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

L ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET 
INSTITUTEN OF DESKUNDIGEN IN 
NEDERLAND 

A. Afgesloten extern onderzoek 

1. Justitiele documentatie ( 1974) 
Voorjaar 1980 heeft de onderzoekster mw. mr. 
H. Singer-Dekker haar project, dat verricht 
werd onder supervisie van prof mr. W.H.A. 
Jonkers, afgesloten met een proefschrift 

5 . getiteld: 'Justitiele documentatie en antece-
dentenonderzoek'. De Wet op de justitiele 
documentatie en op de verklaringen omtrent 
het gedrag (Wet J.D.) trad op 1 januari 1959 
in werking. 
De Wet J.D. verschaft een wettelijke basis aan 
de registers van de justitiele documentatie 
enerzijds en regelt de afgifte van de verlclaring 
omtrent het gedrag anderzijds. De justitiele 
documentatie bevat de registratie van de be-
slissingen van de rechterlijke macht, zowel 
van de staande als van de zittende magistra-
tuur. De verldaring omtrent het gedrag (vohg) 
is een door de burgemeester van de woon-
plaats van betrokkene op diens verzoek af te 
geven document, dat de reeds gedurende 
eeuwen in zwang zijnde betrouwbaarheids-
verklaringen, meestal genoemd bewijs van 
goed (zedelijk) gedrag, moest vervangen. 
Gedurende de eerste tien jaren van haar be-
staan werd weinig kritiek op de Wet J.D. ver-
nomen. Pas gedurende de beroeringen van de 
late zestiger jaren werd kritiek geuit. Een van 
de bezwaren was in die tijd dat zij, die bij de 
overheid in dienst wensten te treden een ante-
cedentenonderzoek konden verwachten, waar-
bij hun criminele antecedenten over een aan-
merkelijk langere periode in aanmerking 
mochten worden genomen dan het geval is 

• 



bij hen, die een verklaring omtrent het gedrag 
nodig hebben voor een dienstbetreklcing bij 
een particuliere werkgever. In 1969 werd in 
de Tweede Kamer een motie ingediend, waar-
bij de wenselijkheid werd uitgesproken dit 
verschil op te heffen in die zin, dat in alle 
gevallen de kortere temiijn zal worden aange-
houden. Over de motie werd niet gestemd. Zij 
werd aangehouden, omdat de regering, die 
zich niet onwelwillend regenover de motie op-
stelde, erop wees dat wijziging van de uitvoe-
ringsbesluiten van de Wet J.D. in de zin zoals 
in de moue gewenst, een zaak van zeer lange 
duur zou zijn. 
De motie werd in 1976 van de lijst van werk-
zaamheden van de Tweede Kamer afgevoerd, 
nadat de regering ondubbelzinnig had toege-
zegd te zullen voldoen aan de in de motie uit-
gedrukte wens. 
Op het moment, waarop deze studie werd af-
gesloten (augustus 1979), was de wijziging 

6 	van de op de Wet J.D. gebaseerde uitvoerings- 
voorschriften, die nodig is om de toezegging 
van de regering in de voorschriften neer te 
leggen, nog niet voltooid. Wel had de regering 
inmiddels fangs informele weg reeds bereikt 
dat in alle gevallen, waarop de motie betrek-
king had, de korte tennijn wordt toegepast. 
Sinds 1969 is de kritiek op de Wet J.D. toege-
nomen. Deze kritiek is niet beperkt gebleven 
tot het verschil in termijnen, dat in de motie 
van 1969 werd gesignaleerd. Zowel in als bui-
ten de volksvertegenwoordiging werden vele 
andere bezwaren naar voren gebracht. 
Deze gang van zaken was voor de schrijfster 
aanleiding een onderzoek te verrichten naar 
de wijze, waarop de Wet J.D. en de daarop 

• 

	

	gebaseerde uitvoeringsvoorschriften in de prak- 
. tijk worden toegepast. De studie is verdeeld 

in twee delen. Het eerste deel (hoofdstuk I t/m 
V) heeft een beschrijvend karakter. In het twee-
de deel (hoofdstuk VI t/m VIII) worden de re-
sultaten van het onderzoek naar de toepassing 
besproken. 
Getracht is, door bestudering van de parlemen-
taire geschiedenis van de Wet J.D. en van enke-
le andere bronnen, te achterhalen welke mo-
tieven voor de regering aanleiding zijn geweest 
een wetsontwerp betreffende deze materie 
bij de volksvertegenwoordiging in te dienen 



(hoofdstuk I). Het blijkt dat uitsluitend de 
behoefte, de afgifte van de gedragsveridaring 
met rechtswaarborgen te omgeven, aanleiding 
is geweest tot het in het leven roepen van deze 
wet. Aangezien echter bij het onderzoek naar 
het gedrag, dat aan afgifte van de gedragsver-
klaring voorafgaat, mag worden gelet op ge-
gevens betreffende het strafrechtelijk verleden 
van de betrokkene, moest bij deze wet tevens 
de registratie van deze gegevens worden gere-
geld. De justitiele documentatie is het `geheu-
gen' van de rechterlijke macht. De regering 
stond op het standpunt, dat de organisatie van 
dit `geheugen' als zodanig een interne aange-
legenheid was van de rechterlijke macht zelf 
en daarom geen wettelijke basis nodig had. De- 

- 	ze justitiele documentatie was dan ook, ten 
tijde van het indienen van het Wetsontwerp 
J.D., reeds geregeld bij Koninklijk Besluit. Uit-
sluitend het feit, dat de justitiele documentatie 
ook zou mogen dienen als bron van gegevens 

7 	bij de beoordeling van het gedrag van een bur- 
ger in verband met diens verzoek tot afgifte 
van een vogh, maakte een wettelijke regeling 
van de justitiele documentatie zelf noodzake-
lijk. In hoofdstuk II wordt de inhoud van de 
uitvoeringsvoorschriften beschreven. Aan de 
Wet J.D. ligt de opvatting ten grondslag, dat 
de justitiele documentatie zou bestaan uit 
twee registers, te weten: een uitgebreid regis-
ter, het algemeen documentatieregister (a.d.) 
dat uitsluitend zou dienen ter informatie van 
de rechterlijke macht en een veel beperkter 
register, het strafregister, dat zou mogen dienen 
ter informatie van de burgerneester in verband 
met de afgifte van een vohg. De gegevens welke 
in het strafregister zijn opgenomen worden 
daaruit na afloop van bepaalde termijnen, af- 

• hankelijk van de `zwaarte' van het gegeven, 
weer verwijderd (rehabilitatie). In de Wet J.D. 
zijn echter uitzonderingen op dit systeem mo-
gelijk gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in het 
Besluit Inlichtingen Justitiele Documentatie 
(Besl. ml. Just. Doc.) en het Besluit  Inlichtin- 
gen Strafregisters (Besl. In!. Strafreg.). Uit deze 
uitvoeringsbesluiten blijkt dat, vooral in ver-

° band met functies bij de overheid en semi-
overheid, gegevens mogen worden verstrekt uit 
het a.d., zowel als uit het strafregister. In de bij 
deze besluiten aangegeven gevallen mogen die 



gegevens behalve aan de burgemeester ook aan 
andere personen met een publieke taak belast, 
worden verstrekt en dit zelfs zonder dat de 
procedure tot afgifte van een volig behoeft te 
worden toegepast. Dit laatste houdt in, dat de 
rechtsbeschenning welke in de Wet J.D. wordt 
geboden, in vele gevallen wordt ontkracht. 
Ook de instructies welke, in verband met het 
inwerking treden van de Wet J.D., zijn gegeven 
aan de politic (in de zogenaamde politiecircu-
laire van 1959) worden in hoofdstuk II be-
schreven. De Wet J.D. vertoont namelijk de 
eigenaardigheid, dat zij de burgemeester bij 
het onderzoek naar het gedrag wet toestaat — 
onder bepaalde voorwaarden — te letten op de 
gegevens van de politic, doch dat zij de registra-
tie van de politiegegevens zelf niet regelt. De 
politie-circulaire is bedoeld om enigermate in 
deze leemte te voorzien. 
In hoofdstuk III wordt een overzicht gegeven 
van de kritiek, die sinds het in werking treden 

8 van de Wet J.D. zowel in als buiten de yolks-
vertegenwoordiging is geuit. Het blijkt, dat 
vooral van reclasseringszijde de mogelijkheid 
voor de werkgever van een sollicitant overleg-
ging van een vohg te verlangen, gezien wordt 
als een ernstige hindernis op de weg van de 
strafrechtelijk veroordeelde naar volledige 
redassering. Verder heeft men veel kritiek op 
de informatieverschaffing van de politic aan 
derden. 
Ook tegen het antecedentenonderzoek, dat 
wordt verricht ten aanzien van sollicitanten 
naar een functie bij de overheid, blijken afge-
zien van het punt van de tennijnen, velerlei 
bezwaren te bestaan. 
Als commentaar op deze kritiek wordt in deze 
studie gesteld, dat de kritiek opvallend weinig 
is onderbouwd met feitelijke gegevens. Voorts 
valt op, dat de grensoverschrijderide informatie-
verschaffing anders dan ten behoeve van op-
sporing, vervolging en berechting van strafbare 
feiten, in de krifiek niet aan de orde wordt 
gesteld. 
In hoofdstuk IV worden de resultaten van 
enig rechtsvergelijkend onderzoek gepresen-
teerd. Daarbij is tevens de regeling in de Euro- 

