1978. 



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. 

20. Arob-bezwaarschriftenprocedure 
Op voorstel van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken is de Minister van Justitie opgetreden als 
mede-opdrachtgever van een jurisprudentie-
onderzoek 'vol beroep/Arob-beroep'. Thans is 
het Ministerie van Justitie door dat van 
Binnenlandse Zaken benaderd voor een tweede 
onderzoekproject op het terrein van de rechts-
bescherming, en wel naar het functioneren van 
de Arob-bezwaarschriftenprocedure bij de 
lagere overheid. De beide ministers i.c. hebben 
reeds in de Memorie van Antwoord inzake de 
Wet Arob het standpunt ingenomen, dat de 
behoefte aan `vol' Kroon-beroep i.p.v. Arob-
beroep in de toekomst mede door de kwaliteit 

28 	van de behandeling van de Arob-bezwaar- 
schriften bepaald zal worden. De opdracht 
voor het onderzoek zal hoogst waarschijnlijk 
worden verleend aan de Vakgroep bestuurs-
recht en bestuurskunde van de Rijksuniversi-
teit te Groningen. In nauw overleg met deze 
vakgroep zal de doelstelling van het onderzoek 
nader worden omschreven en de opzet ervan 
worden uitgewerkt. 

21. Rechtsvinding en persoonskenmerken 
Onder deze titel is een gezamenlijk subsidie-
verzoek ingediend door de Vakgroep privaat-
recht van de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam en de Vakgroep persoonlijkheids-
leer van de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Doel van dit onderzoek is bij te dragen tot de 
kennis over het functioneren van de rechts-
vinding in de praktijk. De wijze van rechts-
vinding is onderwerp van een oude, maar nog 
steeds levendige strijd in de juridische wereld. 
De volgende twee, onderling samenhangende 
punten hebben vooral in het centrum van de 
belangstelling gestaan. Ten eerste de vraag op 
welke manier de rechter in het voor hem 
liggende geval met behulp van de betreffende 
rechtsbronnen tot een aanvaardbare 
beslissing komt, waarbij vooral de vrijheid die 
hij ten opzichte van de wet mag nemen in het 



geding is. Daarnaast de vraag of, en zo ja, in 
welke mate de persoon van de rechter bij zijn 
oordeel betrokken dient te zijn. De vragen die 
spelen in de discussie in Nederland — waarbij 
in de laatste jaren sterk bij de Duitse literatuur 
wordt aangesloten — kunnen als sterk norma-
tief van aard worden bestempeld: het gaat er 
vrijwel steeds om hoe de rechter zou moeten 
beslissen. Hoe de rechter in werkelijkheid 
beslist en welke factoren daarop in de praktijk 
invloed hebben, wordt niet of nauwelijks in 
de discussie betrokken. Veel verhandelingen 
over de rechtsvinding blijven daardoor nogal 
academisch. In Nederland is tot nog toe alleen 
het vonnisgedrag van de rechter in strafzaken, 
waarin het probleem van de rechtsvinding van 
andere aard is dan in het privaatrecht, onder-
werp van empirisch onderzoek geweest. Het 
lijkt daarom zinvol de in de rechtsvindings-
literatuur doorgaans theoretisch en normatief 
georiënteerde juridische beschouwingswijze 

29 	aan te vullen met onderzoek vanuit een meer 
sociaal-wetenschappelijke optiek, en wel 
speciaal op het terrein van het privaatrecht. 

22. Reclasseringshulp: een praktijkexperiment 
N.a.v. een eerder subsidieverzoek van het 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
teit te Groningen betreffende 'vraag en aanbod 
reclasseringshulp' heeft de Minister van 
Justitie zich op het standpunt gesteld meer te 
voelen voor een evaluatie-onderzoek t.a.v. een 
praktijkexperiment van beperkte omvang, dan 
voor een breed opgezet inventariserend onder-
zoek. Voor een dergelijke opzet ware in nauwe 
samenwerking met de VVRI enkele' 
reclasseringsteams te interesseren. 
Het Criminologisch Instituut komt thans met 
een werkplan voor twee teams, dat — bij 
verkrijging van de benodigde gelden — 
begeleid zal worden door een overleggroep, 
waarin de verschillende betrokken instanties 
vertegenwoordigd zullen zijn, terwijl het werk-
plan geëvalueerd zal worden door dit instituut. 
Centraal in dit actie-onderzoek staat het 
verbreden van het hulpverleningspakket in 
materiële en immateriële zin, waarbij boven- 

' dien het structurele kader waarin het hulp-
verleningswerk plaatsvindt zal worden aange-
pakt. In Groningen hebben zich twee ARV- 



teams bereid verklaard aan het onderzoek mee 
te werken. 

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 
, omvang en aard van de kleine criminaliteit 

in Nederland, de bereidheid van de bevolking 
om delicten bij de politie aan te geven en het 
verbaliseringsbeleid van de politie, heeft het 
WODC een vragenlijst ontwikkeld die jaarlijks 
aan een grote groep Nederlanders wordt voor- 

30 	gelegd. Het materiaal wordt verzameld door 
het NIPO. Het betreft hier een aselecte steek-
proef naar provincie, gemeentegrootte, 
leeftijd en sekse, die is samengesteld overeen-
komstig de verdeling van de woningvoorraad. 
Het aantal respondenten dat in de voorgaande 
jaren steeds rond de 3000 was, is in 1976 
en 1977 opgevoerd tot 10.000. 
In de enquête wordt de vraag voorgelegd of 
de respondenten ooit het jaar voorafgaand 
aan de enquête/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 bromfietsdief-
stal, diefstal van en uit een auto en diefstal 
met braak. Tevens wordt onderzocht of de 
vrouwelijke respondent op straat lastig is 
gevallen, waarbij de aanvaller duidelijk sexuele 
bedoelingen had. 
Hiernaast wordt het aangiftegedrag van de 
bevolking en het verbaliseringsgedrag van de 
politie en enige bijzonderheden omtrent de 
omstandigheden waaronder beide plaats-
vonden, geregistreerd. Tot deze omstandig-
heden wordt ook gerekend of de respondent 
maatregelen had getroffen ter voorkoming van 
misdrijven. Teneinde een beter inzicht te 
verkrijgen in het risico dat Nederlanders lopen 
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slachtoffer te worden, zijn een aantal vragen 
naar het uitgaans-, winkel- en woon-werk-
verkeergedrag gesteld naast een aantal vragen 
over de zichtbaarheid van inbraakobjecten. 
Bovendien wordt de bekende WODC-onrust-
meting herhaald. In het kader van de politie-
experimenten wordt in Utrecht en Den Haag 
als voor- en nameting het enquête-schema 
gehanteerd dat ook in de landelijke slacht-
offer-enquête is gebruikt. Met het CBS is 
overeengekomen dat de slachtofferstudies 
vanaf 1980 zullen worden uitgevoerd binnen 
een samenwerkingsverband tussen het CBS en 
het WODC. Binnen dit kader zullen tevens 
andere studies worden uitgevoerd. Rapportage 
zal in het najaar 1979 geschieden. 

24. Inbraakpreventie en schade (1977) 

Onderzoeker: drs. C.H.D. Steinmetz 

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 
nagegaan in welke mate particulieren en 
bedrijfsleven de afgelopen jaren moeite hebben 
gedaan hun goederen tegen inbraak te bescher-
men en welke kosten hiervoor zijn gemaakt. 
Tevens moet de vraag beantwoord worden in 
hoeverre justitiële en aanverwante organen zo-
als openbaar ministerie, zittende magistratuur, 
reclassering, 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 in het najaar 1979 geschieden. 

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 
ervaringen van de horecabedrijven met tegen 
hen gepleegde criminaliteit. In het onderzoek 

32 wordt nagegaan met behulp van een viertal 
over het jaar gespreide enquêtes onder een 
representatieve steekproef van de horeca- 

. houders wat de aard en de omvang is van de 
criminaliteit waarmee de horecabedrijven 
worden geconfronteerd. De onderzoekmaanden 
zijn februari, mei, augustus en december 1976. 
Het onderzoek werd opgezet in nauwe samen-
werking met het bedrijfschap Horeca. Het 
eindverslag is gepubliceerd in de reeks 
'Onderzoek en beleid' (nr. 8). Enige van de 
bevindingen zijn dat de ontwikkeling van de 
criminaliteit bij de Horeca in het jaar 1976 
betrekkelijk stabiel is gebleven. Vergeleken 
met de burger op straat en de detailhandelaar 

• 	lopen horeca-ondernemers een groter risico 
om geconfronteerd te worden met agressie-
misdrijven zoals vechtpartijen en vernielingen. 
Desondanks is het voorkomen van zware 
criminaliteit ook in de horecasector slechts 
van incidentele aard. 

26. Enquête pornografiecommissie van het 
Openbaar Ministerie ( 1 976) 

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

Volgens het voorstel van.  de pornografie- 



commissie van het Openbaar Ministerie is in 
1977 een schriftelijke enquête gehouden onder 
de burgemeesters van alle 842 gemeenten in 
ons land om te komen tot een inventarisatie 
van de verschillende plaatselijke praktijken wat 
betreft prostitutie, sexclubs, sexbioscopen, 
sexwinkels e.d. Het doel van het onderzoek is 
te komen tot een verantwoord landelijk beleid 
op langere termijn ten aanzien van commer-
ciële sexbedrijven e.d. De resultaten van het 
onderzoek zijn in 1979 gepubliceerd. 
Uit het onderzoek is gebleken dat in 72 
gemeenten problemen zijn ontstaan door de 
aanwezigheid van commerciële sexbedrijven 
in 13 gemeenten waren deze op het moment 
van de enquête (medio 1977) nog niet opge-
lost. De meeste moeilijkheden ontstonden uit 
ongewilde confrontatie, geluidsoverlast en 
oneerlijke concurrentie in de horecasector. 
Een kwart van de (202) gemeenten waar een 
of meer vormen van commerciële sex voor- 

33 	komen wil dat daartegen strafrechtelijk 
wordt opgetreden. De meerderheid geeft er 
echter de voorkeur aan de ongewenste neven- 
gevolgen te reguleren met bestuurlijke 
middelen. 

27. De problematiek van het illegaal parkeren 
( 1978) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Het onderzoek heeft tot doel de bepaling van 
aard en omvang van het zogenaamde 'fout 
parkeren'. Ook zal inzicht moeten worden 
verkregen op het terrein van opsporing van 
parkeerovertredingen en de afhandeling van de 
geconstateerde overtredingen door politie en 
justitie. Het project werd uiteengelegd in een 
aantal deelprojecten, te weten: a. een verken-
nende enquête onder de besturen van de 
Nederlandse gemeenten met een min of meer 
stedelijk karakter (CBS typologie B3 t/m C5); 
b. een meer diepgaand onderzoek in een 
beperkt aantal gemeenten. In dit deelproject 
zal vooral ingegaan worden op de relatie 
tussen het parkeergedrag en het repressief 
optreden; c. een onderzoek naar de admini-
stratieve afhandeling door de politie; d. een 
onderzoek naar de afhandeling door de 



rechterlijke macht; e. een aantal onderzoeken 
in experimentvorm teneinde strategieën te 
bepalen welke het foutparkeren zullen kunnen 
voorkomen, verminderen of minder snel doen 
stijgen. Bij al deze deelprojecten staat de 
politiële en justitiële repressie centraal. Dat 
wil zeggen dat mogelijke oplossingen van het 
parkeervraagstuk in de sfeer van verkeers- en 
vervoerplanning en ruimtelijke ordening buiten 
de aandacht zullen blijven. Het onder a. 
genoemde deelproject is inmiddels afgesloten; 
het onderzoeksverslag is gepubliceerd (WODC-
reeks nr. 32). Spectaculaire resultaten waren 
er niet: 
In de grotere gemeenten was vaker sprake van 
een door het gemeentebestuur ernstig geachte 
parkeerssituatie dan in de kleinere. In sommige 
gemeenten was vooral sprake van een parkeer-
probleem in de woonwijken, waar de bewoners 
onvoldoende legale accomodatie vinden om 
hun auto's voor de nacht te parkeren. In andere 

34 	gemeenten wordt het parkeerprobleem vooral 
veroorzaakt door de vraag naar parkeerplaatsen 
in winkelwijken e.d. Beide problemen vergen 
een verschillende oplossingsstrategie: 
bevorderen van het gebruik van openbaar 
vervoer voor winkelen en ander centrum-
bezoek onder achterlating van de auto in de 
woonwijk zal het parkeerprobleem in het 
centrum wel kunnen verminderen, doch in de 
woonwijk blijft het dan onveranderd of neemt 
zelfs toe. 
Het project onder b. verkeert nog in het voor-
bereidingsstadium, die onder c. en d. zijn in 
uitvoering en zullen binnenkort worden 
gerapporteerd. Een van de projecten onder e. 
is inmiddels afgerond, en het onderzoeks-
verslag is inmiddels verkrijgbaar of zal dat 
zeer binnenkort zijn. Het betreft het onder-
zoek naar de verhoging van het bedrag van de 
politietransactie voor parkeerovertredingen 
van 15 naar 25 gulden. Deze verhoging is per 
1 mei 1978 tezamen met het gewijzigde 
Besluit Transactie in handen van de Politie van 
kracht geworden. Blijkens het onderzoek, 
waarbij waarnemingen werden verricht in de 
maanden april en mei/juni 1978 was nauwe-
lijks enig effect te bespeuren. Enkele andere 
deelprojecten onder e. verkeren nog in het 
voorbereidingsstadium waarbij vooral voor de 



praktische organisatorische problemen nog 
een oplossing gevonden moet worden. 

28. Aanranding en verkrachting ( politie-
registers) ( 1977) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Zedendelicten, en met name aanranding en 
verkrachting, staan sinds enige tijd sterk in de 
belangstelling, zowel bij criminologen als bij 
het grote publiek. 
De ontwikkeling van de criminologische 
aandacht voor aanranding en verkrachting 
hangt ten nauwste samen met de grotere 
aandacht voor de slachtoffers van delicten. 
Ook het onderzoek naar gevoelens van 
onveiligheid onder de burgerij heeft de 
agressieve zedenmisdrijven onder de aandacht 
gebracht. Zo bleek uit het WODC-onderzoek 
hiernaar dat de personen die het meest 

35 	bevreesd waren om slachtoffer van een delict 
te worden hierbij met name aanranding en 
verkrachting op het oog hadden. Uit het feit 
dat de criminologische belangstelling voor de 
agressieve zedendelicten van recente datum is, 
vloeit bijna vanzelfsprekend voort dat op dit 
terrein nog weinig empirisch onderzoek is 
verricht. Hoewel een beschrijvend onderzoek 
naar het delict verkrachting problematische 
kanten heeft, is aan de andere kant duidelijk 
dat grote delen van de vrouwelijke bevolking 
zich intens betrokken voelen bij dit delict. 
Het inhalen van de kennisachterstand op dit 
gebied is dan ook een belangrijke zaak. Om 
deze reden is dan ook besloten positief te 
reageren op het verzoek van Prof G. Geis van 
de State University of California aan het 
WODC om mee te werken aan een internatio-
nale vergelijkende studie naar de gevallen van 
verkrachting die bij de politie bekend worden. 
De door Geis geinitieerde studie werd, behalve 
in Nederland, uitgevoerd in Engeland en de 
Verenigde Staten. Het WODC heeft in een 
beperkt aantal gemeenten, welke qua 
bevolkingsstructuur overeenkomst vertonen 
met de streek waar het Engelse onderzoek 
werd uitgevoerd, de dagrapporten nagegaan, 
en alle meldingen van aanranding en 
verkrachting daaruit geselecteerd. Vervolgens 



36 

werd nagegaan of terzake van overtreding van 
de art. 242 t/m 250 proces-verbaal werd opge-
maakt, waaruit dan de benodigde gegevens 
worden overgenomen. 
Welke gegevens worden overgenomen wordt 
bepaald aan de hand van een Nederlandse 
versie van het door Geis gebruikte Rape Study 
formulier. Dit bevat voor wat betreft de daad 
onder andere kenmerken tijdstip, maand, 
seizoen en plaats waar het gebeurde zich 
afspeelde, de handelingen die uitgevoerd of 
geëist werden door de dader, de relatie tussen 
slachtoffer en dader en wie de politie hoe en 
wanneer in kennis stelde. Voor wat betreft 
dader en slachtoffer gaat het hierbij vooral om 
de persoonskenmerken. Het verslag van het 
onderzoek zal binnenkort verschijnen. 

29. Criminaliteit 1966 ( 1972) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

In dit onderzoek komt een tweetal onder-
werpen aan de orde. Het eerste betreft de 
factoren die verband houden met de straftoe-
meting, en wel speciaal met de toepassing van 
de boete. Over dit gedeelte is gerapporteerd in 
het eindrapport van de Commissie Vermogens-
straffen (1972). Daarnaast is getracht inzicht 
te verschaffen in het speciaal preventieve 
effect van het strafrechtelijke ingrijpen. Voor 
verschillende categorieën delicten — o.a. een- 
voudige diefstal, diefstal met braak, eenvoudige 
mishandeling — wordt het speciaal preventieve 
effect vergeleken van verschillende strafsoor-
ten. Een verslag over dit tweede deel is in 
1979 verschenen in het Tijdschrift voor Crimi- 
nologie. Daarin zijn ook recidive-cijfers 
vermeld per delictsoort, per strafsoort, naar 
leeftijd van de veroordeelden, enz. 
De onderzoekgroep bestaat uit een steekproef 
van in 1966 onherroepelijk afgedane misdrijf-
zaken. De gegevens zijn ontleend aan de 
Staten van Inlichtingen en aan de uittreksels 
uit het Algemeen Documentatieregister van de 
Justitiële Documentatiedienst. 

30. Sexuele delicten (1978) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 
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Naar aanleiding van een verzoek uit het 
parlement en in overleg met de Adviescommis-
sie Zedelijkheidswetgeving zal het vervolgings-
en straftoemetingsbeleid ten aanzien van 
sexuele misdrijven worden geanalyseerd. 
Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van het 
CBS-materiaal van 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 eigenschappen van daders en slacht-
offers, naar de aard van de relatie tussen hen 
en naar de opvattingen van leden van het 
Openbaar Ministerie en rechters. Door tech-
nische moeilijkheden is vertraging opgetreden 
en was met de analyse van de gegevens in juni 
1979 nog geen begin gemaakt. 

31. Sepotbeleid ressort Den Haag ( 1975) 

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

Door middel van een analyse van een steek-
proef van strafdossiers uit het ressort 's-Graven-
hage is o.m. onderzocht met welke kenmerken 
van dader en delict de vervolgingsbeslissing en, 
in geval van seponering, de sepotgronden 
samenhangen. Voorts is bekeken of er ver-
schillen in vervolgingsbeleid zijn tussen de vier 
arrondissementen in het ressort. In het kader 
van de discussie rond de klassejustitie zijn in 
het februarinummer 1977 van het Tijdschrift 
voor Criminologie reeds enige resultaten van 
het onderzoek gepubliceerd. Het bleek dat de 
ernst van het feit (hoogte van de schade) een 
belangrijke rol speelt bij de vervolgingsbeslis-
sing, terwijl de officier van justitie ook 
rekening blijkt te houden met de gevolgen van 
het misdrijf voor de benadeelde of het slacht-
offer. Alleen bij het misdrijf mishandeling 
lijkt de factor sociale klasse een zelfstandige 
— zij het geringe — invloed uit te oefenen op 
de vervolgingsbeslissing. De rapportage van 
het gehele onderzoek zal in 1979 geschieden. 

32. Vervolgings- en straftoemetingsbeleid bij 
standaarddelicten 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 



Ten behoeve van de coördinatie van het straf- 
varderingsbeleid (landelijk) zal het bij het 
WODC aanwezige CBS-materieel over 1977 
worden geanalyseerd. Overwogen wordt daar-
voor enkele relatief veel voorkomende delicten 
uit te kiezen. Gedacht wordt aan a) gekwalifi-
ceerde diefstal, b) eenvoudige mishandeling en 
c) eenvoudige vernieling. 

33. Straftoemeting art. 26 WVW in 1978 
(1978) 

Onderzoeker: drs. C. van der Werff 

Enige jaren geleden heeft de redactie van 
Delikt en Delinkwent het plan opgevat regel-
matig gegevens te publiceren over de straf-
toemeting in Nederland. Dit heeft geresul-
teerd in een tweetal artikelen over de straf- 
toemeting in 1976 bij artikel 26 WVW 
(rijden onder invloed). Dit project is in 1978 

38 	voortgezet. Evenals in 1976 is in 1978 de 
griffiers van alle rechtbanken hun mede-
werking verleend en van elke strafzaak die 
daarvoor in aanmerking komt een formulier 
ingevuld. Behalve over de gevorderde en de 
opgelegde straf zijn gegevens verzameld 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 
rijgedrag 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 
betrokken. Daartoe is de medewerking 
gevraagd van de griffies van alle hoven. Nieuw 
is eveneens dat dit keer de militaire rechts-
colleges aan het onderzoeken deelnemen. 
Over de straftoemeting in het eerste halfjaar 
van 1978 is inmiddels een artikel verschenen. 
De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende. 
De daling van het aantal opgelegde gevangenis-
straffen voor rijden onder invloed die in 1968 
is ingezet heeft zich tot in het eerste halfjaar 
van 1978 voortgezet. Daartegenover staat een 
toename van het aantal boetes, met name van 
boetes van f1000,— of hoger. De daling van 
het aantal gevangenisstraffen blijkt in sterke 



mate een gevolg van wijzigingen in het straf-
toemetingsbeleid. De regionale verschillen in 
straftoemeting zijn in het eerste halfjaar van 
1978 kleiner geworden dan in 1976. 
Verdwenen zijn ze evenwel niet. Het ligt in de 
bedoeling eveneens te rapporteren over het 
strafvorderingsbeleid. 

34. Straftoemeting zware criminaliteit (1976) 

Onderzoeker: drs. O.J. Zoomer 

Op verzoek van de ressortsvergadering 
's-Gravenhage wordt een onderzoek verricht 
naar het straftoemetingsbeleid (waarmee zowel 
de strafvorderingen als de vonnissen worden 
bedoeld) in gevallen van zware cl -in-finaliteit. 
Beoogd wordt daarmee een antwoord te 
krijgen op de vraag, hoe de straftoemeting met 
betrekking tot ernstige delicten zich in de 
afgelopen jaren in Nederland heeft ontwikkeld 

39 	en welke verschillen er in dit opzicht bestaan 
tussen de ressorten en arrondissementen. 
Daarbij wordt nagegaan welke factoren m.b.t. 
de daad, de dader en de strafrechtelijke 
procedure met de straftoemeting samenhangen. 
Tevens wordt in dit onderzoek aandacht 
besteed aan de relatie tussen de praktijk van 
de straftoemeting en de 'theorie' van de 
wettelijke strafbedreiging. Bij dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van statistisch 
materiaal (voor zover aanwezig) en gegevens 
uit strafdossiers betreffende ernstige delicten 
welke zijn berecht in de jaren 1973, 1974, 
1975 en 1976. Om verschillende redenen is 
het onderzoek beperkt tot de ressorten Den 
Haag, Amsterdam en Den Bosch. Over de 
eerste resultaten van het dossieronderzoek is 
gerapporteerd. Als onderdeel van dit onder-
zoek is een vragenlijst samengesteld met 
betrekking tot factoren die van invloed 
(kunnen) zijn op de straftoemeting. Deze lijst 
wordt door officieren van justitie ingevuld 
over door hen te behandelen ernstige delicten. 
In eerste instantie was alleen het ressort Den 
Haag bij dit project betrokken. Sinds april 
1979 wordt de vragenlijst ook ingevuld door 
OvJ's in het ressort Arnhem. Over dit gedeelte 
van het onderzoek zal begin 1980 worden 
gerapporteerd. 



35. Strafrechtelijke beslissingsprocessen 
( 1978) 

Onderzoeker: drs. P.C. van Duijne 

In aansluiting op door het WODC uitgevoerde 
onderzoekingen naar het vervolgings- en straf- .  
vorderingsbeleid in de ressorten Arnhem en 
Den Bosch, is in 1978 in Alkmaar een onder-
zoek uitgevoerd naar het beslissingsgedrag van 
individuele officieren van justitie. Aan OvJ's 
werden actuele door hen nog af te handelen 
zaken voorgelegd. De wijze waarop de OvJ's 
de voorgelegde zaken afhandelden werd door 
de onderzoeker geobserveerd: de Ovf s werden 
nl. verzocht om alles wat zij van een zaak 
dachten en lazen hardop te lezen en te denken. 
Dit hardop-lezen en -denkedwerd door middel 
van een bandrecorder geregistreerd. Op grond 
van de analyse van deze zgn. hardop-denk 
protocollen zal worden nagegaan welke 
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den worden en welke strafafwegingsfactoren 
Ovrs betrekken bij hun vervolgings- en straf-
vorderingsbeleid. 

36. Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke 
gevangenisstraf ( 1977) 

Onderzoeker: mr. J.J. van der Kaaden 

De bestaande onduidelijkheid over de 
omstandigheden waaronder een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd, 
vormde de aanleiding voor dit onderzoek. In 
het onderzoek stond 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 is niet alleen gekeken 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 plaatsgevonden strafzaken 
zijn interviews bij het Openbaar Ministerie en 
de parketadministratie afgenomen. Er bleken 
nml. naast de zaakaspecten met name ook 
procedurefactoren een rol te spelen bij de 
beslissing tot tenuitvoerlegging. 



Bij de verzameling van de zaakgegevens werd 
duidelijk, dat niet van alle beslissingsmogelijk-
heden bij overtreding van de voorwaarden in de 
proeftijd, de gegevens voorhanden waren. De 
vergelijking tussen de zaken waarin een tenuit-
voerlegging had plaatsgevonden en de zaken 
waarin dit niet was gebeurd moest daarom in 
sommige opzichten mank gaan. Van de in 
1972 opgelegde voorwaardelijke gevangenis-
straffen bleek bij 36% van een overtreding van 
de algemene — of bijzondere voorwaarden 
sprake te zijn. In 15,6% van deze gevallen vond 
een tenuitvoerlegging plaats. Het aantal 
tenuitvoerleggingen verschilde regionaal sterk, 
evenals de toepassing van de voorwaardelijke 
gevangenisstraf. Uit de interviews bij het 
Openbaar Ministerie bleek dat er in veel 
gevallen een verband bestaat tussen de visie 
op de functie van de voorwaardelijke straf en 
de houding tegenover de tenuitvoerlegging. 
Enerzijds werd de voorwaardelijke gevangenis- 

41 	straf gevorderd als een doelgerichte 
individualisering ('een stok achter de deur') 
van de straftoemeting, anderzijds als een soort 
`middenstraf (minder zwaar dan een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf, maar zwaarder 
dan een geldboete). Als relevante zaakfactoren 
bij de beslissing tot tenuitvoerlegging kwamen 
vnl. de gelijksoortigheid van het recidive-
delict met het oorspronkelijke delict en de 
ernst van dit recidivedelict naar voren. Bij 
eenzelfde soort delict in de proeftijd is de 
kans op een tenuitvoerlegging groter dan bij 
een ander soort delict. Daarnaast vinden meer 
tenuitvoerleggingen plaats op meervoudige 
kamerzaken dan op politierechterzaken. Ten 
aanzien van de procedure bij een vordering 
tenuitvoerlegging speelde vooral een rol waar 
de overtreding van de voorwaarden plaats 
vond. De wet schrijft voor dat alleen de recht-
bank die de voorwaardelijke straf oplegt een 
tenuitvoerlegging mag uitspreken. Wanneer 
een nieuw delict wordt aangebracht bij een 
andere rechtbank omdat het in dat andere 
arrondissement plaatsvond, kan hier geen ten-
uitvoerlegging worden bevolen. Het parket bij 
de rechtbank die de voorwaardelijke straf 
heeft opgelegd moet van dat delict op de 
hoogte worden gebracht om deze vordering 
te kunnen instellen. In de praktijk bleek deze 



communicatie tussen de parketten niet overal 
even goed te functioneren. Daarbij komt dat 
er bij de meeste officieren van justitie een 
voorkeur bestaat voor een gelijktijdige 
behandeling van beide vorderingen, terwijl 
dit in zo'n geval niet mogelijk is. In sommige 
arrondissementen wordt zo'n gelijktijdige 
behandeling nooit in praktijk gebracht, waar- 
door in veel gevallen de animo voor een 
vordering tenuitvoerlegging helemaal sterk 
afneemt. 

37. Toepassing voorlopige hechtenis ( 1977) 

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

Op verzoek van de Evaluatiecommissie Voor-
lopige Hechtenis (ingesteld door de vergadering 
van Procureurs-Generaal) voert het WODC een 
onderzoek uit naar het functioneren van de 

42 	wet van 26 oktober 1973 (Staatsblad 509), 
waarbij de regelingen betreffende het dwang-
middel van de voorlopige hechtenis werden 
gewijzigd. In een eerste rapport is aandacht 
besteed aan het effect van genoemde wet qua 
toepassing en duur van de voorlopige hechtenis, 
en aan de arrondissementsgewijze verschillen 
daarbij. (Reeks 'Onderzoek en beleid', nr. 10). 
In een tweede onderzoek wordt d.m.v. een 
dossieronderzoek nagegaan a) welke factoren 
rond delict en verdachte de toepassing van 
voorlopige hechtenis beïnvloeden, en hoe 
daarbij arrondissementsgewijze verschillen 
kunnen worden verklaard; b) hoe de praktijk 
van de schorsing van de voorlopige hechtenis 
er uit ziet; c) welke factoren een rol spelen bij 
de lange duur van sommige voorlopige 
hechtenissen. Het dossieronderzoek wordt in 
nauwe samenwerking met mr. J.P. Balkema van 
het Juridisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen uitgevoerd. In 1980 kan het rapport 
over deze fase tegemoet worden gezien. Als de 
resultaten van de eerdere onderzoeken daartoe 
aanleiding geven, zal een enquête worden 
gehouden, in het bijzonder onder de leden 
van de Rechterlijke Macht. 



38. Evaluatieproject winkeldiefstallen ( 1978) 

Onderzoekers: drs. J.L.P. Spickenheuer en 
drs. O.J. Zoomer 

Al geruime tijd functioneert binnen Humanitas 
(Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke 
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw) de 
werkgroep winkeldiefstal, welke beoogt een 
andere afhandelingsprocedure voor winkel-
diefstal te ontwikkelen. Het parket Haarlem 
verklaarde zich in principe bereid medewerking 
aan een experiment te verlenen. Aan het 
WODC werd verzocht het project te evalueren. 
Ten behoeve daarvan werd een vooronderzoek 
verricht waarin werd nagegaan hoe thans de 
situatie in de ruimste zin is met betrekking 
tot het delict winkeldiefstal in Haarlem. De 
volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: 
hoeveel winkeldiefstallen komen ter kennis 
van de politie; wie zijn de daders; om welk 

43 	soort winkelbedrijven gaat het; om welke 
bedragen en goederen gaat het; en vooral: 
door welke instantie is de zaak afgedaan; 
hoeveel tijd is verstreken tussen het plegen van 
het delict en de afdoening; op welke wijze is 
de zaak afgedaan? 
In het najaar van 1978 werd over dit voor-
onderzoek gerapporteerd. De resultaten, op 
grond waarvan de concrete vorm van de 
experimentele afhandeling mede bepaald zou 
worden, leidden ertoe dat er vooralsnog van 
een experiment werd afgezien. 