• pese Economische Gemeenschap van de infor-
matieverschaffing betreffende criminele ante-
cedenten, anders dan ten behoeve van opspo- 



ring, vervolging en berechting van strafbare 
feiten, aan de orde gesteld. 
In hoofdstuk V wordt nagegaan welke ontwik-
keling zowel de meningsvorming als de voor-
schriften betreffende het antecedentenonder-
zoek sinds 1959, het jaar waarin de Wet J.D. in 
werking trad, in Nederland hebben doorge-
maakt. Het antecedentenonderzoek van sollici-
tanten naar functies bij de rijksoverheid is 
nader geregeld in de Beschikking Anteceden-
tenonderzoeken van 1969. In deze beschikking 
wordt onderscheid gemaakt naar justitieel 
antecedentenonderzoek en veiligheidsonder-
zoek. Het justitiele onderzoek wordt ingesteld 
ten aanzien van vrijwel ieder die solliciteert 
naar een functie bij de rijksoverheid. De be-
schikking verwijst voor de regeling van dit on-
derzoek naar de Wet J.D. en de uitvoerings-
voorschriften daarop. Hierb oven werd meege-
deeld, dat nu juist ten aanzien van sollicitanten 
naar overheidsfuncties in de uitvoeringsvoor- 

9 	schriften belangrijke uitzonderingen zijn ge- 
maakt, die tot gevolg hebben dat de rechts-
bescherming die de Wet J.D. biedt, grotendeels 
vervalt. Het veiligheidsonderzoek is een meer 
omvattend onderzoek, dat wordt ingesteld door 
een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het 

• wordt uitsluitend ingesteld ten aanzien van 
diegenen, die voor een vertrouwensfunctie in 
aanmerking komen. Dit onderzoek is omgeven 
met een rechtsbescherming, die naar haar strek-
king overeenkomst vertoont met de rechtsbe-
scherming, die de Wet J.D. biedt met betrek-
king tot een onderzoek in verband met een ver-
zoek tot afgifte van een vohg. 
De Beschikking Antecedentenonderzoeken 
geldt echter niet voor alle overheidsfuncties. 
Ten eerste is de beschikking beperkt tot hen, 
die bij de centrale overheid een functie ambie-
ren. Zij geldt niet voor personen, die in aan-
merking wensen te komen voor aanstelling bij 
de lagere overheden, zoals gemeenten en pro-
vincies. Bovendien is de beschikking niet van 
toepasssing op alien die bij de centrale overheid 
worden . aangesteld. 
De toenemende automatisering van persoons-
registraties is aanleiding geweest tot het ver-
schijnen van het rapport Privacy en persoons-
registratie, opgesteld door de Staatscommissie 
bescherming persoonlijke levenssfeer. Vooruit- 



lopend op de in dit rapport aanbevolen en ont-
worpen Wet op de persoonsregistraties, heeft 
de Minister-President bij ministerieel besluit 
aanwijzingen gegeven, waaraan iedere bij de 
overheid in beheer zijnde, geautomatiseerde, 
persoonsregistratie behoort te voldoen. 
Uit deze gegevens wordt in hoofdstuk V een 
aantal voorschriften afgeleid, dat naar de me-
ning van de schrijfster zou moeten gelden voor 
ieder door de overheid verricht antecedenten-
onderzoek en voor iedere bij de overheid in 
beheer zijnde persoonsregistratie, voor zover 
daaruit inlichtingen ten behoeve van antece-
dentenonderzoek zouden mogen worden ver-
strekt. 
Ten aanzien van het door de overheid te ver-
richten antecedentenonderzoek zou in een 
openbare regeling dienen te worden aangegeven 
in welke gevallen antecedentenonderzoek mag 
worden verricht. Daarbij dient te worden voor-
geschreven dat de betrolckene vooraf van het 

10 	onderzoek in kennis dient te worden gesteld. 
Verder dient hem een mogelijkheid van verweer 
tegen een voor hem ongunstige beslissing te 
worden geboden. 
Ten aanzien van bij de overheid in beheer zijn-
de persoonsregistraties waaruit inlichtingen 
mogen worden verschaft ten behoeve van an-
tecedentenonderzoek, dient in een openbare 
regeling te worden aangegeven uit welke regi-
straties inlichtingen mogen worden verstrekt, 
welke gegevens ten hoogste mogen worden 
verschaft en voor welk doel deze gegevens 
mogen worden afgegeven. De mogelijkheid 
van inzage door de betrokkene van de gege-
yens die in de registraties zijn opgenomen, 
dient te worden vastgelegd, evenals de wijze, 
waarop onjuiste of onvolledige gegevens kun-
nen worden verbeterd. Waar dit recht van in-
zage en correctie niet kan worden toegekend, 
dient een vertrouwensinstantie te worden 
aangewezen, bij wie de betrokkene kan klagen 
indien hij meent, dat onregelmatigheden je-
gens hem hebben plaatsgehad. Deze vertrou-
wensinstantie zou vergaande bevoegdheden tot 
onderzoek moeten hebben. 
De hierboven aangegeven voorschriften wor-
den in het tweede deel van de studie onder 
andere gehanteerd als criteria waaraan de bij 
het onderzoek naar de feitelijke toepassing 



van de Wet J.D. gevonden resultaten worden 
getoetst. In hoofdstuk V wordt verder gesteld, 
dat de Wet J.D. een vroege regeling is betref-
fende de rechtsbescherming van de burger, 
zowel.bij antecedentenonderzoek als bij be-
paalde persoonsregistraties. Het systeem van 
de Wet J.D. blijkt namelijk aan de hierboven 
ontwildcelde criteria grotendeels te voldoen. 
Een belangrijk probleem blijkt echter te zijn, 
dat zeer veel antecedentenonderzoek niet 
onder de rechtsbescherming van de Wet J.D. 
valt. Het niet geregeld zijn van de politieregis-
ters is een ander ernstig nadeel, waardoor de 
rechtsbescherming, die door de wetgever 
werd beoogd, kan worden ondergraven. Overi-
gens wordt een regeling van de politieregisters 
door de regering voorbereid. 
Het onderzoek naar de toepassing van de Wet 
J.D. in de praktijk wordt in het tweede deel 
van de studie besproken (hoofdstuk VI en 
VII). 

11 	Op basis van de onderzoeksresultaten wordt 
voorgesteld een nieuw orgaan, de Raad voor 
de Antecedentenonderzoeken, op te richten. 
Deze Raad zou de taak moeten hebben, om 
tot dusver geheim gebleven antecedentenon-
derzoek, dat van overheidswege wordt ver- 
richt, op te sporen. Daartoe zou de Raad ver-
gaande bevoegdheden moeten hebben. Verder 
zou de Raad kunnen dienen als vraagbaak 
voor de burgers en als verplichte adviesinstan-
tie voor de overheid. De adviezen van de 
Raad zouden in beginsel openbaar moeten 
zijn. De Raad zou een meerjarenplan kunnen 
ontwerpen, teneinde te bereiken dat alle in de 
toekomst van overheidswege te verrichten 
antecedentenonderzoek van rechtswaarbor-
gen wordt voorzien. 
De vohg zou behouden moeten blijven. Be-
pleit wordt echter de Wet .1\.D. op een aantal 
punten aan te vullen en te wijzigen. De reha-
bilitatie-termijnen zouden in bepaalde gevallen 
kunnen worden verkort. In beroepszaken zou 
hoger beroep mogelijk moeten zijn (thans is 
slechts cassatie in het belanA der wet toegela-
ten). 
Een regeling van de politiegegevens, waaruit 
ter uitvoering van de Wet J.D. mag worden 
geput, zou in de Wet J.D. zelf dienen te wor-
den opgenomen. Slechts een zeer beperkte 



groep van deze gegevens, die zou moeten wor-
den opgenomen in een speciaal register, zou 
voor de toepassing van de Wet J.D. in aanmer-
king mogen worden genomen. 
Het recht van inzage en de mogelijkheid van 
correctie van ongewenste of onvolledige ge-
gevens dienen te worden ingevoerd. Verder 
zou op rechterlijk bevel verwijdering van een 
gegeven uit het algemeen documentatieregister 
of uit het strafregister mogelijk dienen te zijn. 
Deze mogelijkheid zou echter wel gereserveerd 
dienen te blijven voor uitzonderlijke omstan-
digheden. Uit het onderzoek blijkt, dat de 
vohg vooral in het verkeer binnen de EEG 
een zeer nuttige functie vervult. Geconstateerd 
wordt overigens wel, dat de EEG-voorschriften 
zeer slecht door de lid-staten worden nage-
leefd. Tot de taak van de Raad van de Ante-
cedentenonderzoeken zou ook dienen te beho-
ren regelmatig contact te houden met soortge-
lijke instanties in het buiterdand (zoals de 

12 	̀Bundesdatenschutzbeauftragte' en zijn Hes- 
sische collega in de Bondsrepubliek en de 
'Data Protection Board' in Zweden). Van de 
gezamenlijke druk van deze instanties op het 
Europese parlement kan worden verwacht, 
dat de in EEG-verband bestaande voorschrif-
ten in de toekomst beter bekend en be ter toe-
gepast zullen worden. 

2. Slachtoffers ernstige vermogens- en ge-
weldscriminaliteit (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: fysiek, mate-
rieel, psychisch en sociaal. Nagegaan werd in 
hoeverre men de bestaande mogelijkheden out 
deze schades vergoed te krijgen, kende en op 
welke wijze van deze mogelijkheden gebmik is 
gemaakt. Verder werd de slachtoffers gevraagd 
naar hun ervaringen met instanties als politie, 
justitie, reclassering en verzekeringsmaatschap-
pijen. Tenslotto werd nagegaan hoe zij denken 
over de dader, over straffen, over conflictop-
tossing en over hun eigen plaats in de straf-
rechtspleging. Via dit inventariserend onder- 



zoek wil men tot voorstellen komen die de ge-
volgen voor het slachtoffer verlichten. Het 
onderzoek wordt verricht aan het Criminolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen door drs. G.J.A. Smale onder supervisie 
van prof dr. R. W. Jongman. 
Twee deelrapporten zijn inmiddels uitgebracht: 
Dee! I, de materiele problematiek (1977) en 
het eerste gedeelte van Dee! II: de irnmate-
riele problematiek (1980). 