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

Onderzoeker: dr. J. Junger-Tas 

In samenwerking met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de stichting Itoba is 
een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting 
van de primaire politie-opleiding bij de prak-
tijk van het politiewerk. Uitgaande van de taak 
van de surveillant — opgedeeld in criminali-
teitsbestrijding, ordehandhaving en hulp- en 
dienstverlening — is onderzocht of de oplei-
ding zowel in kwantitatieve zin als in kwalita- 
tieve zin de adspirant voldoende kennis, 
vaardigheden en attitudes overdraagt om de 
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politietaak op adequate wijze te kunnen uit-
voeren. Het onderzoek omvatte een groot 
aantal deel-onderzoeken waaronder: 1) een 
observatieonderzoek naar het werk van de 
surveillant; 2) ondervraging van adspiranten 
aan het begin en aan het eind van de oplei-
dingsperiode; 3) ondervraging van jonge 
agenten/wachtmeesters na zes tot acht maanden 
praktijkervaring; 4) ondervraging van docenten, 
mentoren en wachtcommandanten; 5) onder-
zoek onder de Nederlandse bevolking naar 
opvattingen en verwachtingen ten aanzien van 
het politie-optreden en 6) een onderzoek 
onder korpschefs, officieren van justitie en 
burgemeesters naar opvattingen over optreden 
en opleiding van de politie. Het eindrapport 
is gepubliceerd in de reeks 'Onderzoek en 
beleid' (nr. 11). 

40. Actie-onderzoek criminaliteits-
bestrijding ( 19 78) 

Onderzoekers: drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek, 
drs. J.L.P. Spickenheuer 

In 1976 heeft de werkgroep Verbaliserings-
beleid Misdrijven, ingesteld door de Minister 
van Justitie, in haar eindrapport aanbevelingen 
gedaan om op plaatselijk en regionaal niveau 
in het overleg tussen hoofdofficier van justitie, 
burgemeester en politiechef (het zgn. drie-
hoeksoverleg) richtlijnen op te stellen voor het 
verbaliseringsbeleid. Deze richtlijnen zouden 
ondersteuning moeten vinden in de resultaten 
van empirisch onderzoek. In de experimenten 
kan de opsporing en opheldering van mis- 
drijven benadrukt worden, doch ook de preven-
tie. Mogelijke experimenten zijn: a. het 
intensiveren of verdelen van de opsporings-
activiteiten; dit zou kunnen door de recherche-
afdeling van het politiekorps te versterken, 
door het instellen van speciale teams van 
rechercheurs die ontheven worden van bepaalde 
werkzaamheden (zogenaamde strike forces) 
of door het inschakelen van de surveillance-
dienst bij de opsporing. b. het verzorgen van 
voorlichting t.a.v. preventie, bijvoorbeeld het 
organiseren van wijkavonden waar generale en 
specifieke preventie aan de orde komt, het 
surveilleren op straat, waarbij tevens voor- 



lichting gegeven wordt en het inschakelen van 
de plaatselijke media. c. een intensivering van 
de surveillance. Tijdens deze surveillances kan 
tevens een inventarisatie worden gemaakt van 
structurele omstandigheden in de woon- 
omgeving die verbeterd dienen te worden. Ook 
kan in conctact getreden worden met de 
individuele burger, op straat of bij hem thuis, 
om hem te attenderen op door hem te nemen 
preventieve maatregelen. Besprekingen binnen 
het driehoeksoverleg in een aantal gemeenten 
resulteerden tot medio 1979 in het opzetten 
van een experiment in de gemeenten 
Amsterdam, Hoogeveen, Utrecht en Leiden. 
Daarnaast vindt in Den Haag op initiatief en 
onder verantwoordelijkheid van de politie en 
de gemeente een soortgelijk experiment plaats. 
Bij de voorbereiding en de uitvoering ervan 
is het WODC nauw betrokken. In Hoogeveen 
zal in een experimentele periode extra 
gesurveilleerd worden op bepaalde delicten, 

45 , 	terwijl tevens door de politie aandacht wordt 
besteed aan preventievoorlichting in ruime zin. 
Het Utrechtse politiekorps is voornemens een 
fundamentele reorganisatie door te voeren, 
waarbij in de gehele stad het model van de 
'team-policing' zal worden ingevoerd. De 
besprekingen en in Amsterdam en in Leiden 
zijn minder ver gevorderd. Het ligt in de 
bedoeling in de eerstgenoemde gemeente 
aandacht te besteden aan primaire preventie, 
gericht op structurele omstandigheden in de 
woonomgeving die aanleiding kunnen zijn tot 
ten aantal vormen van criminaliteit. In Leiden 
zal er een experiment worden gedaan met 
betrekking tot prioriteitstelling bij de 
recherche. Het experiment in Den Haag is een 
voorbeeld van het derde type experimenten, 
speciaal gericht op inbraken. Het WODC zal 
betrokken worden bij de opzet, uitvoering en 
evaluatie van deze experimenten. Afhankelijk 
van de aard van het experiment zullen de 
effecten gemeten worden op grond van 
gegevens die verkregen zijn uit politiedossiers, 
uit enquêtes onder de bevolking en uit 
gesprekken met personen en instanties die 
nauw bij het experiment betrokken zijn. Voor 
een meer gedetailleerde uiteenzetting zij 
verwezen naar de beschrijving van elk onder-
zoek, elders in dit nummer. 



41. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding: 
het experiment te Amsterdam ( 19 79) 

Onderzoek: drs. J.L.P. Spickenheuer 

In het kader van de serie experimenten ter 
verkrijging van meer inzicht in de wijze waarop 
de effectiviteit van de inzet van de politie 
m.b.t. de voorkoming en bestrijding van de 
zogenaamde 'kleine criminaliteit' kan worden 
vergroot, wordt ook in een Amsterdamse wijk 
(herfst 1979) een experiment opgezet. 
In dit experiment zal het accent voornamelijk 
liggen op de preventie van de kleine criminali-
teit en daarbinnen meer op de 'socio-preven-
tie' (gericht op de versterking van de informele 
sociale controle mogelijkheden) dan op de 
`techno-preventie' (gericht op de verbetering 
van sloten, verlichting e.d.) De delicten waarop 
de activiteiten worden gericht zijn: inbraak, 
diefstal uit auto's en vandalisme. Het experi- 

46 	ment wordt uitgevoerd door een team van 10 
man, hoofdzakelijk bestaand uit de uniform-
dienst. De doelstellingen van het experiment 
zijn: 1. de verbetering van de relatie politie/ 
bevolking (af te meten aan bijvoorbeeld een 
grotere bereidheid tot het doen van aangiften 
en afleggen van getuigenverklaringen, als ook 
aan de afname van klachten over de politie); 
2. de reductie Van ongegronde angst en onrust 
m.b.t. de gekozen delicten; 3. de vergroting 
van de bereidheid van de bevolking om zorg 
te dragen voor eigen en andermans goederen; 
4. het stimuleren van het nemen van techno-
preventieve maatregelen; 5. de vergroting van 
de arbeidssatisfactie van de teamleden; 6. de 
daling van het aantal gepleegde delicten waarop 
het experiment gericht is; 7. de verhoging van 
de ophelderingspercentages m.b.t. deze 
delicten. De activiteiten die het team dient te 
ontplooien ter bereiking van deze doel-
stellingen zijn dezelfde als beschreven bij het 
Haagsche experiment (zie aldaar). De evaluatie 
vindt evenals bij het Haagsche experiment 
plaats door meting op drie momenten: voor, 
na, en 2 jaar na het experiment. Teneinde de 
ontwikkeling m.b.t. het delict vandalisme te 
kunnen nagaan, zal gebruik worden gemaakt 
van de gegevens van verschillende instanties, 
zoals de winkeliersvereniging en de gemeente- 



lijke dienst publieke werken. De arbeidssatis-
factiemeting wordt waarschijnlijk door het 
corps zelf verricht. De controle wordt 
gevonden in een vergelijkbare controlewijk 
in de stad en de landelijke slachtoffer-enquête 
van het WODC. Door analyse van de politie-
gegevens zal moeten worden nagegaan of er 
verschuivingseffecten zijn opgetreden 
(bijvoorbeeld t.o.v. delictstypen, tijd en 
plaats). De planning is als volgt: Start 
experiment: herfst 1979; Duur: 1 jaar (met 
eventuele bijstelling na halfjaar); Nameting en 
eerste rapportage: begin 1981; Tweede 
nameting en eindrapport: begin 1983. 

42. Actie-onderzoek criminaliteitsbestnjding: 
het experiment te Leiden ( 19 79) 

Onderzoeker: pro memorie 

Bij de Leidse recherche zal eerst worden 
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	nagegaan wat de feitelijke gang van zaken is 
bij de opsporing en verbalisering. Op basis van 
een analyse van deze gegevens en de uitkomsten 
van een te verrichten slachtofferstudie zal in 
het driehoeksoverleg vervolgens een aantal 
prioriteiten met betrekking tot de opsporing 
en verbalisering binnen de categorie van de 
'kleine criminaliteit' worden gesteld. De 
recherche zal daarna die categorie delicten of 
dat specifieke delict waarvoor een posteriori-
teit is aangegeven een alternatieve afhande-
lingsprocedure hanteren. Aan aangevers van 
een strafbaar feit zal in voorkomende gevallen 
(bijvoorbeeld aan de hand van case screening) 
en onder bepaalde condities (bijvoorbeeld bij 
grove onachtzaamheid van het slachtoffer) 
worden medegedeeld dat er niet wordt opge-
spoord. Er zal in zulke gevallen voorlichting 
worden gegeven over de preventiemogelijk-
heden. Het onderzoek start najaar 1979 en 
duurt anderhalf jaar. 

43. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding: 
het experiment Hoogeveen ( 19 79) 

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

Een van de gemeenten waar de politie een 
experiment zal uitvoeren ter bestrijding van 



de criminaliteit is Hoogeveen. Politie-
statistieken uit 1977 en 1978 laten zien dat 
in die jaren vooral relatief veel inbraken, 
diefstallen uit auto's en vernielingen ter 
kennis gekomen zijn van de politie, welke 
echter voor een groot deel onopgehelderd 
zijn gebleven. Dit was voor het plaatselijke 
driehoeksoverleg aanleiding aan de bestrijding 
van deze drie delicten extra aandacht te 
besteden d.m.v. een experiment. De politie 
te Hoogeveen zal daartoe extra surveillances 
uitvoeren, die op deze delicten gericht zullen 
worden. Door middel van voorlichting (op 
wijkavonden, op scholen, in de plaatselijke 
media), maar ook door het organiseren van 
andere activiteiten zal tevens gewerkt worden 
aan crime-prevention in een algemene zin. 
Onderzocht zal worden of door deze combi-
natie van surveillance en crime-prevention 
betere resultaten bereikt worden ten aanzien 
van de criminaliteitsbestrijding. Criminaliteits- 

48 	bestrijding wordt in de betreffende experimen- 
ten ruimer gedefinieerd dan alléén een afname 
van het aantal delicten dat ter kennis komt 
van de politie en/of een toename van het 
aantal delicten dat opgehelderd wordt. Met 
criminaliteitsbestrijding wordt ook bedoeld 
het reduceren van onrustgevoelens onder de 
bevolking en het verbeteren van de relatie 
tussen bevolking en politie, waardoor de 
politie op grond van door de bevolking 
verstrekte informatie wellicht sneller kan 
handelen. In het onderzoek dat door het 
WODC uitgevoerd wordt om de effecten van 
het experiment te meten, zullen deze 
verschillende aspecten van de criminaliteits-
bestrijding opgenomen worden. Het experi-
ment zelf zal plaatsvinden gedurende het 
kalenderjaar 1980. Om te kunnen bepalen of 
zich tijdens of na afloop van het experiment 
veranderingen hebben voorgedaan in de 
genoemde aspecten van de criminaliteits-
bestrijding, zullen zowel in de periode vooraf-
gaande aan het experiment als daarna diverse 
gegevens verzameld worden. Vooral met als 
doel inzicht te krijgen in de relatie tussen de 
bevolking en de politie en in de gevoelens van 
onveiligheid en onrust die bij de bevolking 
kunnen bestaan, zal eind 1979 een onderzoek 
gehouden worden onder een steekproef van 



de bevolking. Na afloop van het experiment 
zal wederom een dergelijk onderzoek plaats-
vinden, waarin ook gevraagd zal worden naar 
de ervaringen met en het oordeel over het 
experiment. Uit de politiestatistieken en 
gegevens, afkomstig van andere instellingen 
zal nagegaan worden of het niveau van de 
criminaliteit gedurende het experiment 
gedaald is. Aanvullend zullen kwalitatieve 
gesprekken gevoerd worden met personen die 
bij het experiment betrokken zijn. Begin 1980 
zal een tussenrapport verschijnen, waarin een 
verslag wordt gegeven van de situatie vóór het 
experiment. De eindrapportage zal niet eerder 
dan eind 1981 gereed zijn. 

44. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding: 
het experiment te Utrecht (1979) 

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

49 	Mede op grond van een intern organisatie- 
onderzoek door de Nederlandse Organisatie 
Kring (NOK) heeft de gemeentepolitie te 
Utrecht besloten tot een reorganisatie van haar 
korps volgens het model van de 'team-policing'. 
In dit model zou een grotere integratie van de 
politie in de maatschappij bereikt worden. 
Door een grote integratie en een nauwer 
contact met de bevolking zou de politie daad-
werkelijk preventief de criminaliteit kunnen 
bestrijden en beheersen. De wijkpolitieteams 
die binnen een vast, afgebakend gebied zoveel 
mogelijk belast worden met de totale politie-
taak, moeten dit directere contact bevorderen. 
De reorganisatie zal in 1980 haar definitieve 
beslag krijgen. In de daaraan voorafgaande 
periode zullen met begeleiding van de NOK de 
wijkteams geformeerd worden, zowel naar 
samenstelling als naar takenpakket. Het poli-
tiekorps heeft besloten definitief volgens het 
model van de team-policing te gaan werken; er 
is dus in feite geen sprake van een experiment. 
Aangezien team-policing beschouwd kan 
worden als een van de meest ver gaande 
methoden van criminaliteitsbestrij ding en zich 
de mogelijkheid voordeed een dergelijke 
methode te evalueren, is de gemeentepolitie 
gevraagd te willen participeren in het actie-
onderzoek criminaliteitsbestrijding; daarvoor 



is de volledige medewerking verkregen. Het 
WODC zal de externe evaluatie van team-
policing als methode van criminaliteits-
bestrijding uitvoeren. Het politiekorps zal 
zelf nagaan of de interne organisatie van het 
korps optimaal functioneert. Een belangrijk 
doel van de team-policing is het bevorderen 
van de relatie tussen de politie en de bevolking. 
Teneinde te weten hoe de Utrechtse bevolking 
in de huidige situatie, vóór de invoering van de 
team-policing, denkt over de politie, is begin 
1979 een onderzoek gehouden onder een 
aselecte steekproef van de bevolking. Wanneer 
de politie enige tijd gewerkt heeft in haar 
nieuwe vorm, zal een tweede onderzoek onder 
de bevolking plaatsvinden. Uit een vergelijking 
van beide onderzoeken zal moeten blijken in 
hoeverre team-policing aan haar doelstellingen 
en verwachtingen beantwoord. Eind 1979 kan 
een tussenrapport verwacht worden over het 
eerste onderzoek. Een eindrapport zal niet 

50 	voor 1982 gereed zijn. 

45. Actie-onderzoek criminaliteitsbestnjding: 
het experiment in Den Haag ( 19 79) 

Onderzoeker: drs. R.J.M. de Graaf (Politie-
korps Gemeente 's-Gravenhage). 

Half maart 1979 is in een wijk van Den Haag 
een experiment gestart, gericht op de 
bestrijding van inbraak. Dit experiment is 
opgezet door het Haagsche politiekorps en 
valt formeel buiten de reeks experimenten die 
door het Ministerie van Justitie zijn georgani-
seerd. Zowel omdat het WODC sterk bij dit 
experiment betrokken is (het WODC verzorgde 
de vragenlijst t.b.v. de voor- en nameting en 
heeft zitting in de begeleidingscommissie), als 
ook vanwege het feit dat een aantal experi-
menten van de reeks geënt zijn op de in het 
Haagsche experiment ontwikkelde aanpak, 
wordt het Haagsche experiment hier in de 
serie actie-onderzoeken criminaliteits-
bestrijding toch vermeld. Het experiment 
wordt uitgevoerd door een team (10 man, 
waarvan 8 surveillanten en 2 rechercheurs). 
De dagelijkse leiding berust bij een brigadier, 
terwijl een hoofdinspecteur de supervisie 
heeft. De teamleden werken op geintegreerde 



wijze samen, zodat de surveillanten en 
rechercheurs elkaars taken kunnen overnemen. 
Het bureau voorlichting misdaadvoorkoming 
en de wijk- en rayonagent worden ingeschakeld 
zovaalc dit nodig en mogelijk is. De doel-
stellingen van het experiment zijn: 1. het 
zoveel mogelijk voorkomen van inbraken; 
2. het zoveel mogelijk verhogen van de 
oplossingspercentages m.b.t. inbraken. Ter 
bereiking van deze doeleinden is de verbetering 
van de relatie politie/bevolking een noodzake-
lijke voorwaarde. De werkzaamheden van het 
team zijn dan ook vooral gericht op het 
verbeteren van deze relatie en het versterken 
van de informele sociale-controlemechanismen 
in de wijk. De activiteiten van het team bestaan 
uit: 1. de registratie van zwakke punten bij 
gebouwen en hun omgeving m.b.t. inbraak-
mogelijkheden; 2. het doorgeven van deze 
gegevens aan de eigenaars/verhuurders 
(gemeente en woningbouwverenigingen) en 

51 	het bemiddelen bij onderhandelingen van de 
bewoners over verbeteringen in de techno-
preventieve sfeer; 3. het doen van voorstellen 
tot de creatie van ruimten in de gezamenlijke 
achtertuinen met een semi-privé sfeer; 4. het 
in samenwerking met de in de wijk werkzame 
welzijnsinstellingen bevorderen van het 
gemeenschapsgevoel, bijvoorbeeld door de 
Organisatie van buren- en bejaardenhulp waar 
deze nog ontbreekt; 5. het geven van techno- 
preventieve voorlichting aan burgers of 
groepen burgers (bijvoorbeeld aan slachtoffers 
van inbraak en hun buren); 6. het geven van 
objectieve voorlichting over inbraken ter 
reductie van ongegronde vrees of onrust over 
dit delict; 7. het preventief surveilleren 
(overdag: te voet of per fiets; 's avonds: per 
auto), gericht op kwetsbare plekken of 
woningen die (tijdelijk: vacantie/ziekte) 
onbewoond zijn; 8. het afdoen van alle 
inbraakzaken die zich in de wijk voordoen; 
9. het zoveel mogelijk wegnemen van drempels 
tot het doen van aangiften en afleggen van 
getuigenverklaringen; 10. het na verloop van 
enige tijd opnemen van contact met slacht-
offers van inbraken, om te zien hoe de situatie 
dan is (psychologische en techno-preventieve 
aspecten) en om mededeling te doen over de 
voortgang van het opsporingsonderzoek. De 
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evaluatie geschiedt aan de hand van een drietal 
metingen (aangepaste vragenlijst van het 
landelijke slachtofferonderzoek), te weten: 
1. vóór de aanvang van het experiment; 2. na 
afloop van het experiment; 3. na verloop van 
een jaar of twee na afloop van het experiment 
(om na te gaan in hoeverre er nog effecten zijn 
waar te nemen nadat het team aan de wijk 
onttrokken is). Er wordt bij dit experiment 
gebruik gemaakt van een vergelijkbare contro-
lewijk. Ter verdere controle kan ook worden 
gekeken naar de ontwikkeling van het delict 
inbraak volgens het jaarlijkse landelijke slacht-
offeronderzoek. De planning is als volgt: Start 
experiment: half maart 1979; Duur: een half 
jaar; Nameting en eerste onderzoeksverslag: 
begin 1980; Tweede nameting en eindrapport: 
begin 1982. 

46. Optimalisering van opsporingsactiviteiten 
( 19 79) 

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

In het kader van de criminaliteitsbestrijding 
zullen in enkele gemeenten in het land door 
de politie experimenten uitgevoerd worden 
(zie de projecten 41 tot en met 45). Een van 
deze gemeenten is Utrecht, waar het politie-
korps georganiseerd zal worden volgens het 
model van 'team-policing'. Binnen het 
politiekorps zocht men ook naar mogelijk-
heden, opdat de recherche zou komen tot 
een efficiëntere en effectievere criminaliteits-
bestrijding. Gekozen werd voor een project-
matige aanpak. Het hoge aantal aangiften en 
het lage opsporingspercentage van inbraken 
was eind 1978 aanleiding een zogenaamd 
inbraakproject op te zetten. 
Kenmerken van het project zijn dat de start 
van de opsporingswerkzaamheden zeer 
nadrukkelijk gelegd wordt bij informatie waar-
over de politie via haar informatiedienst e.d. 
beschikt en niet bij iedere aangifte afzonder-
lijk. Om de opsporingsactiviteiten te coördi-
neren en te beheersen, wordt een team van 
rechercheurs geformeerd dat speciaal belast 
wordt met het recherche-onderzoek naar 
bepaalde typen misdrijven. Deze rechercheurs 
zijn vrijgemaakt van de werkzaamheden van de 



algemene recherche, zoals het opnemen van 
aangiften. Om meer tijd beschikbaar te hebben 
voor recherchewerk heeft het team bovendien 
aparte administratieve ondersteuning. De taken 
van de rechercheurs binnen het team worden 
gecoördineerd door een projectbrigadier die 
verantwoordelijk is voor de onderlinge werk-
verdeling. Doel van het inbraakproject was om 
met inzet van relatief minder rechercheurs te 
komen tot een hoger oplossingspercentage van 
inbraken (en diefstallen). Tevens streefde men 
ernaar door middel van het inbraakproject 
een greep te krijgen op groepsvorming onder 
daders en op de meer georganiseerde vormen 
van criminaliteit. Enkele nevendoelen waren 
enerzijds het verhogen van de arbeidssatis- 
factie van de rechercheurs en het betrekken 
van de surveillance bij opsporingswerkzaam-
heden en aan de andere kant hoopte men met 
het inbraakproject een greep te krijgen op 
dealers en helers. In een onderzoek naar het 

53 	inbraakproject zal worden nagegaan in hoe- 
verre het project erin geslaagd is de gestelde 
doelstellingen te bereiken. Daartoe zullen uit 
de politiedossiers en de justitiële documentatie 
gegevens worden verzameld over de aangiften 
van inbraken en diefstallen die ter kennis van 
de politie zijn gekomen in de periode vooraf-
gaand aan de start van het project alsmede 
gegevens over de daders die in deze periode 
gepakt zijn. De opgeloste zaken zullen 
vergeleken worden met de inbraken en dief-
stallen die door het inbraakproject in de 
periode van een half jaar vanaf de startdatum 
zijn opgelost. Uit gesprekken met rechercheurs 
van het inbraakproject en van de algemene 
recherche zullen aanvullende gegevens worden 
verzameld over de werkwijze van het project 
en over de ervaringen met en het oordeel over 
de wijze van rechercheren. De materiaal-
verzameling is begonnen in het voorjaar van 
1979. Aangezien het inbraakproject over de 
periode van een half jaar geëvalueerd zal 
worden, kan pas medio 1979 met de analyse 
van het onderzoek worden begonnen, waarna 
eind 1979 of begin 1980 een verslag tegemoet 
kan worden gezien. 



47. Aspecten van rechtshulpverlening door de 
Nederlandse advocatuur 

Onderzoekers: drs. A. Klip en mr. J.J. van 
der Kaaden 
Supervisie: drs. D.W. Steenhuis 

Sedert 1974 heeft het Ministerie van Justitie 
bij wijze van experiment op het gebied van 
de rechtshulpverlening door de advocatuur, 
zes advocatencollectieven financieel onder-
steund voor de duur van de eerste drie jaar 
van hun functioneren. Het betreft hier samen-
werkingsverbanden van advocaten die rechts-
hulp wensen te verlenen op basis van een 
geëxpliciteerde maatschappijvisie en die zich 
in samenhang daarmee in hun dienstverlening 
wensen te beperken tot bepaalde groeperingen 
uit de bevolking. Dientengevolge richten zij 
hun aandacht ook op speciale rechtsterreinen. 
Met het oog op de afloop van dit experiment 

54 	is het WODC gevraagd een onderzoek uit te 
voeren waarin de betekenis van dit experiment 
nagegaan wordt. In het overleg dat door de 
onderzoekers gevoerd is met de stuurgroep 
die ter begeleiding van dit onderzoek is 
geformeerd, is gebleken dat informatie omtrent 
de praktijkvoering van de Nederlandse balie 
in haar geheel en met name die van de 
verschillende binnen de balie te onderscheiden 
categorieën nagenoeg ontbreekt. Onderzoek 
naar de bijzondere ontwikkelingen in de 
rechtshulpverlening door de advocatuur, zoals 
het door het Ministerie gewenste onderzoek, 
kan pas zinvol zijn nadat de situatie van de 
balie in haar geheel globaal in kaart is gebracht. 
Daarom is besloten het onderzoek zodanig op 
te zetten dat de verzamelde gegevens inzicht 
kunnen verschaffen zowel in de samenstelling 
van en de rechtshulpverlening door de 
Nederlandse balie in haar geheel als in de 
samenstelling van en rechtshulpverlening door 
de verschillende binnen de balie te onder-
scheiden categorieën. Daarbij zal met name 
speciale aandacht aan de advocatencollectieven 
geschonken moeten worden. De onderzoek-
opzet omvat twee afzonderlijke deelprojecten; 
enerzijds een onderzoek onder de advocatuur 
(als rechtshulpgevende partij), anderzijds een 
onderzoek onder cliënten (als rechtshulpont- 



vangende partij). Met de uitvoering van het 
eerstgenoemde project is onlangs (juni 1979) 
een aanvang gemaakt. Het betreft hier een 
schriftelijke enquête onder de gehele 
advocatuur (populatie-enquête). Het doel 
ervan is tweeledig; het verkrijgen van inzicht 
in een aantal elementaire aspecten van rechts-
hulpverlening door de balie (gevraagd wordt 
o.m. naar praktijksamenstelling, hoeveelheid 
toevoegingen, tijdbesteding en inkomen), 
terwijl de resultaten het tevens mogelijk maken 
om de gegevens die verzameld worden in 
aansluitend vervolgonderzoek, op hun 
representativiteit te toetsen. Dit vervolgonder-
zoek zal bestaan uit een mondelinge enquête 
(op steekproefbasis). Daarin zal op een aantal 
aspecten van de rechtshulpverlening nader 
worden ingegaan waarbij met name de prak-
tijksamenstelling en de tijdbesteding de aan-
dacht krijgen. Dit onderzoek zal in het najaar 
uitgevoerd worden. Het cliëntenonderzoek zal 

55 pas in de loop van 1980 aanvangen. Gelet op 
de lengte van het project, zal er tussentijds 
gerapporteerd worden. Het rapport van de 
schriftelijke enquête wordt begin 1980, het 
rapport van de mondelinge enquête medio 
1980 verwacht. 

48. Strafbare belediging ( 1976) 

Onderzoeker: mr. J.J. van der Kaaden 

Aan het WODC is de vraag voorgelegd een 
onderzoek 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 dossieronderzoek 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, smaadschrift (261Sr) en 
eenvoudige belediging (266 Sr) bestudeerd. 
Om na te gaan hoe de politie bij dit soort 
gevallen optreedt, zijn bij verschillende 

• politiefunctionarissen interviews afgenomen. 
Daarbij is steeds gesproken over een beledi-
gingsgeval dat door de geïnterviewde politie-
man was behandeld. Het aantal op het parket 
van de officier van justitie ingeschreven een- 



voudige beledigingen nam over de onderzochte 
jaren gestadig af. Of men zich steeds minder 
beledigd voelt blijft een open vraag. Uit de 
interviews bleek dat de politie de meeste van 
dit soort klachten zelf afhandelde. Uit het 

• dossieronderzoek kwam naar voren dat de 
• gemiddelde leeftijd van de betrokkenen bij 

dit delict iets hoger was dan bij de andere 
delicten. Er waren relatief ook veel vrouwen 
bij een belediging betrokken. Van kwetsbare 
groepen bij dit delict is uit de dossiers niets 
gebleken. Wanneer we zien, dat in de meeste 
gevallen een al langer bestaand conflict aan 
de belediging ten grondslag lag, dan lijkt het 
erop dat het vooral de omstandigheden zijn 
die iemand tot een belediging brengen. 
De beledigingen vonden over het algemeen 

• overdag op de openbare weg of in een woning 
plaats. In de meeste gevallen waren belediger 

1 en beledigde bekenden van elkaar. Erg vaak 
waren zij buren of familieleden. 

56 	, Zoals gezegd bleek uit de interviews, dat de 
politie in de meeste gevallen het conflict op 
het bureau zelf kon afhandelen. De mensen 
kwamen ook meestal niet naar de politie met 
de uitgesproken wens om een beledingsklacht 
in te dienen. Van de officiële klachtprocedure 
had men meestal geen weet. 
Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat 
in de meeste (doorsnee) gevallen de conflict-
oplossing, die bijna geheel voor rekening van 
de politie komt, nauwelijks zal verdwijnen bij 
een decriminalisering van dit delict. 

49. Naamgeving en naamrecht 

Onderzoekers: drs. C. Cozijn, drs. A. Klijn en 
drs. M. Bol 

In juli 1978 zond de Emancipatiecommissie 
aan de Minister van Justitie de nota 'Advies 
tot wijziging van enkele bepalingen in boek I 
van het Burgerlijk Wetboek en discussienota 
naamrecht'. De laatstgenoemde nota dateert 
van 1976. In de begeleidende brief verzocht 
de voorzitter van de commissie, mevr. P.C.J. 
Wassen-van Schaveren, de minister een studie 
te laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot 
wijziging van het naamrecht. Deze materie is 
de afgelopen jaren ook enkele malen in de 



Tweede Kamer aan de orde geweest in de 
vorm van aan de minister gestelde schriftelijke 
vragen. Schematisch aangeduid betreft het 
hier twee afzonderlijke problemen; enerzijds 
de naamvoering van de gehuwde vrouw, ander-
zijds de bepaling van de geslachtsnaam van 
wettige en al dan niet gewettigde of ervende 
kinderen. 
Inzake de geslachtsnaam van de gehuwde 
vrouw bepaalt art. 1:9 BW dat de vrouw die 
gehuwd is of die gehuwd geweest is en niet 
is hertrouwd, de bevoegdheid heeft de 
geslachtsnaam van haar man te voeren of die 
op de in het verkeer gebruikelijke wijze aan 
de hare te doen voorafgaan. Van de zijde van 
de Emancipatiecommissie wordt hierbij 
aangetekend dat de vrouw die het haar 
impliciet toegekende recht haar eigen 
geslachtsnaam te blijven voeren ook in 
praktijk wil brengen, grote moeilijkheden 
ontmoet. De commissie acht dit een niet toe-
laatbare vorm van ten achterstelling van de 
gehuwde vrouw. 
Inzake de geslachtsnaam van het wettige, 
gewettigde of erkende kind bepaalt art. 1:5 
BW dat de geslachtsnaam die van de vader is. 
Als bezwaren tegen die bepaling worden aan-
gevoerd dat de keuze van de man gebaseerd is 
op een feitelijk achterhaald idee als zou deze 
de spil van het gezin en bij uitstek de 
vertegenwoordiger ervan naar buiten zijn, 
terwijl het tevens onwenselijk wordt genoemd 
dat niet-wettige kinderen als zodanig via hun 
naam herkenbaar zijn. 
Doelstelling van het te verrichten onderzoek 
is het verzamelen van gegevens over de omvang 
en de aard van de gesignaleerde bezwaren en 
de mate waarin ze door de betrokkenen als 
problematisch worden ervaren. 
Ter voorbereiding op dit onderzoek is reeds 
een aanvang gemaakt met een literatuurstudie 
waarin met name aandacht wordt besteed 
aan aspecten als: de geschiedenis van de wet-
geving op dit terrein, de elders opgedane 
ervaringen met naamstelsels anders dan het 
bij ons geldende, en de argumenten m.b.t. de 
te hanteren criteria bij het vaststellen van een 
gewenst naamstelsel. 