De materiele problematiek 
In deel I van het eindrapport zijn alleen die 
zaken beschreven die te maken hebben met de 
lichamelijke en psychische gevolgen van het 
misdrijf. Tengevolge van de wijze van steek-
proeftrekking was de lichamelijke schade uiter-
aard groot. De aard van het letsel (diepe vlees-
wonden, hersenschuddingen, zware kneuzin-
gen, fracturen, beschadigingen aan oog, oor of 
gebit) maakte vaak herhaalde en langdurige be- 

13 	handeling noodzakelijk. De helft van de slacht- 
offers heeft tijdelijk niet kunnen werken; de 
gemiddelde verzuimduur bedroeg 12 weken. 
Eveneens de helft van de geweldsslachtoffers 
heeft zichtbare, blijvende gevolgen overgehou-
den: littekens, problemen met het gebruik van 
ledematen of rug, blijvende problemen met 
ogen of gebit. 
De financiele schade bij misdrijven kan velerlei 
vorm aannemen. Er kunnen zijn: kosten van 
verpleging en medische behandeling, apothe-
kerskosten, bezoekkosten, schade door diefstal 
van geld of goederen, schade tengevolge van 
aangerichte vernielingen, inkomensschade, 
studieschade, kosten van juridische bijstand en 
proceskosten, rente en afsluitkosten van lenin-
gen, kosten van preventieve maatregelen, enz. 
De totale schade welke het misdrijf veroor-
zaakte, was zo'n f 4500,—; tussen een verrno-
gens- en geweldsmisdrijf bestaat in dat opzicht 
weinig verschil. 
Bij geweldsmisdrijven bestaat de schade voor 
82% uit inkomensschade, voor 13% uit kosten 
van medische behandeling en voor 2,6% uit 
vernielingsschade. Bij vermogensmisdrijven 
neemt het gestolene 83% van de schade voor 
zijn rekening; de rest, 17% is bijkomende 
schade, waaronder 9,4% inkomensschade of 
renteverlies, 3,5% vernielingsschade en 3,1% 



kosten van preventieve maatregelen. De overige 
schadesoorten zijn in dit geheel te verwaar-
lozen. 
De slachtoffers hebben deze schade natuurlijk 
tang niet helemaal zelf hoeven te dragen. Er 
zijn vele soorten sociale en particuliere verze-
keringen en voorzieningen, de schade kan op 
de daders verhaald worden, er is de Algemene 
Bijstandswet, er is een mogelijkheid van gratis 
rechtsbijstand en sinds kort bestaat ook het 
schadefonds geweldmisdrijven. Het rapport 
geeft hiervan een uitgebreid overzicht. 
Ondanks deze voorzieningen blijken slachtof-
fers toch met een belangrijk deel van de schade 
te blijven zitten, vooral de vennogensslacht-
offers; de zelf te dragen schade bedroeg gemid-
deld f 2400,—; bij de geweldsslachtoffers was 
dat zo'n f 600,—. Deze bedragen komen over-
een met 51 resp. 13% van de oorspronkelijke 
misdrijfschade. Slechts ongeveer 20% van de 
slachtoffers heeft alles vergoed gekregen. De 

14 	belangrijkste vergoedingsbronnen voor de 
geweldsslachtoffers waren de ziektewet, het 
ziekenfonds en de algemene bijstandswet. Voor 
de vennogensslachtoffers waren dat de parti-
culiere verzekeringen tegen diefstal, inbraak, 
fraude e.d. en de teruggave van opgespoord 
eigendom. 

Waarom functioneren de bestaande voorzienin-
gen nu zo gebrekkig? In het onderzoek is 
daarvoor een aantal redenen naar voren geko-
men. Sommige slachtoffers zouden gebaat zijn 
geweest met revalidatiebehandeling of plastische 
chirurgie; door blind vertrouwen in de medici 
of door gebrek aan durf hebben ze daar niet 
in voldoende mate op aangedrongen. Wat de 
financiele kant van de zaak betreft, bleek dat 
de slachtoffers vaak niet wisten voor welke 
schadesoorten precies vergoeding gevraagd kon 
worden. Ook wisten velen niet op grond van 
welke regelingen en voorzieningen dat mogelijk 
was en hi] welke personen of instanties ze 
daarvoor moesten zijn. Vooral de lagere beroeps-
klasse beschikte over relatief weinig kennis. Een 
andere reden was dat de slachtoffers soms 
onvoldoende verzekerd waren, deels als gevolg 
van gehrekkige kennis over deze zaken, deels 
vanwege de hoge kosten van verzekeringen. 
Kennis van de vergoedingsmogelijkheden bleek 



duidelijk samen te hangen met het bedrag 
schade dat men zelf moest dragen. Wie de mins ,. 
te kennis bezat, bleef met de meeste schade 
achter. 
Kennis alleen was echter niet voldoende. Een 
deel der slachtoffers die bepaalde vergoedings-
mogelijkheden wel kende, heeft deze toch niet 
optimaal benut. Ook hier kwam gebrek aan 
kennis weer naar voren: `ik wist niet hoe het 
moest'; maar ook gebrek aan ervaring met 
dergelijke zaken speelde een rol: `ik vond het 
te moeilijk, ik durfde niet, ik heb bepaalde 
schades vergeten'. 
Op grond van bovenstaande gegevens besluit 
het rapport met de aanbeveling op of nabij het 
politiebureau een hulpverleningscentrum voor 
slachtoffers van misdrijven te openen. Naast 
het verlenen van immateriele hulp, waarover 
op grond van het eerste rapport verder nog 
niet veel gezegd kan worden, zou het centrum 
zich onder meer met de volgende taken moe- 

15 	ten bezighouden: het informeren van slacht- 
offers over de bestaande vergoedingsmogelijk-
heden, het begeleiden en helpen bij het reali-
seren van deze mogelijkheden, het bemiddelen 
bij conflicten met medici en met uitkerende 
instanties, het inwinnen van informaties bij 
en het inroepen van hulp van juridische en 
verzekeringsdeskundigen, het op gang brengen 
en begeleiden van een gesprek en een schade-
regeling met de verdachte. Daarnaast zou het 
centrum de slachtoffers, en ook een breder 
publiek, informatie kunnen leveren over mis- 
daadpreventie en over verzekeringen. 

De immateride problematiek 
Deel 11 (1) van het eindrapport beschrijft de 
immateriele problemen van de slachtoffers. 
In de eerste plaats wordt een inventarisatie 
gemaakt van de psychische gevolgen welke 
rechtstreeks aan het misdrijf zelf moesten 
worden toegeschreven, daarbij wordt tevens 
aandacht geschonken aan de duurzarne veran- 
deringen welke zich als gevolg van het misdrijf 
in het gedrag van de slachtoffers hadden vol-
trokken. In tweede instantie worden enkele 
bijkomende vormen van psychische schade 
beschreven; het gaat daarbij om die aspecten 
van immateriele schade die voortvloeiden 
uit de contacten van de slachtoffers met de 



politie en met het systeem van strafrech tsple-
ging. 
Als vorrnen van directe psychische schade 
worden gesignaleerd: 
1. psychosomatische klachten (nerveuze klach-
ten en slaapstoornissen bij 24% van de slacht-
offers, daaraan gekoppeld gebruik van slaap-
en kalmeringsmiddelen gedurende gemiddeld 
9 maanden; gevoelens van eenzaarnheid bij 
16%; frequent moeten denken aan het gebeur-
de bij 48%);2. angstgevoelens op zich en 
angst voor herhaling of wraak (bij respect. 
26%, 67% en 27% van de slachtoffers); 3. ge-
voelens van onveiligheid (11% durft 's avonds 
niet meer goed de straat op, 17% voelde zich 
op straat minder veilig dan voorheen — zie 
ook 2); 4. wantrouwen (40% is meer op zijn 
hoede voor onbekenden geworden, in bet al-
gemeen vertoont thans 32% minder vertrou-
wen in zijn medemens — zie ook 2 en 3); 5. 
gevoelens van schuld (28% heeft het gevoel 

16 	self enigermate schuld te hebben aan het ge- 
b eurde, waarvan 33% het idee heeft het te 
hebben kunnen voorkomen, spijt van de aan-
gifte komt bij 3% voor). 
Het geheel overziend, ontstaat het beeld dat 
geweldsslachtoffers meer psychische schade 
hebben geleden dan vermogensslachtoffers. 
Ze vertonen meer psychosomatische klachten, 
ze hebben sterker het gevoel dat ze niet veilig 
zijn en ze vertonen, althans in de hoge be-
roepsklassen, meer angst voor herhaling en 
wraak. Met betrekking tot de factoren wan-
trouwen en gevoelens van schuld konden geen 
verschillen tussen beide typen misdrijven 
gevonden worden. Eon van de factoren die 
van invloed is op de aard en de omvang van 
de psychische schade, is het soort misdrijf 
waarvan men slachtoffer wordt. 
Daamaast vond men nog een aantal andere 
factoren. Een van de belangrijkste daarbij was 
de ernst van het gepleegde misdriff Slacht-
offers bij wie het misdrijf ernstiger letsel had 
veroorzaakt en/of in totaal meer financiele 
schade had teweeggebracht, vertoonden meer 
psychosomatische klachten, hadden meer 
angst voor herhaling en wraakacties en ver-
toonden een groter wantrouwen jegens onbe- . 
kenden. 
Een tweede be1angrijke factor betrof de 



schaclevergoating die het slachtoffer had ont-
vangen en daarmee samenhangende, de finan-
ciele schade die hij zelf moest dragen. Dege-
nen die ontevreden waren over de vergoeding 
die ze hadden gekregen en die zelf met rela-
tief veel schade waren blijven zitten, vertoon-
den meer psychosomatische ldachten, hadden 
meer angst voor herhaling en wraakneming, 
legden meer wantrouwen jegens onbekenden 
aan de dag en vertoonden meer schuldgevoe-
lens. Bij de vermogensslachtoffers speelde bij 
dit laatste ook het verzekerd zijn en daarmee 
het absolute becirag aan schadevergoeding dat 
men had ontvangen, een rol. Vermogensslacht-
offers die niet verzekerd waren en die een 
geringe vergoeding kregen, vertoonden een 
groter wantrouwen tegenover onbekenden en 
meer schuldgevoelens. Vergoeding van de finan-
ciele schade blijkt dus tegelijkertijd ook een 
deel van de psychische schade weg te nemen 
dan wel te voorkomen. 