50. Het functioneren van de reclasserings-
vroeghulp ( 1975) 

Onderzoekers: drs. L.C.M. Tigges en drs. 
E.G.M. Nuyten-Edelbroek 

Dit onderzoek 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 toe-
gevoegd 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 de eerste fase van het onderzoek 

• werd d.m.v. een enquête onder de 
secretarissen van de Reclasseringsraden de 
organisatorische stand van zaken t.o.v. de 

58 	vroeghulp geinventariseerd. Een rapport hier- 
over is gepubliceerd (`De organisatie van de 
vroeghulp', Reeks 'Onderzoek en beleid', 
nr. 7). In de tweede fase werden d.m.v. 
enquêtes en vraaggesprekken de meningen 
van reclasseringsmedewerkers, leden van de 
Rechterlijke Macht en politiefunctionarissen 
gepeild. Een rapport over deze fase zal 
spoedig verschijnen. Met de uitvoering van de 
derde fase is inmiddels een begin gemaakt. 
In dit deelonderzoek wordt naar aanleiding 
van het contact tussen een inverzekering-
gestelde en reclasseringsmaatschappelijk 
werker een gesprek gehouden met de 
inverzekeringgestelde over dit contact. Ook 
de maatschappelijk werkers zullen geinter-
viewd worden; namelijk indien de verdachte 
voorgeleid is voor de officier van justitie c.q. 
rechter-commissaris. Dit interview zal vooral 
gericht zijn op de vroeghulprapportage. Bij de 
keuze van arrondissement is gelet op 
verschillen in de wijzen waarop de reclasse-
ringsmedewerkers bij de vroeghulp worden 
ingezet nl. via een vast piket (vroeghulpteam) 
of via een wisselend piket (alle medewerkers 

• doen bij toerbeurt mee). Rapportage over 
deze derde fase kan in de zomer van 1980 
verwacht worden. 
Naast het hierboven beschreven onderzoek 



werd op verzoek van de reclassering te Den 
Haag d.m.v. een registratieproject de vroeg-
hulp aldaar bestudeerd. Over dit project is 
inmiddels een rapport verschenen (De vroeg- 
hulp in het arrondissement Den Haag, 
Ministerie van Justitie, WODC-reeks no. 31). 

51. Tijdsbesteding en functioneren 
reclasseringsteams ( 1976) 

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

In dit onderzoek, dat op verzoek van de 
Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
(VvRI) wordt uitgevoerd, wordt nagegaan 
hoe de reclasseringsmedewerkers hun tijd 
besteden, wat de inhoud van hun werk is en 
welke steunpunten zij hierbij nodig hebben. 
Gezien de complexiteit van de vraagstelling 
werd begonnen met een vooronderzoek in 

59 	zeven reclasseringsteams. Tijdens dit voor- 
onderzoek zijn verschillende methoden van 
onderzoek naar de tijdsbesteding getest, 
terwijl tevens door middel van participerende 
observatie gepoogd werd inzicht te krijgen in 
de aard van het werk en alle variaties die zich 
daarin voordoen. Het hoofdonderzoek wordt 
in fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de 
tijdsbesteding van de reclasseringsmedewerkers 
onderzocht. Het materiaal hiertoe werd in het 
najaar van 1977 in 27 teams verzameld en de 
rapportage vond plaats eind 1978. (Reeks 
'Onderzoek en beleid', nr. 9). Van de tweede 
fase, waarin onder meer aan de orde komen: 
houdingen en meningen van de medewerkers 
ten aanzien van hun werk, de begeleiding van 
cliënten in de verschillende justitiële fasen en 
de steunpunten in het werk, werd het 
materiaal in het voorjaar van 1978 verzameld. 
Hiertoe werden de medewerkers van dezelfde 
teams benaderd. Publicatie van dit deel is 
te verwachten in het najaar van 1979. Over de 
derde fase, waarin cliënten van de reclassering 
onderzocht zullen worden, vindt nog overleg 
plaats. 

52. Middellang-gestraften ( 1974) 

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 heeft plaatsgevon-
den van november 1977 tot november 1978, 
waarbij ongeveer 600 gedetineerden werden 
benaderd. Om ook de effecten van beide 
regiems op langere termijn te kunnen 
evalueren wordt door middel van een vervolg-
onderzoek het functioneren in de 'vrije 
samenleving' van ontslagen gedetineerden 
bestudeerd. Bovendien is een recidive-onder-
zoek ingesteld onder gedetineerden die de 
afgelopen jaren in één van beide inrichtingen 

60 	verbleven. Ten einde de resultaten van boven- 
genoemd onderzoek in een ruimer kader te 
kunnen plaatsen wordt nagegaan, hoe het 
straftoemetingsbeleid ten aanzien van middel-
lang-gestraften zich ontwikkelt en wordt het 
selectiebeleid doorgelicht. Een aparte deel-
studie is gewijd aan de beide inrichtingen zelf, 
waarbij de interne organisatie, de regiem-
voering en het functioneren van het personeel 
de belangrijkste onderwerpen zullen zijn. 
Rapportage van het onderzoek zal in fasen 
geschieden. De eerste interim-rapporten zijn 
inmiddels verschenen. De eindrapportage zal 
eind 1979, begin 1980 plaatsvinden. 

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

Onderzoeker: drs. A.C. Berghuis 

Het Jeugdhuis van Bewaring 'De Sprang' te 
Den Haag bevat vijf afdelingen met onderling 
verschillende regiems; om aan de problematiek 
van zoveel mogelijk gedetineerden tegemoet te 
kunnen komen, hanteert men diverse vormen 
van begeleiding. Er wordt nagegaan wat het 
regiem in de diverse afdelingen inhoudt en 
welke effecten dit op de gedetineerden heeft 
gedurende hun verblijf in de inrichting. Daar- 



bij is ter vergelijking ook betrokken het HvB 
Haarlem I. In een follow-up onderzoek wordt 
nagegaan hoe de verdere ontwikkeling van 
betrokkenen verloopt na het verlaten van 
'De Sprang', waarbij twee groepen te onder-
scheiden 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. 

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

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerik 

In het kader van evaluatief onderzoek naar de 
behandeling van TBR-gestelden wordt in dit 
onderzoek nagegaan hoe de ex-patiënten van 
de dr. Henri van der Hoeven Kliniek sinds hun 

61 	vertrek gefunctioneerd hebben. Tevens wordt 
gepoogd een antwoord te geven op de vraag 
of en in hoeverre dit functioneren (mede) 
toegeschreven kan worden aan hun verblijf 
in de kliniek. Verder worden veranderingen in 
de samenstelling van de patiëntenpopulatie 
onderzocht. De benodigde gegevens zijn ver-
zameld uit de justitiële documentatie en uit 
dossiermateriaal van de Van der Hoeven 
Kliniek. Ten einde de opvattingen van de 
ex-patiënten over hun huidige functioneren 
en mogelijke invloeden van de behandeling 
hierop te achterhalen, zijn gestructureerde 
diepte-interviews met voorlopig een veertigtal 
ex-patiënten gehouden. De ervaringen met 
deze veertig interviews zullen bepalend zijn 
voor een beslissing over de interviewing van de 
overige ex-patiënten. Bij een positieve 
beslissing zal deze interviewing in de tweede 
helft van 1979 plaatsvinden. De gegevens uit 
de justitiële documentatie en het dossier-
materiaal van de Van der Hoeven Kliniek 
worden momenteel geanalyseerd. Op onder-
delen hiervan zijn aan de begeleidings-
commissie al voorlopige resultaten gepresen-
teerd. Het eindrapport zal vermoedelijk in 
het voorjaar van 1980 verschijnen. 



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

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

De geconstateerde toename van het aantal 
gedetineerden dat tijdéns de straftijd overge-
plaatst wordt naar een TBR-inrichting vormde 
de aanleiding tot dit onderzoek. In een twee-
tal onderzoeken is aan de hand van dossier-
materiaal over delinquenten nagegaan of: 
a) zich kwantitatief gezien een ontwikkeling 
had voorgedaan in het aantal personen dat in 
een TBR-inrichting werd opgenomen, alsmede 
in de status waaronder deze personen werden 
opgenomen; b) er verschillen aan te wijzen 
zijn tussen TBR-gestelden en andere delin-
quenten (i.c. lang-gestraften), vooral op de 
aspecten van toerekenbaarheid en gevaarlijk-
heid. Deze onderzoeken zijn inmiddels 
afgesloten. De resultaten zullen binnenkort 

62 	worden gepubliceerd. 

HL ONDERZOEK ONDER AUSPICIËN 
VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
KINDERBESCHERMING 

A. Afgesloten 

56. Gevolgen traumatisering joodse oorlogs-
wezen ( 1973) 
De onderzoeker, H. Keilson, psychiater heeft 
zijn proefschrift waarin wordt ingegaan op de 
leeftijdsspecifieke nawerking van de stress 
uit de onderduik- en pleeggezinsituatie, in 
1979 gepubliceerd: Sequentielle Traumati-
sierung bei Kindern'. Ferdinand Enke Verlag 
te Stuttgart is de uitgever. 

57. Kindermishandeling ( 19 77) 
In hun eindrapport komen de onderzoekers, 
pro f dr. M. van Beugen en drs. M. Leenstra, 
tot de conclusie dat een initiatiefnemende 
en volhardende werkwijze (out-reaching) 
noodzakelijk lijkt bij hulpverlening aan 
gezinnen die gemeld zijn bij het Bureau 
Vertrouwensarts inzake kindermishandeling 
en die zelf geen initiatieven nemen tot het 
verkrijgen van psycho-sociale hulp. Het eind- 



verslag 'Hulpverlening bij kindermishandeling' 
(1978) is te verkrijgen bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, subfaculteit welzijnsvraagstukken 
i.o., Leeuwarden. 

B. Lopende projecten 

58. Aanpassing en prediktie van aanpassing 
III (AEPRA III, 1975) 
Drs. K. Mesman Schultz van het S/SWO te 
Amsterdam ontwikkelt een aantal deelpro-
jecten die tot doel hebben: een continue 
bijstelling van predictieprocedures, het ont-
wikkelen van differentiële predictieprocedures 
voor bepaalde plaatsingssettings en het 
bestuderen van piaktische mogelijkheden en 
voor- en nadelen, ook bij regionale vormen • 
van samenwerking van verschillende instan-
ties. Inmiddels is verschenen 'De COM-proce- 
dure, een methode om voor de kinder-
beschermingspupillen een advies te bepalen' 

63 	door K. Mesman Schultz. In deze naar de 
praktijk toe vertaalde samenvatting staat zeer 
exact aangegeven hoe men de COM-procedure 
moet toepassen als men overweegt een 
jongere uit huis te plaatsen. De brochure is 
te verkrijgen bij de Coördinatiecommissie, 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, tel. 
070-706197. Verwacht wordt dat het eind-
rapport niet voor 1981 gereed zal zijn. 

59. Toepassing en effect maatregelen T.B.R. 
en B.B. ( 1975 ) 
Met behulp van dossiergegevens betreffende 
alle pupillen die in 1965-1975 in de Rijks-
inrichtingen Op de Berg en Den Engh werden 
opgenomen op grond van de maatregelen Ter 
Beschikkingstelling 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 
psychodiagnostische gegevens verschillen te 
vinden tussen pupillen, die in het kader van 
TBR, van BB en op een andere plaatsings-
grond zijn opgenomen? 2. zijn er bij deze 
categorieën verschillen te vinden in aard, 
wijze en duur van de behandeling? 3. wat 
zijn de resultaten van de behandeling (met 



name ten aanzien van het voorkomen van 
delinquentie en het zich aanpassen aan de 
eisen die de maatschappij stelt)? 4. wat zijn 
de consequenties van eventuele antwoorden 
op deze vragen voor a. de wettelijke regelingen 
en b. de behandelingsfaciliteiten? De bewer-
king van de gegevens vindt plaats in het kader 
van AEPRA III (zie het hierboven vermelde 
project). Het eindrapport wordt verwacht in 
1979. 

60. Plaatsing in pleeggezinnen ( 1974) 
Dit onderzoek van een team medewerkers van 
de Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie 
van de Rijksuniversiteit te Leiden onder leiding 
van drs. A.C.C. van den Oever kent twee 
componenten: 1. kwantitatieve analyse: legt • 
op statistische wijze een verband tussen aan-
vangsgegevens die bij home finders en maat-
schappelijk werkers over pleegouders en 
pleegkinderen en de combinatie daarvan 

64 	bekend (kunnen) zijn en het uiteindelijke 
'succes' zoals dat op twee meetmomenten op 
een aantal dimensies is vastgesteld; 2. kwali-
tatieve 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 gehouden worden. Het eindrapport 
wordt in het najaar van 1979 verwacht. 

61. Voorlichting met behulp van vragenlijsten 
in strafzaken tegen minderjarigen ( 19 74) 
Doel van dit onderzoek is de constructie van 
een verbeterd systeem van voorlichting door 
Raden voor de Kinderbescherming aan staande 
en zittende magistratuur en kinderbescher-
mingsinstanties. Het initiatief tot dit onder-
zoek ging uit van de Raad voor de Kinder-
bescherming te Rotterdam; het wordt verricht 
door drs. H.M. Willemse van het Criminolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Deze voert voor het onderzoek 
gesprekken, verricht een literatuurstudie en 
doet statistische analyses aan de hand van 
gegevens van afgenomen vragenlijsten. Het 
ligt in de bedoeling dat het eindrapport in 
1979 zal verschijnen. 

62. Follow-up meisjesinrichtingen (voorheen: 



Follow-up Helper Haven, Rekken en Zetten, 
1976) 
Drs. J.J. 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. 

63. Gedragstherapie 11 ( 1977) 
Het onderzoek Gedragstherapie I (zie Justitiële 
Verkenningen 7/1977, project 68) resulteerde 
in het hier vermelde onderzoek Gedrags-
therapie II en in het onderzoek Residentiële 
training in sociale vaardigheden (zie het hierna 
vermelde project). Onderzoeker van Gedrags-
therapie II is drs. A.A.J. Bartels van het 

65 	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. 

64. Residentiële training in sociale vaardig-
heden ( 1977) 
Drs. IV.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. 

65. Arbeidsbevrediging en verloop groepsop-
voeders ( 1978) 
De Stichting voor onderzoek naar psycho-
sociale stress (SOPS) onderzoekt welke deter-
minanten het functioneren van de groepsleiding 
bepalen en wat de oorzaken zijn voor het 



66 

relatief grote verloop onder de groepsopvoeders. 
Het onderzoek wordt onder supervisie van 
prof dr. P.B. Defares en dr. J.D. van der Ploeg 
uitgevoerd door Mevr.  drs M Brandjes en 
drs. C Nass. Het onderzoek is in september 
1978 gestart en zal in 1981 worden afgerond. 



Overig onderzoek verricht 
aan de criminologische 
instituten c.q. binnen de 
vakgroepen strafrecht 
van universiteiten en 
hogescholen in Nederland 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 'Bungee 

66. Denkbeelden van kinderen over misdaad 
en straf 

Onderzoeker: drs. E. Lissenberg 

Dit onderzoek is bedoeld om een inzicht te 
67 	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 volgens: 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 aan-
leiding voor een reactie die primair is gericht 
op degene die zich afwijkend heeft gedragen. 
De twee soorten reacties kunnen zowel af-
zonderlijk als in combinatie worden opgelegd. 
Nagegaan is of kinderen van oordeel zijn dat 
verschillende delicten verschillend bestraft • 
moeten worden en in samenhang daarmee is 
bekeken wat voor hen de (afschrikwekkende) 
betekenis is van de strafoplegging en straf-
dreiging. Voorts is onderzocht of kinderen 
plegers van het ene delict zwaarder stigmati-
seren (negatiever beoordelen) dan plegers 
van een ander delict. Bij dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van opstellen van leerlingen 
van openbare basisscholen uit Amsterdam. 
Daarnaast hebben leerlingen van openbare 
basisscholen uit Den Haag vragenlijsten 
beantwoord .,Het onderzoek zal eind 1979 
worden gepubliceerd in de vorm van een 
dissertatie. 