17 	Naast deze twee, de ernst van het misdrijf en 
de financiele gevolgen, vond men nog enkele 
factoren die een, zij het minder belangrijke, 
rol speelden in de psychische schade. Zo bleek, 
bij de vermogensslachtoffers, persoonlijke 
bekendheid met de dader gepaard te gaan met 
sterkere gevoelens van schuld en met een ster-
ker wantrouwen jegens onbekenden; bij de 
geweldsslachtoffers zag men het tegenoverge-
stelde; daar trof men juist een sterk wantrou-
wen aan in het geval de dader een onbekende 
was. Verder bleek ook het slachtofferverleden 
van invloed te zijn; degenen die voor het eerst 
slachtoffer werden, vertoonden een grotere 
angst voor herhaling en wraak en meer schuld-
gevoelens; zij die al vaker slachtoffer waren 
geweest, legden een sterker wantrouwen jegens 
onbekenden aan de dag. Tenslotte was, bij de 
vermogensslachtoffers de woonsituatie van 
invloed op de psychische schade. Slachtoffers 
die alleen woonden — en wellicht minder ge-
legenheid hadden om er met anderen over te 
praten — bleken meer psychosomatische klach- 
ten en meer schuldgevoelens te hebben. 
Ms duurzame gevolgen van het ged rag troffen 
de onderzoekers aan het tengevolge van de 
ervaring met een misdrijf meer aandacht beste-
den aan diverse vormen van preventie bij vele 
slachtoffers. Sommigen troffen eenmalige 



maatregelen; anderen probeerden door meer 
duurzame inspanning een nieuw misdrijf te 
voorkomen. Eenmalige maatregelen die wet-
den getroffen, waren onder meet: het aanbren-
gen van.  extra sloten of een omheining en de 
aanschaf van een alarminstallatie, een hond of 
een verdedigingswapen. Ruim 11% van de 
gewelds- en 30% van de vermogensslachtoffers 
heeft dit soort maatregelen na het misdrijf 
getroffen. Hoewel beide groepen tengevolge 
van het misdrijf meer maatregelen zijn gaan 
treffen, zijn de slachtoffers nit de hogere be-
roepsklassen sterker befnvloed dan die uit de 
lagere; ze zijn door de ervaring met een mis-
drijf meet preventieve maatregelen gaan treffen 
dan de slachtoffers uit de lagere beroepsgroe-
pen. Er werd dus een duidelijke relatie gevon-
den tussen beroepsniveaus en de mate van pre-
ventieve inspanning. 
Eveneens vond men een duidelijk verband met 
het soort misdrijf. Vermogensslachtoffers na- 

18 men voor het misdrijf over het algemeen meet 
preventieve maatregelen dan geweldsslacht of-
fers. Ook na het misdrijf was dat nog zo, hoe-
wel de verschillen toen lets kleiner waren. In 
het algemeen bleken slachtoffers dus wat voor-
zichtiger te zijn geworden na het misdrijf; het 
ging echter niet om een generale voorzichtig-
heid, maar om een misdrijf-specifieke voorzich-
tigheid; men probeerde voor de toekomst voor-
al die misdrijven uit te sluiten, waarvan men 
zelf het slachtoffer was geweest. 
Naast deze twee kenmerken, type misdrijf en 
beroepsniveau ti-of men er nog een aantal aan 
die met de aard en de omvang van de preven-
tieve inspanning van de slachtoffers na het mis-
drijf samenhingen. Op de eerste plaats was dat 
de leeftijd; ouderen spanden zich meer in om 
hun bezit te beschermen dan jongeren. Verder 
ging ernstiger licharnelijk letsel bij de gewelds-
slachtoffers gepaard met een veelvuldiger ver-
mijden van gevaarlijke situaties. Ook was er 
een duidelijke samenhang met de psychische 
gevolgen; angst voor herhaling en wraakacties 
en wantrouwen jegens onbekenden bleken ver-
gezeld te gaan van verhoogde preventieve in-
spanning. Opvallend was tenslotte dat het heb-
ben van verzekeringen geen aanleiding gaf de 
preventieve inspanning te verminderen. 
Met betrekking tot contacten met de politic 

' 



viel te constateren dat het merendeel van de 
slachtoffers (95%) zelf aangifte van het misdrijf 
heeft gedaan. Over het gedrag van de politic-
man die het proces-verbaal opmaakte bleken de 
slachtoffers tamelijk tevreden te zijn. Wel bleek 
dat zo'n 17% van de slachtoffers, met,name 
afkomstig uit de lagere beroepscategorieen, 
problemen had met de taal die in het proces-
verbaal werd gebruikt. Ook bleek dat er aan 
veel slachtoffers — ongeveer de helft van de 
onderzoeksgroep — niet gevraagd was of ze met 
de uiteindelijke versie van het verhaal alckoord 
konden gaan; er werd dus geen gelegenheid 
geboden alsnog veranderingen aan te brengen. 
Afgezien van deze lcritiek op taalkundige en 
procedurele kwesties bleek vrijwel ieder het 
uiteindelijk toch wel eens te kunnen zijn met 
het verbaal zoals dat was opgemaakt. 
Viel het oordeel over de verbalisant en over 
het proces-verbaal tamelijk positief uit, meer 
kritiek bestond er bij de slachtoffers op het 

19 	verdere optreden van de politie. Slechts de 
helft van de totale groep bleek tevreden te zijn 
over de inspanning welke de politie heeft gele- 
verd om de zaak op te lossen, dat wil zeggen om 
de dader en het gestolene op te sporen. Een 
kwart had het gevoel dat er niet meer gedaan 
was dan strikt noodzakelijk was en eveneens 
een kwart vond dat de politie er bestist onvol-
doende aan had gedaan. 
De voornaamste kritiek op de politie betrof 
echter het feit dat na de aangifte vaalc niets 
meer werd vernomen. Er werd geen informa-
tie verschaft, er werd geen hulp geboden of 
belangstelling getoond. 
Ook de con tacten met het systeem van straf-
rechtspleging heeft naar het oordeel van de 
onderzoeker voor vele slachtoffers psychische 
schade (ongemak) meegebracht. 
Op grond van de vernomen ervaringen met en 
oordelen over de gang van zaken op eeil straf-
zitting kunnen we de slachtoffers in twee 
groepen verdelen. De ene groep neemt over 
de gehele linie een afwijzende houding aan 
tegenover de huidige wijze waarop strafzaken 
zich voltrekken: ze vinden dat slachtoffers er 
te veel buiten worden gehouden, ze zijn voor-
stander van verandering of afschaffing van de 
rituele gebruiken, ze vinden het vervelend en 
onbelangrijk dat rechtszaken openbaar zijn, 



ze voelen zich op de zitting niet op hun gemak 
en tenslotte vinden ze dat er te weinig ruimte 
en aandacht voor de situatie van het slacht-
offer is. Deze groep wordt door de volgende 
zaken gekenmerkt: ze behoren tot de maat-
schappelijk minder geintegreerde burgers 
(jonger, laag inkomen, laag beroepsniveau, 
minder goed verzekerd); ze hebben wat meet 
lichamelijke en financiele schade geleden en 
zijn ontevreden over de vergoedingen die ze 
hebben gekregen; ze staan negatiever tegen-
dyer gezag en autoriteit (ze beoordelen de 
verbalisant negatief, vinden dat de politic zich 
te weinig heeft ingespannen en zijn ontevreden 
over de wijze waarop ze door de politic zijn 
behandeld); tenslotte zijn ze al vaker slacht-
offer geweest en beschikken ze zelf over een 
langere straflijst; alles uiteraard in doorsnee 
bezien. De andere groep vormt op al deze 
punten een tegenpool van de eerste groep. 
De wijze waarop men het justitiele strafbeleid 
beoordeelt, is van verschillende factoren af-
hankelijk. E'en belangrijke factor vomit het 
doel dat men met de straf wil bereiken. 
Len derde van de slachtoffers noemde speciale 
preventie als voornaamste strafdoel, generale 
preventie werd door 17% als zodanig aange-
wezen, 15% stemde voor schadelposstelling, 
9% noemde vergelding en wraak (zij komen 
vaker uit de lagere beroepsklassen). Degenen 
die schadeloosstelling als belangrijkste straf-
doel noemden, vertoonden alle kenmerken 
van de maatschappelijk minder geintegreerden 
(zie hiervoor). Veel slachtoffers zijn overigens 
voorstander van een combinatie van schade- 

• 	loosstelling naast een straf. 
Wanneer de slachtoffers zelf de straf hadden 
mogen bepalen, zoo ruim de helft van hen 
een gevangenisstraf hebben gegeven. Gewelds-
slachtoffers kozen vaker voor een dergelijke 
strafsoort dan vemiogensslachtoffers. Lange 
gevangenisstraffen zouden vooral worden op-
gelegd door degenen die veel lichamelijke, 
financiele en psychische schade hadden gele-
den. 
Verder bleek dat bijna 40% van de slachtoffers 
zelf voor een geldboete zou hebben gekozen. 
Voorstanders van hoge geldboetes waren voor-
al degenen die veel financiele schade hadden 
geleden. 



Tenslotte bleek dat ruim eenderde van . de  
totale onderzoeksgroep voorstander was van 
het opleggen van een behandeling of maat-
regel (vaak in combinatie met een gevangenis-
straf of geldboete). De meest genoemde maat-
regelen waren: werkkampen, al dan niet met 
de verplichting de schadevergoeding daar te 
verdienen; begeleiding of behandeling door 
een maatschappelijk werker of psychiater; 
hulp- of dienstverlening en heropvoeding 
veelal door middel van een ter beschilcking-
stelling. Voorstanders van dergelijke maatrege-
len blijken erg bang te zijn voor herhaling en 
wraakacties en spreken verder een negatief 
oordeel uit over de politie en over de wijze 
waarop strafzaken worden afgehandeld; ze 
staan dus minder positief tegenover gezag en 
traditie. Aan het einde van dit deelrapport 
ontwikkelt de onderzoeker een sociologisch 
verklaringsmodel voor het handelen van 
slachtoffers van misdrijven, met daarop 

21 	geent een beschouwing over de aan hen te 
verlenen hulp. Daarover zal hier verslag wor-
den gedaan nadat ook het te verwachten der-
de deelrapport is uitgebracht. 

3. Sociale en juridische pro blematiek bij 
niet-gehuwde tweerelaties ( 1977) 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 
van de Nederlandse Gezinsraad, met finan-
ciele middelen van de Ministeries van Justitie 
en van CRM, door drie samenwerkende insti-
tuten: het Ned erlands Instituut voor Sociaal 
Sexuologisch Onderzoek (NISSO) te Zeist, het 
Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht en het Fiscaal en Notarieel Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit te Leiden. De 
begeleidingscommissie heeft als voorzitter de 
heer L. Kiestra. Eind 1979 is het eerste verslag 
uitgebracht onder de titel: 'Twee-relaties, 
anders dan het huwelijk', rapporteurs waren: 
dr. mr. Cf. Strayer, drs. A.M. van der Heiden 
en mr. W. CJ. Robert. Het onderhavige onder-
zoek is een kwalitatief onderzoek onder 75 
paren (hetero en homo, met en zonder kinde-
ren). De broer—zus-relaties zullen in een ver-
volgrapport beschreven worden, tegelijk met 
een aantal juridische deelproblemen. 
Samenwonen: kwantitatief en kwalitatief Op 
het ogenblik is het aantal samenwonenden in 



Nederland 7% van alle samenwonenden (gehuw-
den en samenwonenden tezamen genomen). In 
enkele Scandinavische landen is dit percentage 
op het moment 16%. Ook voor Nederland 
wordt een verdere toename verwacht in de 
komende jaren. Trend-extrapolaties laten een 
mogelijke stijging tot 30% in het jaar 2000 zien. 
Men dient een duidelijk onderscheid te 'maken 
tussen het samenwonen bij jongeren (18-25 
jaar) en de ouderen (boven 25 jaar). Van die 
jongeren blijkt op het ogenblik ruim 50% sa-
men te wonen. Dit heeft echter voor de rnees-
ten van hen de betekenis van een experimen-
teerfase: leren leven in reiaties. Een klein deel 
van hen kiest echt voor het samenwonen i.p.v. 
te trouwen en zal dat ook in de toekomst blij-
ven doen. Voor de ouderen geldt dat het samen-
wonen bij hen een keuze is, voorzover het 
hetero-paren betreft, en het enige altematief 
(naast communes en alleenstaan) voor homo-
paren. 

22 	De keuze voor het samenwonen moet men niet 
steeds als expliciet verzet tegen het huwelijk 
opvatten. Er is eerder een glijdende schaal: van 
indifferentie t.o.v. het huwelijk, via een idee 
van overbodigheid en tegenzin naar verzet. Naar-
mate het samenwonen sociaal meer zichtbaar 
wordt, wordt het een alternatief voor iedereen; 
men hoeft dan geen avant-gardefiguur meer 
te zijn om daarvoor te kiezen. 
Basisfuncties naar anderer en eigen inzicht 
Mensen ontwikkelen bun relaties niet in een 
sociaal vacuum. Rondom de persoonlijke ont-
moeting en daarbij horende interpersoonlijke 
behoeftenbevrediging ontwilckelt zich de 
`hoogbouw' van de tweerelatie in sociale zin. 
De omgeving ziet tweerelaties onmiddellijk in 
het licht van andere concepten zoals: langdurig 
op elkaar georienteerd blijven, dagelijkse zorg 
voor elkaar uitoefenen, verantwoordelijkheid 
voor elkaar voelen op langere temiljn, een 
gezamenlijke vaste woonplaats kiezen, bezit- 
tingen samen delen, taken onderling afbakenen, 
tegenover de buitenwereld als stel verschijnen 
e.d. Het gaat hier orn ordenende principes die 
de samenleving gereed heeft liggen en die ener-
zijds aan het interpersoordijk georienteerde 
tweetal tal van taken en fasten opleggen, maar 
die anderzijds het vormgeven aan het interper-
soonlijk georienteerd zijn ook weer ontlasten. 



Relaties worden vaak gekenmerkt door vrij 
langdurige processen van `onderhandeling', 
waarin voor ellcaar en met elkaar de grondge-
dachten en bedoelingen t.a.v. de relatie duide-
lijk worden en er overeenstemming groeit. Deze 
processen blijken in de meeste gevallen veel 
strijd te kosten. Een strijd waarbij het enerzijds 
gaat om het `inregelen' van de relatie overeen-
komstig ieders bedoelingen en verwachtingen 
en anderzijds om een machtsstrijd omdat de 
een nu eenmaal meer inbrengt of op interper-
soonlijke gronden meer eisen kan stellen. De 
populair gangbare opvatting dat tweerelaties 
makkelijk of zelfs lichtvaardig beeindigd wor-
den, blijkt evenwel een fabeltje: zelfs relaties 
vol teleurgestelde verwachtingen blijken zich te 
blijven inzetten om er jets van te maken. 
Basis-intenties. Men kan de relaties indelen op 
de criteriumvraag of ze bereid zijn zo nodig 
voor elkaars onderhoud te zorgen. Diegenen die 
daartoe bereid zijn, worden door de onderzoe- 

23 kers de `samen delers' genoemd; diegenen die 
daartoe niet bereid zijn heten de `samen zelf-
standigen'. 
Regelingen, knelpunten en misverstanden. Het 
blijkt dat de meeste relaties in het onderzoeks-
materiaal economisch en persoonlijk asymme-
trisch zijn. Dat leidt op zijn minst tot vragen 
voor de partners wat zij met deze ongelijkheid 
willen doen. Dit geldt evenzeer voor de `samen 
delers' als voor de %amen zelfstandigen', zij het 
op verschillende wijze. Heeft men gekozen voor 
de basis-intentie `samen delen' m.b.t. het on-
derhoud, dan komt men ten eerste voor de 
taak dit m.b.t. dat onderhoud te effectueren; 
men komt ook voor de vraag of men dezelfde 
grondgedachte dan t.a.v. de andere functies 
ook wit effectueren: het huis en de overige 
bezittingen gemeenschappelijk maken en 
aldus te zorgen dat de armere bij overlijden 
of bij een eventuele scheiding niet met lege han-
den staat. Vooral diegenen die m.b.t. het on-
derhoud voor het `samen zelfstandig' hebben 
gekozen, komen voor de vraag of ze de harde 
dan wel een zachtere lijn willen volgen. 
In het relationele vlak zijn er allerlei redenen 
aan te wijzen waardoor men niet tot regelingen 
komt. Zo zijn sommige relaties op een zodanig 
psychologiserende manier met hun relatie bezig 
dat ze het regelen zien als zich vastleggen op 



lets wat totaal buiten hun relatie staat. Anderen 
daarentegen kunnen het maken van goede onder-
linge afspraken en het op schrift stetter) daarvan 
('regelingen maken') juist zien als een onder- 
deel van het op een serieuze manier met hun 
relatie bezig zijn. Naast barrieres in de relaties 
om tot regelingen te komen zijn er twee andere 
belangrijke oorzaken te noemen, waardoor twee-
relaties niet of tot slechte regelingen komen. 
Dit zijn ten eerste de juridische knelpunten en 
ten tweede de juridische misverstanden. Knel-
punten: Een aantal functies die men voor elkaar 
zou wiilen vervullen kan men eenvoudig niet 
realiseren omdat het thans heersende recht of 
de heersende rechtspraktijk dat verhindert. 
Een speciale groep knelpunten vormen die waar-
bij dreigt dat men door de overheid een functie 
krijgt opgedrongen, die men niet wil en die 
niet bij de basis-intentie past. Misverstanclen: 
Vaak worden geen regelingen getroffen omdat 
men door onkunde t.a.v. de wet of rechtsprak- 

24 	.tijk denkt dat dit niet nodig is. 
Rechtsbescherming: Op een aantal punten ver-
tonen de wet en rechtspraktijk grote lacunes 
voor ongehuwde tweerelaties; op een aantal 
andere punten kan men zelf regelingen tref-
fen maar is het niet zo eenvoudig dit goed te 
doen Of men kan daardoor in een situatie 
terecht komen die men niet wenst. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er nogal wat paren 
zijn die van de overheid een of andere vont] 
van rechtsbescherming vragen. Het interes- 
sante is dat hierbij de `samen delers' heel 
andere zaken van de overheid vragen dan de 
%amen zelfstandigen'. De `samen delers' vra-
gen van de overheid rechtsbescherming via 
een erkenning van tweerelaties op dezelfde 
voet als gehuwden, waarbij men zowel de lus-
ten als de lasten op zich wil nemen, maar van 
de overheid vooral verlangt dat ze nu eindelijk 
eens consequent gaat handelen en nietialleen 
tweerelaties erkent als en voorzover dat voor-
delig is voor de schatkist. Verder vragen zij 
vaak om de mogelijkheid de zorg voor elkaars 
onderhoud ook na overlijden te kunnen voort- • 
zetten via het kunnen aanwijzen van de vriend 
of vriendin als pensioen-begunstigde en via 
gunstige successieregelingen. Opmerkelijk is 
vooral dat praktisch alle `samen defers' zulke. 
vragen aan de overheid stellen, terwijl prak- 



tisch alle `samen zelfstandigen' een heel andere 
houding tegenover de overheid aannemen. Zij 
vragen in een aantal gevallen helemaal niets; 
zij identificeren zich voor een deel met alleen-
staanden. Zij vragen soms wel gunstige succes-
sie-regelingen; hetgeen begrijpelijk is omdat 
zij vaak m.b.t. de onderdak-functie wel samen 
delen: een huis in gemeenschappelijke eigen-
dom. 