67. 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 pleegt, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaar'. Dit onderzoek 
richt zich in de eerste plaats op het proces van 
strafwetgeving. Welke ontwikkelingen in ons 
strafrecht zijn aan deze bepaling voorafgegaan. 
Hoe kwam dit artikel in 1911 tot stand; welke 
rechtsgoederen zei men te beschermen; welke 
belangen waren gemoeid met al of niet straf-
baarstelling; hoe wisten deze politieke kracht 
te ontwikkelen. Vervolgens komt ter sprake 
hoe dit artikel in de loop der jaren is toegepast 
en welke gevolgen dit had. Ten slotte wordt 

68 	onderzocht welke omstandigheden leidden 
tot het streven naar decriminalisering en hoe 
dit politiek verwezenlijkt kon worden door 
de afschaffing van de bepaling in 1971. De 
afronding van het onderzoek vindt eind 1980 
plaats. Het zal worden gepubliceerd in de vorm 
van een proefschrift. 

68. 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 case-
studies worden gesprekken gevoerd met de 
kinderen en de personen en instanties, die 
betrokken 'zijn bij het proces van tehuis-
plaatsing. 
Het onderzoek zal verricht worden in een 
tweetal tehuizen voor normale jeugd en 
wordt in 1981 afgerond in de vorm van een 
dissertatie. 
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69. Vernielingen in Amsterdam 

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

Begin 1979 hebben de gemeente Amsterdam 
en het Criminologisch Instituut `Bonger' 
besloten een onderzoek in te stellen naar de 
'toenemende agressie onder jongeren', al dan 
niet gepaard gaande met vernieling en bal-
dadigheid jegens derden. Nagegaan wordt of 
met een nieuwe, op de fysieke omgeving 
gerichte aanpak andere dan de gebruikelijke 
verklaringen te vinden zijn. Hiertoe wordt 
literatuur bestudeerd, hetgeen tevens moet 
aangeven of en zo ja, hoe een empirisch onder-
zoek eventueel te veronderstellen samen-
hangen zou kunnen bevestigen. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

70. Provocatie en escalatie 

Onderzoekers: prof. dr. H. Bianchi, 
drs. J. Dalstra 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 proefonder-
zoek; 1977—'78: dataverzameling en analyse 
van het definitieve onderzoek. Afronding: 
1980. Publikatie: in een rapport en in een 
dissertatie. 

71. Procesmodellen 

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

Probleemstelling: welke andere proces-
modellen zijn er denkbaar en te realiseren 
i.p.v. de huidige strafrechtsprocedure? Doel: 
opsporen, vergelijken en registreren van andere 



procedures dan de huidige voor de oplossing 
van strafre chtsconflicten. Aanvang: augustus 
1976. Fasering: 1976—'77: theorievorming; 
1977—'78: praktijk en toetsing; 1978—'80: 
definitieve onderzoek en rapportage. 
Afronding: 1980. Publikatie zal geschieden 
via een rapport, artikelen en d.m.v. een boek. 

72. Het functioneren van de Reclasserings-
vroeghulp in Amsterdam 

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

Opzet: het vroeghulponderzoek bestaat uit 
twee fasen. Eerste fase: analyse van data 
verkregen uit enquêteformulieren die door 
vroeghulpmedewerkers zelf worden ingevuld 
na ieder bezoek aan een cliënt. Tweede fase: 
de oorspronkelijke opzet was analyse van een 
aantal vrije interviews met cliënten. Deze 

70 	fase wordt uitgebreid met: a. analyse van 
nieuwe enquêteformulieren die meer gericht 
zijn op de concrete taakvervulling van de 
vroeghulpmedewerker dan de oorspronke-
lijke formulieren die in de eerste fase gebruikt 
zijn, b. analyse van vrije interviews met 
vroeghulpmedewerkers. Rapportage: door-
dat het vroeghulpexperiment een tijdlang 
gestagneerd is geweest heeft het onderzoek 
vertraging opgelopen. Derhalve wordt de 
rapportage eind 1979 verwacht. 

73. Rechtspositie psychiatrische patiënten 

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

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks 
projecten die 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 de beleving van die patiënten zoveel 
mogelijk zal moeten meetellen; b. de vraag 
te behandelen (via een experimenteel spreek-
uur) hoe door rechtshulp in een psychiatrisch 
instituut aan de door patiënten naar voren 
gebrachte problemen tegemoet kan worden 



gekomen. Voorlopig verslag: maart 1978. 
Rapportage: eind 1979 (in boekvorm). 

74. Vraag—antwoord structuren in de 
communicatie tussen rechter en verdachte 

Onderzoekers: dr. G. Snel, drs. P.L. Bal 

Probleemstelling (voorlopig): In hoeverre 
komt in de vraag—antwoord communicatie 
tussen rechter en verdachte machtsongelijk-
heid tot uiting. Doel: zoeken naar betere 
vormen van communicatie. Aanvang: 1979. 
Fasering: 1979. Theorievorming + materiaal 
van verzameling. Vermoedelijk einde 1981 of 
1982. Publicatie: dissertatie. Uitvoering van 
onderzoek is afhankelijk van toekenning van 
subsidie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische 

71 	psychiatrie 

75. Gemeente-strafrecht 

Onderzoeker: mr. H.K. ter Brake 

Probleemstelling: Is het gemeente-strafrecht, 
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in 
strijd met fundamentele beginselen van het 
strafrecht en strafprocesrecht en de beginselen 
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? 
Doel: Aan de hand van de resultaten, welke 
in het kader van de probleemstelling zijn 
gevonden, voorstellen doen ter hervorming, 
danwel uniformering van het gemeente-
strafrecht, welke voorstellen mede in verband 
zullen staan met de op handen zijnde 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 
Publicatie in een dissertatie. 

76. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A.J. Machielse 

Een rechtsvergelijkend dogmatisch onderzoek 
naar de rechtsvaardigingsgrond noodweer; uit 
te monden in een dissertatie. 



77. De Sterke Arm 

Onderzoeker: drs. J. Naeyé 

Onderwerp: Deze casestudy beoogt inzicht 
te verschaffen in de rol van de politie en 
justitie tijdens het Nieuwmarktconflict in de 
periode 1973-1978. Fasering: 1977—'78: 
materiaal verzamelen; 1978—'79: het 
reconstrueren van het Nieuwmarktconflict 
door middel van video-montage; 1979—'80: 
afronding in boekvorm. 
Het onderzoeksmateriaal bestaat uit: 
literatuur, ambtelijke verslaglegging, gefilmd 
materiaal uit NOS-archief, persfoto's, pam-
fletten, buurtkranten, tijdschriften, dag-
bladen, klachten over politieoptreden, 
dossiers van strafzaken inzake openlijke 
geweldpleging, interviews met betrokkenen. 
Publicatie vindt plaats d.m.v. de gereed 
gekomen video-band 'De Sterke Arm', 

72 	bestaande uit 5 delen met een duur van totaal 
200 minuten; later gevolgd door de verschij-
ning van het boek. 

78. Bekkgregeling gedetineerden 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

Onderzoek van uitspraken in het kader van de 
nieuwe beklagregeling voor gedetineerden uit 
de Beginselenwet gevangeniswezen; uit te 
monden in verschillende publicaties. 

79. Openbaarheid in de (straf)rechtspraak 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

Een onderzoek naar de toepassing en uit-
werking van het beginsel van openbaarheid 
in de (straf)rechtspraak; uit de monden in een 
dissertatie. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut* 

* Indien meerdere onderzoekers zijn vermeld, is in 
voorkomende gevallen degene die als contactpersoon 
optreedt aangeduid met het teken *. 



80. Winkeldiefstal 

Onderzoeker: dr. ILL.W. Angenent 

Onderwerp: Onderzocht wordt of winkel-
dievegges verschillen van vergelijkbare vrouwen. 
Methode en onderzoeksopzet: 185 (ex-) 
winkeldievegges werden thuis geihterviewd. 
Ter vergelijking werden ook 185 buurvrouwen 
ondervraagd. De door onszelf — op grond van 
eerder onderzoek — ontworpen vragenlijsten 
meten: persoonlijkheidseigenschappen 
(extraversie, neuroticisme, sensatiezoeken, 
sociale waardering) sociaal-economisch 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. winkel-
diefstal) en heeft er een dark number-onder-
zoek naar deze zelfde delicten plaats. 

73 	Statistische technieken: L-toets, t-toets, 
factoranalyse. Conclusies: Tussen de (ex-) 
winkeldievegges en de buurvrouwen zijn 
slechts de volgende verschillen vastgesteld: 
De (ex-)winkeldievegges zijn vaker gescheiden, 
zijn meer extravert, hebben vaker een mis-
kraam gehad, hebben meer veroordelingen 
opgelopen (ook afgezien van winkeldiefstal), 
geven zelden toe ooit winkeldiefstal gepleegd 
te hebben, maar vaker dan de buurvrouwen; 
vinden winkeldiefstal minder erg dan de 
buurvrouwen. 

81. 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 ge-
vraagd de kinderen van hun klas te beoordelen 
op 42 items (persoonlijkheidsgebied van 
Cattell). De gedragsbeoordelingen hebben 
betrekking op 1100 kinderen. De gegevens 
worden gecorrigeerd op de verschillen in 



gemiddelden en variaties per onderwijzer. 
Het komt erop neer dat de correlatiematrixen 
van de onderwijzers gepoold worden. De 
gepoolde matrix wordt gefactoranalyseerd. 
Conclusies: Het algemene patroon bestaat uit 
de volgende factoren: surgentie, aangenaam-
heid, superego-sterkte, emotionaliteit en 
intellektueel functioneren. Het model van de 
onderwijzers bleek uit vier van deze vijf 
factoren te bestaan (uitgezonderd superego-
sterkte). Het model van de onderwijzers van 
de zesde klas was gelijk aan die van de eerste 
klas. Bekeken is verder in hoeverre het om 
semantische factoren gaat. 

82. Dark number I 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Onderzocht wordt het response 
percentage bij mensen die met politie en 

74 	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. 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 ingevulde lijst inleveren; 

• 3. Zij die een goed ingevulde lijst inleveren. 
Resultaten: Vrijwel alle aangeschrevenen 
retourneerden de enquête. Er waren echter 
veel niet ingevulde vragenlijsten bij. Wat dit 
betreft was er geen verschil tussen de twee 
groepen. De medewerking van beide groepen 



was slecht. Dat wil dus zeggen (betreffende de 
groep van mensen die met politie en justitie in 
aanraking komen) dat velen hier niet voor uit-
komen. Wèl was het zo dat deze groep, als 
groep, veel meer delicten opgaf dan de 
vergelijkingsgroep. 

83. Darknumberll  

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: In eerder onderzoek toonden we 
aan dat veroordeelde delinquenten vaak in 
zg. probleemgezinnen opgroeien. Deze gezinnen 
vertonen nogal wat asociaal gedrag. De vraag 
is hoe dit zit met het gezin dat de ex-delinquent 
later sticht. Vinden we hier bij de kinderen 
meer asociaal gedrag dan in vergelijkbare 
gezinnen. Methode en onderzoeksopzet: 
100 kinderen van vermogensdelinquenten 
krijgen een zg. dark number vragenlijst voorge- 

75 	legd. Hetzelfde geldt voor 100 kinderen van 
agressieve delinquenten. Beide groepen zijn 
vergeleken met kinderen van een niet-delin-
quente broer van de delinquent en kinderen 
van een niet-delinquente buurman. In totaal 
gaat het dus om zes groepen. Opmerking: 
De kinderen krijgen vragen voorgelegd over 
'asociaal' gedrag en niet over delinquent 
gedrag. Conclusies: Uit het onderzoek komt 
naar voren dat kinderen van vermogensdelin-
quenten opvallen doordat ze — in vergelijking 
met de andere groepen — veel asociaal gedrag 
toegeven. Kinderen van agressieve delinquenten 
vallen wat dit betreft niet op. Het feit dat 
kinderen van vermoggisdelinquenten meer 
asociaal gedrag toegeven wil niet zeggen dat 
ze zich asocialer gedragen dan anderen. Het 
kan ook zijn dat ze dit gemakkelijker toe-
geven. In ieder geval komen de resultaten 
overeen met eerder onderzoek waarin we 
vonden dat vermogensdelinquenten meer uit 
een asociaal milieu komen dan agressieve 
delinquenten. Dit geldt dus ook voor hun 
kinderen. 

84. Dark number III 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 



Onderwerp: De vraag die in dit onderzoek 
gesteld wordt is of de antwoorden op dark 
number vragenlijsten correleren met persoon-
lijkheidseigenschappen. Methode en onder-
zoeksopzet. Een dark 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-delinquente broer van 
de delinquent en kinderen van een niet-delin-
quente buurman. In totaal gaat het dus om 6 
groepen. 
Bekeken wordt in hoeverre dark number 
gegevens correleren met (via vragenlijsten 
vastgestelde) persoonlijkheidseigenschappen 
(extraversie, neuroticisme, agressie, sociale 
wenselijkheid) en enkele andere gegevens. 
Conclusie: Dark number gegevens correleren 
niet met persoonlijkheidseigenschappen. 

76 . 	85. 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 onderzoek 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 weg-
gelopen. In het totaal gaat het hier om 60 
kinderen. Door verhuizing naar het buiten-
land, overlijden e.d. blijken ten slotte 52 
gezinnen in principe geschikt om te inter-
viewen. De vader, de moeder en het wegge-
lopen kind worden geinterviewd. Gevraagd 
wordt naar gezinssituatie, opvoeding, voor-
oordelen en uiteraard naar de gebeurtenissen 
en omstandigheden van het weglopen. 

86. Maatschappelijke achtergronden van 
jeugdcriminaliteit; fase 3: De klassepositie 
van jongeren in een verzorgingsstaat 

Onderzoeker: drs. L.A.M. Veendrick 



Onderwerp: Een onderzoek naar de klasse-
positie van jongeren in een verzorgingsstaat. 
Met klassepositie wordt bedoeld: de relatie 
tussen het individu en de klassenmaatschappij 
waarin hij functioneert. In dit onderzoek 
wordt de positie van jongeren bestudeerd 
tegen de achtergrond van de klassenmaat-
schappij waarin ze leven. Dit betekent ener-
zijds dat wij de positie van de jongeren zullen 
analyseren vanuit de historische ontwikkeling 
van de verzorgingsstaat. Men kan hierbij o.a. 
denken aan de steeds verdergaande uitsluiting 
van jongeren uit het produktieproces, parallel 
aan veranderingen in leerplicht en onderwijs. 
Deze empirische analyse op basis van litera-
tuurstudie. Daarnaast hopen we via gesprekken 
met jongeren inzicht te krijgen in hun indivi-
duele klassepositie: hoe geven ze deze zelf 
feitelijk weer en hoe ervaren en beoordelen 
ze deze. Het gaat hierbij om vragen als: — hoe 
wordt de individuele ontwikkeling, het proces 

77 	van het volwassen worden en de maatschappe- 
lijke integratie door de klassenverhoudingen 
bepaald. — welke gevolgen heeft het kapita-
listische 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 gesprekken zijn gevoerd 
m.b.v. een topiclijst waarop dè 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 gespreksthema's in de zgn. terug-
koppelingsgesprekken: dit zijn groepsgesprek-
ken die met dezelfde jongeren gehouden 
zullen worden, waar ook al individueel mee 
gepraat is. 

87. De rechtspositie van minderjarigen in het 
strafrecht 

Onderzoekers: J. Wever en dr. M.F. 
Andriessen* 



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 beïnvloedt. 
Methode en onderzoeksopzet: Op grond van 
literatuurstudie wordt de rechtspositie van de 
minderjarige in de verschillende fasen van het 
strafrecht (vervolging, berechting en uitvoering 
van de straf) in kaart gebracht. De voornaam-
ste knelpunten in de rechtspositie van de 
minderjarige worden aangegeven. 