4. Functioneren van de Hinderwet ( 1977) 
Het onderzoek werd verricht door het Crimi-
nologisch Instituut `Bonger' van de Universi- 
teit van Amsterdam, onder supervisie van prof 
dr. Jac. van Weringh. Onderzoeker was drs. 
MV.C. Aalders. Een begeleidingscommissie 
stond onder voorzitterschap van jhr. mr. W.B. 
de Brauw. Het eindrapport werd gepresenteerd 
aan de beide subsidieverleners: de Ministeries 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene en van 
Justitie, en zal zeer binnenkort gepubliceerd 

25 	worden. 
De handhaving van de Hinderwet vindt onvol-
doende plaats, naarmate die wet minder be-
antwoordt aan doeleinden waarvoor ze — 
reeds in 1875 — in het leven is geroepen. Wer-
king en effect van handhaving van de Hinder-
wet komen pas aan de orde, wanneer aan het 
licht treedt, dat de doelstellingen waarvoor 
de Hinderwet wordt gebruikt niet worden be-
reikt. Dit is het geval, als in de jaren zestig de 
Hinderwet wordt gebruikt om milieu-overlast 
terug te dringen. Tevoren functioneerde de 
Hinderwet tot ieders tevredenheid, omdat op 
de handhaving nauwelijks een beroep hoefde 
te worden gedaan. De wet werd wel overtre-
den, maar niemand — behalve een enkel ge-
meentebestuur, dat zich in zijn gezag aange- . 
tast meende — had daarvan last. Als het milieu-
vraagstuk een maatschappelijk probleem 
wordt en dat vraagstuk d.m.v. de Hinderwet 
dient te worden bestreden, ontstaat een inge-
wikkeld proces binnen de beleidsvormende 
instanties. Enerzijds bepleit men maatregelen 
tegen overtreders van de Hinderwet, ander-
zijds schrikt men ervoor terug om die maat-
regelen te nemen. Dan wordt `ontdekt', dat 
de wet niet `functioneere, dat de administra-
tieve en straf-sancties `ontoereikend' zijn, dat 
de handhaving van de wet niet veel voorstelt, 



dat er tnelpunten' zijn in het handhavings-
beleid. Er komt een botsing tussen groepen 
die belang hebben bij de handhaving van de 
wet — maar deze groepen zijn in een op wel- 
vaart georienteerde samenleving minder 
machtig — en groepen die er belang bij hebben 
dat de wet niet wordt gehandhaafd. Die bot-
sing wordt feller, naarmate de kloof tussen 
milieubelang en 'economisch groei'-belang 
sterker wordt ervaren in grote groepen van de 
bevollcing. Deze dissonantie van belangen ver-
oorzaakt ambivalentie bij groepen en indivi-
duen en deze ambivalentie weerspiegelt zich 
in de organen die belast zijn met handhaving 
van de Hinderwet: de bestuurlijke overheid 
(voornamelijk het gemeentebestuur) en het 
strafrechtelijke apparaat. Zo wordt de hand-
having van de wet een voorbeeld van symbo- . 
lische handhaving en de strenge wettelijk ge-
fonnuleerde sanctie (1952) een voorbeeld van 
symbolische wetgeving. 

26 	In een vijftal case-studies van processen die 
zich in bepaalde Hinderwethandhavingsgeval-
len voltrokken, kon de onderzoeker nagaan 
welke factoren van invloed zijn op die proces-
sen en welke factoren in het handhavingsproces 
een rol spelen. 
De handhaving van de Hinderwet komt in het 
gedrang, omdat de gemeenten zich voor een 
aantal problemen geplaatst zien: 
— gebrek aan voldoende personeel; 
— erfenissen van verkeerd beleid uit het verle-
den; 

• 	— angst voor ingrepen in lokale verhoudingen; 
— gebrek aan voldoende openheid naar slacht-
offers van Hinderwet-overtredingen; 
— gebrek aan prioriteit van het milieuvraagstuk; 
— de perceptie dat het bij Hinderwet-overtre-
dingen om kleinschalige en individuele delicten 
gaat, die minder belangrijk zijn; 
— het ervaringsfeit, dat hinderproblemen in 
wezen ruimtelijke-ordeningsproblemen zijn; 
— verschillen in perceptie ten aanzien van 
economisch belang en milieubelang; 
- verwarring over rot, functie, taalc, enz. van 
de diverse factoren in het handhavingsproces, 
met name: bestuur, Hinderwet-ambtenaren, 
Arbeidsinspectie, lnspectie Milieuhygiene, 
politie, openbaar ministerie, overtreder en 
slachtoffer; 



— diverse mechanismen die bestuur en Hinder-
wet-ambtenaren ontwilckelen om handhaving 
van de Hinderwet uit de weg te gaan, met name 
het belang dat gehecht wordt aan onderhande-
lingen met de vergunningplichtige/overtreder, 
waardoor de Ilinderwet even opzij dient te 
worden gezet'. 
Ook al is er de afgelopen jaren sprake van een 
actiever Hinderwetbeleid, wat tot uitdrukking 
komt in meer vergunningprocedures, registra-
tie ten aanzien van vergunningplichtige inrich-

• tingen en een vaker hanteren van de admini- 
stratieve sanctie, toch is van handhaving in 
stricte zin geen sprake, omdat de aankondiging 
van de sluiting zelden wordt gevolgd door een 
effectuering van de sluiting. 
De grotere rol die de Inspectie Milieuhygiene 
de laatste jaren heeft in het adviseren en con-
troleren van het Hinderwetbeleid heeft de Hin-
derwet meer onder de aandacht gebracht van 
gemeenten en vergunningplichtigen, overigens 

27 niet met het resultaat, dat de inspectie hierbij 
veel waardering ondervindt. Met name bij de 
vergunningplichtigen was men meer gecharmeerd 
van de diensten die de Arbeidsinspectie leverde. 
Deze heeft diverse taken in de loop der jaren 
geleidelijk aan de inspectie Milieuhygiene 
moeten overdragen. Hieraan ten grondslag lig-
gen ook verschillen in taakstelling, de Arbeids-
inspectie behartigt het 'interne' milieu, de 
Regionale inspectie milieuhygiene het `externe' 
milieu. 
Opvallend is het gebrek in communicatie tussen 
gemeentebesturen en slachtoffers van Hinder-
wet-overtredingen. Ook de (kleine) Hinderwet-
overtreder voelt zich vaak de dupe van een ge-
meentebestuur en de talrijke in zijn ogen vage 
instanties die zich informeel of formeel met 
het handhavingsproces bemoeien. Een wet alge-
mene bepalingen milieuhygiene, die is voorzien 
van een hoofdstuk administratieve en straf-
rechtelijke sancties en die tevens globaal het 
overleg tussen bestuurlijke en justitiele instan-
ties inzake de opsporing van milieudelicten 
regelt, zou in enige van de gesignaleerde knel-
punten kunnen voorzien. Vooral door de doel-
stelling van de Hinderwet(swijziging) scherp 
voor ogen te houden en de invloed van de 
diverse factoren in het handhavingsproces op 
waarde te schatten zou aan een beter functio- 



neren van de Hinderwet kunnen worden tege-
moet gekomen. Van belang daarbij lijkt, dat de 
Hinderwet moet worden gezien als een Iclein-
schalige milieuwet. 

5. Gearresteerden met lopend vonnis 
De uitvoering van het beoogde onderzoek 
kwam — op verzoek van het Ministerie van 
Justitie — uiteindelijk terecht bij het Criminolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Prof dr. KW. Jongman had de 
supervisie. De rapporteurs waren mw. drs. Th.R. 
Drost en mw. J.L. Schulte; van hun hand ver-
scheen in 1979 het verslag onder de titel: 
Dwarsliggers in de lopende vonnissen'. 
In Nederland worden jaarlijks zo'n 14 000 
lopende vonnissen' geveld. Dat zijn vrijheids-
straffen die niet aansluitend op een preventieve 
hechtenis ten uitvoer worden gelegd. De veroor-
deelden worden op een later tijdstip opgeroe-
pen om de eerder opgelegde gevangenisstraf 

28 	alsnog uit te zitten. Vijftien tot twintig procent 
van hen komt echter niet opdagen. Voor de jus-
title betekent dit veel overlast. Het bemoeilijkt 
een goede planning, maakt extra naspeuringen 
noodzakelijk en geeft handen vol werk aan 
arrestaties en transport. Ook de niet-melders 
zelf zijn in de regel slechter af: meestal worden 
ze onverwacht in de kraag gegrepen — soms op 
erg ongelegen momenten of plaatsen — en krij-
gen ze geen gelegenheid om nog iets te regelen. 
Bovendien worden ze normaal gesproken naar 
het Huis van Bewaring in Leeuwarden overge-
bracht, een gesloten inrichting, terwijlze 
anders in een half open inrichting terecht zou-
den zijn gekomen. En dat houdt in: een soepe-
ler regiem, een specifieke verlofregeling, een 
prettiger omgeving, enz. 
De meest onverwachte uitkomst van het onder-
zoek betreft het eerste analyseresultaat. Bijna 
40% van de onderzochte niet-meldingen name- . 
lijk, leek niets te maken te hebben met een 
bewuste beslissing om zich aan de oproep te 
onttrekken. Voor ruim de helft betrof dit geval-
len waarin men de oproep (in verband met 
verhuizing) met grote waarschijnlijkheid nooit 
ontvangen had. Voor de rest ging het om geval-
len waarin veeleet door de wijze waarop justi-
tie reageerde of functioneerde, de betrokkene 
in de positie van niet-melder geraakte. Zo had 
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de meerderheid zich bijvoorbeeld wel gemeld 
maar niet volgens de regels en was daarop 
meteen naar Leeuwarden overgebracht. Ook 
kwam het voor dat men nog voOr de oproep-
datum was opgepaict om het lopende vonnis in 
Leeuwarden uit te zitten, of — weer een ander 
voorbeeld — dat men niet op de oproep kon . 
reageren omdat men inmiddels voor jets anders 
vastzat, terwijl men na vrijlating toch als niet-
melder werd ingerekend. 
De onderzoekers noemden alle niet zelf beoog-
de niet-meldingen samen: de organisatorisch 
veroorzaakte niet-meldingen. De overige, 
waarbij van een bewuste wegblijfbeslissing 
sprake was, heten de subjectief bepaalde niet-
meldingen, of ook wel de wegblijfbeslissingen. 
De betrokken personen kwamen kortweg de 
wegblijvers te heten. 
Naar aanleiding van de motieven die ze opga-
ven, vielen bij de wegblijvers grofweg twee 
categorieen te onderscheiden. 

— Er was een groep die wegbleef vanwege 
voornamelijk praktische problemen; dikwijls 
waren dat acute problemen binnen het gezin 
welke met het vertrek van de man zouden ont-
staan. Vaak ook ging het om werk en inkomens-
problemen. Ze heten verder de probleemweg-
blijvers. 
— De tweede categorie (ruim de helft) werd 
gevormd door mensen die vooral vanuit hun 
gevoel reagerend, weigerden aan de oproep ge-
hoor te geven: de gevoelswegblijvers. 
Beide groepen grepen eerst opvallend veel 
naar het middel van uitstel vragen, zeker als 
men bedenkt dat ongeveer 30% niet van die 
mogelijkheid op de hoogte was. Vooral men-
sen met partners en nog thuiswonende kinde- 
ren hadden behoefte aan uitstel. De verzoeken 
werden vrijwel altijd gehonoreerd. 
Probleem- en gevoelswegblijvers werden op 
verschillende gegevens nader vergeleken. Twee 
dingen vielen daarbij vooral op: 
— gevoelswegblijvers hadden meer problemen 
met de arresterende politie — en de politie 
waarschijnlijk met hen. 
— gevraagd naar wat men bij een oproep voor 
een onverhoopt volgend lopend vonnis zou 
doen, bleken de gevoelswegblijvers niet nega-
tiever te reageren dan de probleemwegblijvers. 



In beide groepen gaf ongeveer een derde te 
kennen misschien — of zelfs zeer zeker — op-
nieuw verstek te zullen laten gaan. In hun mel-
dingsvoornemens verschilden probleem- en 
gevoelswegblijvers dus niet. 
Flet plan zich een volgende keer wel te melden 
bleek — zowel bij probleem- als gevoelsweg-
blijvers — vooral ingegeven te worden door een 
aantal nare ervaringen die men ten gevolge 
van de niet-melding had opgedaan. Degenen 
die niet van plan waren zich een volgende keer 
te melden, of die dat 'nog zo net niet wisten', 
hadden weliswaar dezelfde soort nare ervarin-
gen, maar bij hen had dat een minder 'hell-
zame' uitwerking; zelfs waar het alleen nog 
maar om voornemens ging. Daarvoor bleken 
drie factoren — eventueel naast elkaar wer-
kend — verantwoordelijk gesteld te kunnen 
worden: 
— de problemen die wel-melding ook straks 
weer op zou leveren zijn bij hen zo groot, dat 

30 	de negatieve effecten van de niet-melding daar 
Met tegenop wegen. Met vrijwillige melding 
zou men in zulke gevallen het onmogelijke 
verlangen; 
— de weerstandsgevoelens tegen de justitie, de 
bajes, e.d. zijn bij hen zo sterk, dat vrijwillige 
melding pure collaboratie zou inhouden alle 
nadelen van de niet-melding ten spijt. 
— de negatieve consequenties van de niet-mel-
ding laten hen betreklcelijk koud, omdat juist 
zij over de meeste gewenning en gehardheid 
beschikken (langste en meest gevarieerde straf-
lijsten). 
Ads laatste bewerking van het onderzoeksmate-
riaal werden alle wegblijvers nog eens naast de 

' contrastgroep van wel-melders en potentiele 
wel-melders gezet. Daarbij werd met name 
geprobeerd om de gevoelscomponent — welke 
bij de gevoelswegblijvers uiteraard het sterkst, 
maar ook bij de wegblijvers in het algemeen, 
regelmatig gesignaleerd was — nader te inter-
preteren. Een en ander bracht de onderzoe-
kers, zij het enigszins speculatief, tot een 
theoretische tweedeling. De wegblijvers staan 
dan min of meer voor de categorie delinquen-
ten die relatief sterk zijn ingebed in de zogehe-
ten criminele subcultuur; de contrastgroep 
voor degenen die naast hun criminele contacten 
nog duidelijk georienteerd zijn op de dominan- 



te (sub)cultuur die men de samenleving pleegt 
te noemen. Een en ander zou betekenen dat de 
gevoelscomponent van de wegblijvers meer 
door een (crimineel)subculturele anti-houding 
gevoed wordt dan door (bij een burgerorienta-
tie passende) stigma-angsten. 
Het laatste hoofdstuk van het verslag bevat een 
aantal suggesties voor het beleid, welke groten-
deels op grond van de onderzoeksresultaten 
werden opgesteld. 

6. Russgeldbescheid' en `Strafbefehr ( 19 79) 
Op verzoek van de Minister van Justitie werd 
dit onderzoek verricht door prof mr. P.J.P. 
Tak van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 
het voorjaar van 1980 heeft prof. Talc gerappor: 
teerd over zijn bevindingen onder de titel: 
`Strafbefehls- en Bussgeldverfahren'. 
Hieronder zullen beide procedures eerst in het 
kort worden beschreven. Daarna zal meer in 

31 	concreto op de verschillen tussen Nederland en 
Duitsland worden ingegaan. Tenslotte wordt 
nagegaan welke betekenis de Duitse regelingen 
voor Nederland zouden kunnen hebben. 
De `Strafbefehl'-procedure 
De `strafbefehr-procedure geldt voor misdrij-
ven waarvoor de `Strafrichter' of het `Schoffen-
geriche bevoegd is; hieronder vallen alle ver-
keersmisdrijven. Het speelt in de Duitse prak-
tijk een grote rol omdat via deze summiere 
procesgang een langdurige en kostbare proce-
dure vermeden kan worden. Het `Strafbefehr 
is een door het Duitse openbaar ministerie 
geformuleerde ontwerpbeschikking, die na toet-
sing van de materiele en formele vereisten door 
de rechter wordt ondertekend en die, na aan 
de verdachte te zijn betekend, voor tenuitvoer-
legging vatbaar wordt, wanneer deze niet bin-
nen een week na betekening verzet aantekent 
ter griffie van het 'Amtsgericht'. De strafrech-
telijke procedure wordt hier dus aanzienlijk 
bekort door achterwegelating van de behande-
ling ter terechtzitting. 
Het `Strafbefehr moet de telastlegging inhou-
den, de bewijsmiddelen en de vaststelling van 
de straf; verder wordt informatie gegeven over 
de termijn voor en de wijze van verzet. Het 
`Strafbefehr wordt betekend. Op de dag van 
de betekening begint de termijn waarbinnen 



verzet kan worden aangetekend te lopen. Kan 
de verdachte aannemelijk maken dat hij buiten 
zijn schuld de tennijn van verzet heeft laten 
verlopen, dan kan de rechter bepalen dat zijn 
zaak alsnog in behandeling wordt genomen 
('Wiedereinsetzung in den vorigen Stand'). Wan-
neer de verdachte verzet heeft aangetekend 
wordt de zaak op de zitting behandeld. Het 
`Strafbefehr geldt dan als dagvaarding. De ver-
dachte is verplicht te verschijnen omdat anders 
zijn verzet vervallen wordt verklaard. 
De Tussgeld'-procedure 
De `Bussgeld'-procedure is de gebruikelijke 
procedure voor de afdoening van `Ordnungs-
widrigkeiten' (OW) (de vroegere overtredingen) 
en vindt zijn wettelijke regeling in het tweede 
deel van het `Gesetz iiber Ordnungswidrig-
keiten'. 
De administratie is belast met de vervolging en 
afdoening van de OW's, zij het dat onder zeer 
bepaalde omstandigheden het openbaar ministe- 

	