88. Werkloosheid en criminaliteit I 

Onderzoekers: dr. H. Timmerman en 
P.A.M. de Laat 

Onderwerp: Onderzocht wordt de hoeveelheid 
werkloosheid in het te onderzoeken gebied. 
Methode: Er zal een dark number enquête 

78 	gehouden worden bij een representatieve 
steekproef (1 op 5 uit de bevolking) in het 
rayon waar het onderzoek gehouden wordt 
(Veendam). Bedoeling hiervan is erachter te 
komen hoeveel mensen tussen de 16 en 24 
jaar werken, werkloos zijn, verborgen werk-
loos, scholier en militair zijn, enz. Tevens 
wordt de attitude t.o.v. werken en werkloos-
heid gemeten. Conclusies: Van de 806 onder-
vraagden waren er 35 werkloos. Van het 
werkende gedeelte uit onze steekproef is dit 
bijna 10% (n = 368). Van alle mensen die wel 
eens werkloos zijn geweest (n = 74) bleken er 
19 (26%) langer dan 6 maanden werkloos te 

• zijn geweest. Met betrekking tot de oorzaak 
van de werkloosheid blijken de hoger opge-
leiden meer moeite te hebben om aan werk te 

• komen, de lager opgeleiden daarentegen 
worden meer ontslagen. Ten aanzien van 
beroepsniveau, houding t.a.v. werk, vrije-
tijdsbesteding, etc., werden verder weinig 
verschillen gevonden tussen mensen die met 
werkloosheid in aanraking zijn geweest en 
zij die nooit werkloos zijn geweest. 
Dit onderzoek zal als vooronderzoek in het 
eindrapport van 'Werkloosheid en Criminali-
teit II' worden gepubliceerd. 



89. Werkloosheid en criminaliteit II 

Onderzoekers: dr. H. Timmerman* en 
dr. R.W. Jongman 

Onderwerp: Onderzocht wordt de verandering 
in leefsituatie bij langdurig werklozen en 
welke gevolgen dit heeft voor het gedrag. 
Methode en onderzoeksopzet: Aan een groep 
van plm. 35 langdurig werklozen (langer dan 
6 maanden) van tussen de 16 en 25 jaar zal 
door middel van diepte-interviews (de kwali-
tatieve methode) worden gevraagd welke 
gevolgen de werkloosheid heeft gehad ten 
aanzien van huisvesting, inkomen, vrijetijds-
besteding, sociale contacten en zelfbeeld én 
de wijze waarop op deze gevolgen wordt 
gereageerd. 

90. De opsporing van en afhandeling bij 
onjuistheden in de inkomstenbelasting-

79 	aangifte 

Onderzoekers: drs. J. Zondervan-de Jong, 
Th. R. Drost* en dr. R.W. Jongman 

Onderwerp: 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 
de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. 
Het onderzoek is opgezet in het kader van de 
bestudering van het verschijnsel 'witte-boor-
dencriminaliteit'. Met name de administratieve 
afhandeling — in vergelijking met de straf-
rechtelijke — zal in de belangstelling staan. 
Methode en onderzoeksopzet: Uit de ter 
Inspectie aanwezige dossiers zijn at random 
steekproeven getrokken uit resp. de gecontro-
leerde, gecorrigeerde, nagevorderde en beboete 
groepen belastingplichtigen, 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 beschrijving van de groepen en de gang 
van zaken, zal in de rapportage het meer 



inzicht geven in de samenhang van factoren 
die een rol spelen, centraal staan. Dit laatste 
met behulp van statistische technieken. 

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

Onderzoekers: dr. M.F. Andriessen* en 
dr. R.W. Jongman 

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 bureau gevestigd, waarin en van waaruit 
twee welzijnswerkers jongeren uit de doelgroep 

80 	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-
schaffen van sociale informatie over cliënten 
t,b.v. de vervolgings- en berechtingsbeslissing. 
Van de activiteiten van RBS 38 wordt voort-
durend 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. 
Het tweede halfjaarlijkse rapport (juni 1978) 
maakt duidelijk dat een groeiend aantal 
cliënten uit zichzelf komt en het aantal 
politieverwijzingen afneemt; het zwaartepunt 
van de problemen van de cliënten ligt bij de 



relatie met het ouderlijk huis en bij de 
justitiecontacten; de hulpverlening zich vooral 
richt op het zoeken naar concrete verbeteringen 
voor de cliënten zelf (bijv. werk vinden, huis-
vesting regelen, enz.); een derde van de 
cliënten een intensieve tot zeer intensieve 
relatie heeft met RBS; de contacten tussen 
RBS en justitiële instanties veelvuldig zijn; 
RBS na de experimenteer-periode door wil 
gaan als aparte stichting, gesubsidieerd door 
enerzijds de gemeente, anderzijds door het 
departement van justitie; RBS veel goodwill 
heeft opgeleverd bij andere hulpverlenende 
instanties, maar dat deze instanties zelf 
weinig lust tot veranderen hebben; er voor 
jongeren uit de doelgroep gecombineerde 
werk/opleidings-projecten moeten komen. 

92. Experiment leefgroephuizen 

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

Onderwerp: In de provincie Fries!and 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 onderzoeksopzet: De voornaamste infor-
matie wordt betrokken via de groepsopvoeders. 
Verder wordt informatie ingewonnen bij 
mensen die op een of andere wijze iets met de 
leefgroephuizen te maken hebben (plaatsende 
instanties, besturen e.d.). De kinderen zelf 
worden niet ondervraagd. Geanalyseerd 
worden verslagen van vergaderingen en bespre-
kingen. Verder beantwoorden de groeps-
opvoeders iedere maand een vragenlijst. Het 
gaat hier om twee vragenlijsten die om de 
maand worden afgenomen. De ene gaat over 
de kinderen, de andere over het huis, relaties 
met derden, etc. De bewerking van de gegevens 
is grotendeels kwalitatief. Hiernaast heeft er 
een kwantitatieve analyse plaats (vnl. van de 
vragenlijsten). Methoden: correlatiebereke-
ningen, multivariate analyses. Resultaten: Een 



uitgebreide grotendeels kwalitatieve, beschrij-
ving van het reilen en zeilen van de drie leef-
groephuizen gedurende twee jaar. De voorge-
schiedenis wordt uitgebreid beschreven. Verder 
wordt aandacht besteed aan de kinderen en 
aan de problemen die de groepsopvoeders 
hebben meegemaakt. Publikatie: Angenent, 
Huub en Balthazar Beke — Leven in leefdroep-
huizen, Kriminologisch Instituut, Groningen, 
1979, 348 blz. 

93. Loopbaanontwikkeling minderjarige 
verdachten 

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

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- 

82 	ties bekend zijn geworden te volgen. Het 
onderzoeksvoorstel (voorlopig) is op te 
splitsen in een aantal fasen. Fase I: het 
administratief volgen van bovengenoemde 
groep jongeren over de periode 1970-1976 
d.m.v. dossieranalyse — machtiging tot inzage 
is aangevraagd. Fase II: afhankelijk van de 
resultaten uit fase 1, 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 (niet-officieel 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 loop-
baan). Te gebruiken technieken: dossier- 
analyse (inhoudelijk en kwantitatief), 
mondelinge interviews (waarschijnlijk 
gestructureerd) op verschillende tijdstippen. 
Analysetechnieken: de gebruikelijke bi- en 
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multivariate technieken (S.B.S.S.). Resultaten: 
In verband met moeilijkheden rond de dossier-
inzage ten gevolge van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (privacy), werd dit 
onderzoeksvoorstel niet gerealiseerd, maar het 
heeft wel samen met het onderzoeksvoorstel 
'Ontstaan en relevantie van 'peer-groups' en 
mogelijke invloeden hiervan op delinquent 
gedrag van jongeren' (Miedema en Janssen) 
gediend als uitgangspunt voor het onderzoeks-
voorstel 'Dossier-onderzoek van minderjarige 
verdachten die bij de politie in het gebied van 
het Samenwerkingsorgaan Westfriesland 
bekend zijn geworden.' 

94. Ontstaan en relevantie van 'peer-groups' 
en mogelijke invloeden hiervan op delinquent 
gedrag van jongeren 

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

Onderwerp: Met behulp van het aan Friday 
en Hage ontleende, geintegreerde perspectief 
een verklaringsschema m.b.t. delinquentie van 
jongeren in de Nederlandse verzorgingsmaat-
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 geïntegreerd zijn op de eerste 4 
genoemde gebieden, de rol en de invoed van 
informele leeftijdsgroepen en daardoor de 
kans op delinquent gedrag, zal toenemen. 
Bovendien willen we op verschillende analyse-
niveaus de invloeden nagaan. Methode en 
onderzoeksopzet: At-random steekproef uit 
de jongeren in de leeftijdsgroep 14-18, met 
als minimum ondergrens 80 jongeren per 
leeftijdsjaar, die in een middelgrote stad wonen 
(bv. Leeuwarden). Deze groep interviewen 
en vervolgens naam en adres van hun twee 
beste vrienden vragen. Ook deze groep 
(steekproef) wordt geinterviewd om met 
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 le groep: minimaal 400 jongeren; 
grootte 2e groep (de peer-group als analyse-
eenheid) nog niet bekend. Resultaten: Dit 
onderzoeksvoorstel werd niet gerealiseerd, 
maar het heeft wel samen met het onderzoeks-
voorstel 'onderzoek naar de loopbaanont-
wikkeling van minderjarige verdachten die met 
de politie in aanraking zijn geweest' gediend 
als uitgangspunt voor het onderzoeksvoorstel 
'Dossier-onderzoek van minderjarige 
verdachten die bij de politie in het gebied van 
het Samenwerkingsorgaan Westfriesland 
bekend zijn geworden'. 

95. Dossier-onderzoek minderjarige verdachten 
die bij de politie in het gebied van het samen-
werkingsorgaan Westfriesland (SOW) bekend 
zijn geworden 

84 	Onderzoekers: drs. S. Miedema*, drs. O.J.A. 
Janssen en H. van Loon 

Onderwerp: Met behulp van officiële dossiers 
(processen-verbaal) wordt o.m. geprobeerd 
een typologie van delinquentiepatronen onder 
minderjarige verdachten (12 t/m 17 j.) te 
construeren. Dit wordt over de periode 1974 
t/m 1978 uitgevoerd, vnl. om  het proces-
matige karakter te kunnen analyseren (loop-
baanontwikkeling e.d.) en daarop aansluitend 
tot preventieprogramma-ontwikkeling te 
kunnen komen. Methode en onderzoeksopzet: 
Inhoudsanalyse processen-verbaal m.b.v. 
voorgestructureerd codeboek; longitudinale 
opzet, descriptief, ontwikkeling theoretisch 
model (primaire vs. secundaire deviantie). 
Alle minderjarige verdachten die in 1974 t/m 
1978 bij de politie bekend zijn geworden en 
terzake waarvan p.v.'s zijn opgemaakt. Ener-
zijds wordt dit bij de gemeentepolitie, ander-
zijds bij een aantal groepen van de rijkspolitie 
in een aantal gemeenten in Westfriesland 
(N.H.) uitgevoerd. 

96. School en criminaliteit; literatuurstudie 

Onderzoekers: dr. J.A. Nijboer* en G.J. Ploeg 



Onderwerp: Literatuuronderzoek met 
betrekking tot processen die leiden tot een 
criminele ontwikkeling van leerlingen. Door 
middel van dit literatuuronderzoek is getracht 
een aantal theoretisch belangrijke factoren in 
kaart te brengen. Rapportering: De resultaten 
van het literatuuronderzoek zijn voor twee 
doeleinden gebruikt. G.J. Ploeg heeft ze 
verwerkt in een stage-verslag (dat opgenomen 
is in de leidraad bij de criminologie-colleges). 
Daarnaast zijn ze gebruikt voor het opstellen 
van een theoretisch model en voor de metho-
dologische uitwerking i.v.m. een volgend 
onderzoek 'School en criminaliteit'. 

97. School en criminaliteit; vooronderzoek 

Onderzoekers: dr. J.A. Nijboer* en G.J. Ploeg 

Onderwerp: Processen die leiden tot criminele 
ontwikkeling van leerlingen. In dit vooronder- 

85 	zoek staan de rol en de houding van de leer- 
krachten centraal. Daarnaast is dit vooronder-
zoek bedoeld om een aantal methodologische 
problemen op te lossen. Methode: Aan een 
vijftal leerkrachten is gevraagd om ieder over 
ca. 20 leerlingen een vragenlijst in te vullen. 
De leerkrachten zijn zodanig gekozen dat een 
zo groot mogelijke variatie in gedoceerde 
vakken wordt bereikt. Er is een zekere regio- 
nale spreiding nagestreefd, evenals een 
spreiding naar schooltype. De leerlingen 
moeten jongens zijn, afkomstig uit tweede of 
derde klassen van het vervolgonderwijs (dus 
niet L.O.). De verwerking van het materiaal 
zal grotendeels multivariaat zijn. 

98. Levensomstandigheden en levensstijlen 
van hard-druggebruikers, een typologie 

Onderzoekers: L.H. Erkelens, drs. O.J.A. 
Janssen* en K.E. Swierstra 

Onderwerp: Het onderzoek bestaat uit twee 
gedeelten. In het eerste gedeelte wordt de 
hypothese onderzocht dat voor w-w-jongeren 
het gaan gebruiken van hard-drugs (heroïne) 
een betekenisvolle gedragslijn kan zijn. 
Nagegaan zal worden voor welke sociale 
posities deze onderstelling vooral geldt en 



welk actor-perspectief daarbij hoort. Tevens 
zal worden onderzocht hoe het volhouden van 
dergelijk gedrag bestaansomstandigheden 
beïnvloedt en verschuivingen in positie en 
perspectief heeft aangebracht. Ten slotte zal 
op de hulpverleningsbehoefte- en ervaringen 
worden ingegaan. In het tweede gedeelte zal 
het functioneren van een 'drug scene' centraal 
staan. Methode en onderzoeksopzet: Eerste 
gedeelte: Methode: o.g.v. eerder onderzoek en 
literatuurstudie zijn o.m. rond de hier boven 
genoemde basisbegrippen 'positie en perspec-
tief' een aantal mogelijke verbanden opgesteld. 
Techniek: in open gesprekken met gebruikers 
van hard-drugs zullen vragenderwijs deze 
verbanden in `common sense' taal naar voren 
kunnen worden gebracht. Afhankelijk van de 
reacties zullen in de loop wijzigingen kunnen 
worden aangebracht. Verwerking zal gebeuren 
m.b .t. thema-indelingen. Daarnaast is een 
voor computerverwerking geschikte variabelen- 

86 	lijst opgesteld, die per respondent door de 
onderzoeker wordt ingevuld. Steekproef-
trekking: via instellingen voor drughulp-
verlening en HvB's zullen een 70-tal respon-
denten worden benaderd. Hieronder zullen 
ook niet druggebruikende gedetineerden als 
contrastgroep worden meegenomen. Tweede 
gedeelte: Participerende observatie in een 
'scene'. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

99. Emancipatie, werk en criminaliteit 
bij vrouwen 

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

Dit onderzoek is afgesloten met een artikel 
Vrouwencriminaliteit nog eens onder de 
loupe'. Tijdschrift voor Criminologie, 21e jrg., 
mei/juni 1979, en een congrespaper (Uppsala, 
1978) Vomen's criminality: a dark number 
study'. 



100. Gedragstherapie bij de behandeling van 
delinquenten 

Onderzoeker: dr. A.R. Hauber 

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

101. Criminaliteit met cheques in Nederland 

Leiding: drs. L.G. Toornvliet 

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

102. 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 (criminaliteits-
gegevens). Deze gegevens werden verzameld 
over 10 jaren en 21 landen. Er werden belang-
rijke verschillen geconstateerd tussen de 
betrokken landen. Bovendien werd een groei-
factor gevonden. In het vervolgonderzoek 
beperken de onderzoekers zich voorlopig tot 
Nederlandse gegevens, waarbij met name 
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overeenkomsten en verschillen tussen provin-
cies zullen worden geanalyseerd. 

103. Paedofilie 

Onderzoekers: dr. A.R. Hauber en mevr. 
M. Pieterse 

Door middel van interviews en enquêtes hopen 
de onderzoekers meer inzicht te krijgen in 
motivaties en belevingen van paedofielen. 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

104. 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 
vermogensdelinquenten enerzijds, en die 
tussen de belastinginspectie en overtreders 
van de inkomstenbelastingwetten anderzijds. 
Het doel van het onderzoek is de beide inter-
actieprocessen te beschrijven en eventuele 
verschillen theoretisch te verklaren, waarbij 
aansluiting wordt gezocht bij bestaande 
conflict-sociologische theorieën. Het eind-
rapport wordt verwacht in 1980. 

105. 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 model, dat is gebaseerd op de 
differentiële associatietheorie van Sutherland 
en de anomietheorie van Merton. Met behulp 
van een netwerk van hypothesen zal worden 
getracht het deviante leerproces te verklaren. 
Voor de pilot-study zijn bij jongens en meisjes 
van 12 tot 16 jaar interviews afgenomen op 
Nijmeegse scholen. Het rapport van de pilot-
study zal in 1979 verschijnen. Begin 1979 



werd een aanvang gemaakt met de data-
verzameling van het definitieve onderzoek. 

106. Werkloosheid en criminaliteit 

Onderzoekers: dr. J.P.S. Fiselier, 
drs. R.W.J.V. van Hezewij k 
Supervisie: prof dr. C.I. Dessaur 

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre 
eventuele verbanden tussen werkloosheid en 
criminaliteit, respectievelijk werkloos-zijn en 

- crimineel gedrag, kunnen worden afgeleid uit, 
en worden verklaard met twee typen theorieën. 
Het ene type is van macro-sociologische aard, 
en legt de nadruk op collectieve verschijnselen. 
Gedacht wordt aan het werk van Durkheim 
c.s. Het andere type theorie is van micro-
sociologische aard. Daarin treden individualis-
tische concepten op de voorgrond. Homans 
c.s. worden als tegenhangers van Durkheim 

89 	c.s. bestudeerd. 

107. Massamedia en criminaliteit 

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

In dit promotie-onderzoek worden de effecten 
van misdaadnieuws op het publiek en op 
strafrechtelijke functionarissen besproken. 
Vervolgens wordt een theorie gepresenteerd 
aan welke condities gebeurtenissen moeten 
voldoen, willen zij als nieuws in de massamedia 
worden opgenomen. In het empirisch gedeelte 
van dit onderzoek wordt deze theorie toege-
spitst op het ontstaan van misdaadnieuws. 
Verwachte publilcatiedatum 1980. 

108. 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- 



lijke alternatieven en basis-assumpties 
besproken. 

109. Methodologieën in de criminologie 

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

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

110. Victimologische criminologie 

Onderzoekers: drs. G.J.N. Bruinsma en 
dr. J.P.S. Fiselier 

In dit onderzoek wordt gepoogd de bestaande 
theorieën en methoden in de victimologische 
criminologie te analyseren. Er zal worden 

90 	ingegaan op twee terreinen van victimologisch 
onderzoek, te weten: a. de rol van het 
slachtoffer 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 in hoeverre deze verklaringen bij-
dragen tot de groei van kennis in de crimino-
logie. De voornaamste resultaten van het 
onderzoek zullen worden samengevat in een 
paper voor het Third International Sympo-
sium on Victimology te Mnster, 2-8 septem-
ber 1979. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

111. Toepassingsmogelijkheden van kosten-
baten denken bij strafrechtelijke besluit-
vorming (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 
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: 
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	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. 

112. 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'. De afbakening van dat probleem en de 
vaststelling van aard en omvang daarvan staan 
voorlopig centraal. Het eerste deelonderzoek 
is inmiddels afgerond. Het betreft een inventa-
risatie en analyse van gebeurtenissen die 
kunnen worden begrepen als: gedrag van 
klanten of bezoekers van een winkelbedrijf 
dat van de zijde van het winkelbedrijf als 
schadelijk wordt ervaren en waarbij de door 
het winkelbedrijf te koop aangeboden waar op 
de een of andere manier een rol speelt. 
Een rapport, dat behalve de resultaten van dit 
deelonderzoek ook een schets van de visie van 
de onderzoekers op de rechtswetenschap 
bevat, zal in december 1979 verschijnen. 
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Een tweede deelproject, dat zich uitstrekt over 
de formele en informele reacties op gebeurte-
nissen als hierboven aangeduid, alsmede over 
maatregelen en voorzieningen ter preventie 
daarvan, is in uitvoering. Hierover zal in 
december 1980 gerapporteerd worden. 

113. 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. 

114. 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. 

115. Problem of criminal definitions 

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

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

116. Slachtoffers van delicten 

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

Omschrijving: een inventarisatie en evaluatie 
van de in Nederland ontplooide initiatieven 
tot hulpverlening aan personen die als slacht-
offers van een delict kunnen worden aange-
merkt. Op dit moment neemt voor de onder-
zoekers een belangrijke plaats in, de vraag, in 
hoeverre het Schadefonds Geweldsmisdrijven 
een oplossing biedt voor sommige van de 



problemen waarmee sommige van dergelijke 
slachtoffers te kampen hebben. In eerdere 
publikaties spraken de onderzoekers reeds hun 
twijfels daaromtrent uit. In het verlengde van 
daarbij geuite ideeën en kritiek willen zij nu 
het functioneren van het Schadefonds in de 
praktijk toetsen. 

117. Politie 

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

Omschrijving: Participatie-onderzoek bij 
wijkagent in Dordrecht. 

118. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: F.E. Frenkel 

Omschrijving: Misdaad, schuld en straf kan 
.worden gezien als een paradigma in de zin 

93 	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 
ruimste zin des woords er door belemmerd 
wordt. Aard en omvang hiervan zijn doel 
van het onderzoek. 

119. 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 door-
gaan als door op zijn minst sommige van de 
gespreksgenoten criteria worden geëxpliciteerd 
waarnaar 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. 

120. Aspecten van geweldpleging volgens 
de voorschriften van de Nederlandse 
staatsorganisatie 

Onderzoeker: C. Gutter 

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 

94 	tegenwoordige kennistheoretische inzichten 
mogen worden gesteld aan activiteiten, 
ontplooid met de pretentie dat ze op kennis-
vermeerdering gericht zijn. 

121. Paradoxen 

Onderzoeker: F.A.J. Koopmans 

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

122. Het ,`abolitionisme' in de psychiatrie 

Onderzoeker: mr. M.M. Kneepkens 

Doel van het onderzoek: nagaan in hoeverre 
de gesloten psychiatrische inrichtingen in 
Nederland kunnen worden afgeschaft, aan de 
hand van een analyse van de Italiaanse 
situatie. 
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Een en ander zal o.a. resulteren in een tegen-
rapport contre het rapport van de Cie. Van 
Dijk (Werkgroep Rechtspositie Patiënten en 
Psychiatrische Ziekenhuizen). 

123. Het 'abolitionisme' in de jaren 20 van 
deze eeuw, in Nederland 

Onderzoeker: mr. M.M. Kneepkens 

Historisch-analytisch onderzoek naar de 
abolitionistische opvattingen van Clara 
Meyer-Wichman en de haren en hun invloed 
op de huidige `abolitionistische' stroming in 
het strafrecht. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en Kinderrecht 

124. 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. 
Hiertoe werd een theorie opgesteld over de 
relatie tussen de strafprocesvoering, de straf-
toemeting en de `strafrechtsdogmatiek'. 
Daarna werden d.m.v. observaties en inter-
views 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 `13dlissings-
momenten in het strafrechtelijke systeem' 
(juni 1978); hierin komen tevens de eerste 
conclusies uit het onderzoek ter sprake. 



125. Echtscheidingsrecht 

Onderzoeker: prof. dr. 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' 
(1978, tweede herziene druk). 
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 is een 
eerste studie over het scheidingsproces 
gepresenteerd in de vorm van het pré-advies 
'Scheiden als proces' voor de Vereniging voor 
Familie- en Jeugdrecht. 

126. Voetbalcriminologie 

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

ZWO-onderzoek naar doelstellingen en rechts-
karakter van het tuchtrecht van het betaalde 
voetbal. In december 1975 verscheen de 
voorpublikatie `Voetbaltuchtrecht, een inven-
tarisatie' in 'Tuchtrecht' van het Nederlands 
juristenblad. In 1978 werd het onderzoek 
afgerond en verscheen de publikatie 'Het 
tuchtrecht van het publiekvoetbal' 
(dissertatie). 

127. 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. feitelijke politietaken. Dit onderzoek 
wordt verricht in samenwerking met de 
Brunei University (Engeland). De afronding 
zal omstreeks 1979 plaatsvinden. 

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

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 
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Onderzoek van Engels, Amerikaans en 
Nederlands familierecht en de feitelijke 
processen. Ook dit onderzoek wordt gedaan 
in samenwerking met de Brunei University 
in Engeland. Verwacht wordt een publikatie 
in 1980 onder de titel `(no) Marriage and 
(no) Divorce'. 

129. Fenomenologie van de misdaad 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

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

130. Omgangsrecht 

Onderzoeker: mr. M.L. Smoor 
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 
Westeuropese 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 om-
gangsregelingen in Nederland. 

131. Semantiek van het voetbalspel 

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

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



Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Criminologie van de Vakgroep 
Strafrecht 

132. Straatgroepenwerk 

Onderzoeker: drs. H.F.C. Rombouts 

In Eindhoven is in 1976 een straatgroepenwerk-
project van start gegaan — voor de duur van 
twee jaar maar inmiddels al twee keer 
verlengd — dat is gericht op 'naar criminali-
teit afglijdende agressieve jongeren'. Algemene 
doelstelling van dit project: het weer doen 
functioneren van de maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening met betrekking tot de doel- 
groep. Dit gebeurt doordat eerst via de methode 
van het straatgroepenwerk een stuk hulp- 
verlening tot stand wordt gebracht aan 
verschillende groepen in verschillende wijken, 
waarna met bestaande instellingen wordt over- 
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activiteiten. Aan de opzet en de uitvoering van 
de evaluatie van dit project is actief meege-
werkt. Eerder verschenen vier interimrapporten. 
Het eindrapport is gepland voor september 
1979. 

133. Kinderen van buitenlandse werknemers 

Onderzoeker: drs. M.L. Kemperman 

Beschrijvend onderzoek van de sociaal-
economische positie van kinderen van buiten-
landse werknemers in Nederland, vanuit het 
gezichtspunt van structureel geweld en met 
het oog op het aangeven van hulpverlenings-
eisen en mogelijkheden. Het onderzoek zelf 
is afgerond. Publikatie is voorgenomen in de 
vorm van enkele artikelen in 'Perifeer', najaar 
1979. 

134. Onrechtmatig politie-optreden 

Onderzoeker: drs. H.F.C. Rombouts 

Ook in Tilburg gaat binnenkort een klachten-
bureau politie-optreden van start, waarbij na 
een inwerkperiode de mogelijkheid zal worden 
overwogen van uitbreiding van het werkterrein 
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over andere (semOoverheidsinstellingen. 
Aan inventarisatie en evaluatie van ingekomen 
klachten en gevoerde procedures wordt mee-
gewerkt. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

Sectie criminologie 

135. Andere kijk op 'misdaad' 

Onderzoeker: mr. P. Moedikdo 

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

136. De werking van het documentatie-
register 

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

Sectie jeugdrecht 

137. Minderjarigen als zelfstandig rechts-
subject en procespartij 

Onderzoeker: mr. E. Ruppert 

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

138. Hulpverleningsrecht 

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels 

Onderzoek naar de voorkomende rechtsvormen 
in de verhouding tussen cliënt en hulp-
verleningsinstelling; een exploratieve verken-
ning van het recht op het terrein van de hulp-
verlening met het doel meer kennis te ver- 



werven over de rechtstheoretische basis van de 
verhouding tussen cliënt en hulpverlenings-
instelling en een bijdrage te leveren in de 
discussie over Hulp en Recht. 

Sectie strafrecht 

Afgesloten onderzoeken: 

139. C. Kelk 
Recht voor gedetineerden (diss. R.U. Utrecht 
1978) 
Samsom, Alphen a/d Rijn 1978 

140. P.J. Baauw 
De institutionalisering van het voorarrest in de 
strafrechtspleging (diss. R.U. Utrecht 1978) 
Samsom, Alphen a/d Rijn 1978 

141. Verdediging in politieke strafzaken 

100 	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 ten slotte verbanden gelegd 
tussen dit proces en de politieke ontwikkeling 
in de BRD. 

142. Economische criminaliteit 

Onderzoeker: dr. Th.J.B. Buiting 

Getracht wordt via vergelijking van Nederlands 
en met name Duits recht een beter zicht te 
krijgen op het 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 administratiefrechte- 



lijke aard moet zijn, met alle praktische conse-
quenties die daaruit voortvloeien. 

143. `Défense sociale' 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Een onderzoek naar de betekenis van de 
défense sociale nouvelle. Het onderzoek is 
rechtsfilosofisch en historisch van aard. Het 
beoogt een bijdrage te zijn tot een kritische 
waardering van de défense sociale nouvelle 
als naoorlogse strafrechtshervormingsbeweging 
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. Vervolgens wordt het ontstaan en de 

101 	ontwikkeling van deze doctrine beschreven. 
Het geheel wordt afgesloten met een empirisch 
onderzoek naar de invloed van de défense 
sociale nouvelle-filosofie op criminologisch 
en aanverwant onderzoek. 

144. Rechtshulp en juridisch activisme 

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

In een theoretisch georiënteerde literatuur-
studie, aangevuld met interviews, wordt 
nagegaan wat de rechtshulp mogelijkerwijs 
heeft bij te 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-
lijkend accent heeft, ligt de nadruk op de 
inhoud van de rechtshulp. 

145. Rechtsgehalte van het militaire strafrecht 

Onderzoeker: mr. N.D. JÈirg 

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. 

146. Samenspanning 

Onderzoeker: mr. drs. G. Mols 

Onderzoek naar de plaats en betekenis van het 
delict samenspanning in ons strafrecht. Het 
onderzoek is rechtshistorisch en rechtsverge-
lijkend (Engeland-Amerika) van aard. Het 
delict samenspanning wordt afgezet tegen de 
leerstukken van de poging en de deelneming 
om het typische karakter ervan te kunnen 
bepalen. 

147. Rechtsvergelijkend en historisch onder-
zoek naar plaats en functie van het Cubaanse 

102 	strafrecht 

Onderzoeker: mr. A. van der Plas 

De focus van het onderzoek ligt op de plaats 
en het functioneren van de Cubaanse straf-
rechtspleging, binnen de context van de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, 
die na de Cubaanse revolutie van 1959 in Cuba 
hebben plaatsgevonden. Cuba's rechtssysteem 
behoort als Latijnsamerikaans rechtsstelsel, 
qua traditie tot het civil-law systeem evenals 
het Nederlandse. Vanaf 1959 heeft het 
Cubaanse rechtssysteem zich tot een 'socia-
listisch' rechtssysteem ontwikkeld. Het proces 
van institutionalisering, dat na 1970 op gang 
is gekomen in Cuba, heeft zich o.a. geconcre-
tiseerd in nieuwe codificaties van het na 1959 
ontwikkelde socialistische strafrecht en straf-
procesrecht. 
Theoretische thema's binnen het onderzoek 
zijn, bijvoorbeeld: 
— Het verschil tussen de marxistische rechts-
opvatting, dat recht ondergeschikt is aan 
'politiek' en de ideologie van de 'ruk of law', 
die met name in de Angelsaksische rechts-
stelsels een belangrijke rol speelt. 
— De rol en functie van 'recht', binnen de in 
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bepaalde derde-wereldlanden op gang gekomen
socialiserings- en dekolonisatieprocessen.



Mededelingen 

De verspreiding van onderzoekrapporten 
van het WODC 

Sinds mei 1978 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 publiciteit gebracht. Teneinde een zo groot 
mogelijke groep belanghebbenden direct te 
informeren over de onderzoeksresultaten van 
het WODC, verspreidt het WODC tegelijkertijd 

104 	een beperkte oplage gratis onder functiona- 
rissen, werkgroepen 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 beleidsafdelingen van Justitie — het 
Openbaar Ministerie, de Vaste Kamercommis-
sies van Justitie in de Staten-Generaal en de 
Universiteiten. 

Voor overige belangstellenden bestaat daar-
naast de mogelijkheid de rapporten te 
bestellen bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verzendboekhandel, tel. 070-789911. 

Adres van het WODC 

Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 100 
's-Gravenhage 

Postadres 
Postbus 20301 
2500 EH 's-GRAVENHAGE 
telefoon 
070-707911 
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