32 	rie de vervolging kan overnemen. In beginsel 
benoemt de bijzondere wet, welks overtreding 
een OW oplevert het bevoegde administratieve 
orgaan. Anders dan voor de vervolging van 
strafbare feiten, waarvoor het legaliteitsbegin-
sel geldt, is voor de vervolging van OW's het 
opportuniteitsbeginsel uitgangspunt: de beslis-
singsspeelruimte is overigens vrij beperkt, in 
het bijzonder bij verkeers-OW's. De administra- . 
tie kan volstaan met een waarschuwing of 
transactie. Door middel van richtlijnen wordt 
nader bepaald in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden met een transactie kan worden 
volstaan. Komt het feit niet voor een transactie 
in aartmerking, dan wordt een Tussgeldbe-
scheid' uitgevaardigd, waarbij een uniformiteit 
in de afdoening is nagestreefd door het opstel-
len van een Tussgeldkatalog'. Het `Bussgeld-
bescheid' wordt de betrolckene betekend. De 
procesrechtelijke positie van de betrokkene en 
de admiriistratie in de `Bussgeld'-procedure is 

• op enkele uitzonderingen na gelijk aan die van 
de verdachte en het openbaar mirtisterie in het 
strafproces. 
Verzet tegen het 93ussgeldbescheid' moet bin-
nen een week na betekening aangetekend wor-
den; het verzet kan worden ingetrokken tot de 
uitspraak in eerste aanleg. Het verzet kan op 
twee manieren worden afgewilckeld; iii. op 



stukken in een schriftelijk proces na daartoe 
bekomen toestemrning van de betrokkene en 
het openbaar ministerie, of op grond van een 
onderzoek ter terechtzitting. Hierbij zijn de 
regels van strafprocesrecht van toepassing. De 
belangrijkste uitzonderingen hierop zijn dat de 
betroklcene en het openbaar ministerie niet 
verplicht zijn te verschijnen, tenzij de rechter 
anders bepaalt, en dat de rechter tot vereen-
voudiging van de procedure de omvang van de 
verhoren ter zitting bepaalt. Het geheel wordt 
afgesloten met een vonnis. In de schriftelijke 
procedure mag de rechter niet ten nadele van 
de betrokkene van het `Bussgeldbescheid' af-
wijken. Tegen de uitspraken na verzet gewezen 
staat het op cassatie gelijkend rechtsmiddel 
van `Rechtsbeschwerde' open. 
Verschillen tussen de Duitse en Ned erlandse 
situatie 
De wetgeving en de jurisprudentie in Duitsland 
hechten — althans voorzover het het onderzoek 

33 	ter terechtzitting betreft — zeer aan de beklem- 
toning van strafprocesrechtelijke beginselen. 
Voor de praktijk betekent dit bijvoorbeeld 
dat de `Amtsrichter' wiens werk voor een ge-
deelte vergeleken kan worden met het werk 
van de Nederlandse politierechter, per zitting 
nog niet de helft van de zaken die zijn Neder-
landse collega per zitting appointeert kan af-
wikkelen. Vergeleken met de Nederlandse 
situatie kent het Duitse openbaar ministerie 
een veel grotere instroming van processen-ver-
baal. Dit hangt samen met het feit dat de 
Duitse politie gebonden is aan het legaliteits-
beginsel en geen enkele — al was het maar afge-
leide — beleidsvrijheid tot sepot bezit, zo moe-
ten bijv. alle processen-verbaal met onbekende 
dader worden ingestuurd en door het openbaar 
ministerie uitdrukkelijk worden geseponeerd. 
Door het beperkt zijn van de beleidsvrijheid 
van het openbaar ministerie bij de vervolging 
en van de zittende magistratuur bij de straf-
toemeting (bijv. door de bijzondere strafmini-
ma) heeft de Duitse strafrechtspleging een 
duidelijk slepender karakter dan in Nederland. 
Ook in het Nederlandse systeem van strafvorde-
ring kan zich de situatie voordoen dat het 
seponeren van een strafbaar feit het ene uiter- , 
ste en het op de zitting brengen van dat feit 
het andere uiterste is, m.a.w. dat een passende 



strafrechtelijke reactie niet ingebed kan wor-
den in een passende strafprocessuele reactie. 
Voor dat dilemma biedt het Wetboek van 
Strafvordering het openbaar ministerie een 
oplossing in de vonn van een voorwaardelijk 
sepot, waarbij op gronden aan het algemeen 
belang ontleend een vervolging niet meer 
noodzakelijk is als aan door het openbaar 
ministerie gestelde voorwaarden is voldaan. 
Spelen echter andere beweegredenen zoals bijv. 
een doelmatige rechtspleging, een rol dan is 
het dogmatisch niet elegant deze rechtsfiguur 
te gebruiken en moet gezocht worden naar een 
andere die daarmee overeenkomsten vertoont 
zoals bijvoorbeeld de transactie. 
In het Wetsontwerp 15 012 is invoering van 
transactie ook bij misdrijven voorgesteld, in 
aansluiting op het voorstel van de Commissie 
Vermogensstraffen. 
In Nederland voert Van Veen, die het voorstel 
van transactie bij misdrijven vanuit de prak- 

34 tijk wel verantwoord en verdedigbaar acht, als 
zwaarwichtige theoretische bezwaren o.a. aan 
dat zo een nog groter deel van de justitie aan 
de openbaarheid en de rechterlijke controle 
onttrolcken wordt. Hiermee zou dan afscheid 
genomen worden van het openbaar strafproces 
met al zijn waarborgen, althans zou te vrezen 
zijn dat dit op den duur ook op de fundamen-
ten van ons accusatoire strafprocesrecht zou 
inwerken. Van Veen bepleit in plaats van deze 
uitbreiding van de transactie een decriminali-
seren en omvorrnen van (ethisch indifferente) 
misdrijven tot overtredingen. 
Bruikbaarheid van de procedures in Nederland 
Nu in Nederland in principe gekozen is voor 
een uitbreiding van de transactie tot misdrijven, 
en voor het overige de afdoening van misdrij-
ven in de praktijk niet vergelijkbaar is met de 
situatie in Duitsland, zal de behoefte aan de 
invoering van de rechtsfiguur van het `Straf-
befehl' niet dringend zijn. Voor de overtredin-
gen ligt de situatie volledig anders: daar dreigt 
een nog steeds wassende stroom van in het 
bijzonder verkeersovertredingen, politie en 
justitie te overspoelen. Welke winstpunten voor 
het Nederlandse systeem kan de vergelijking 
met de `Bussgeld'-procedure voor de afdoe-
ning van verkeersovertredingen in Nederland 
opleveren? 



Er valt een winstpunt te boeken ten aanzien 
van de politietransactie. Door de opvoering 
van het percentage politietransacties wordt de 
werkdruk binnen het politieapparaat minder 
omdat onder andere de voor het opmaken van 
het proces-verbaal in klad opgenomen 'gege-
yens niet verder behoeven te worden uitge-
werkt, hetgeen weer doorwerkt op de om-
yang van de instroming bij het openbaar 
ministerie. In dit verband moet er nog op 

• gewezen worden dat in Duitsland het beleid 
erop gericht is zo min mogelijk op kenteken 
te bekeuren en zoveel mogelijk na het consta-
teren van het feit tot staande houden over te 
gaan. Dit beleid heeft vele voordelen. Van de 
zijde van de politie wordt o.a. gesteld dat een 
directe reactie op een begane verkeersovertre- 

. ding langer zal doorwerken in het toekomstige 
verkeersgedrag van de bekeurde dan een reac-
tie geruime tijd na het constateren van de 
overtreding. Bovendien zal een direct politie- 

35 	optreden ook uitwerking hebben op het ver- 
keersgedrag van de medeweggebruiker. 
Een tweede winstpunt: Een van de uitgangs-
punten in zowel het Nederlandse als het 
Duitse systeem is dat voor een ieder die ervan 
beschuldigd wordt een verkeersovertreding — 
in welke juridische setting, overtreding of 
`Ordnungswidrigkeif , dan ook — te hebben 
begaan het recht bestaat uiteindelijk die be-
schuldiging door een onafhankelijke rechter 
te laten beoordelen. Het grote verschil tussen 
beide systemen zit in de uitwerking van dit 
uitganspunt; naar Duits recht moet de betrok-
kene dit recht actief geldend maken door uit-
drukkelijk verzet aan te tekenen tegen het 
`Bussgeldbescheid', terwijl naar Nederlands 
recht automatisch dit recht geldend gemaakt 
wordt als de verdachte niets onderneemt om 
de werking van dit recht te blokkeren; m.a.w. 
door niet in te gaan op het transactie- en/of 
schikkingsvoorstel. 
De eis dat de betrokkene in de `Bussgeld'-pro-
cedure zijn recht om de zaak voor de rechter 
te brengen uitdrukkelijk geldend moet maken 
is, naar analogie van de `Strafbefehr-procedure, 
niet in strijd met de beginselen van de rechts-
staat en levert geen schending op van de rech-
ten of vrijheden neergelegd in het Europees 
Verdrag. Wel kan men door het schrappen 



van het automatisme en de invoering van een 
recht eerst na actie, een onnodige belasting 
van het justitiele apparaat, in de vorm van een 
eindeloze reeks verstekzaken, voorkomen. Alle 
gevallen limners waarin de verdachte zijn recht 
niet geldend wil maken zouden dan buiten de 
rechter om worden afgedaan. 
Een derde winstpunt is de sterke administra-
tieve vereenvoudiging die in de `Bussgeld'-pro-
cedure bereikt is. Het proces-verbaal is meestal 
tegelijk het origineel van het `Bussgeldbescheid'. 
Alle voor het felt relevante gegevens staan hier-
in vermeld; m.a.w. ook de betrokkene kan zijn 
bewijspositie vaststellen en mede daarvan laten 
afhangen of hij verzet zal aantekenen. Het in 
gebruik zijnde stel formulieren is zo ingericht 
dat met een administratieve handeling alle voor 
de afwikkeling van de `OrdnungswidrigIceil 
benodigde papieren voorzien zijn van de door 
de politic of administratie te verschaffen gege-
yens. 

36 	Aangezien het `Bussgeldbescheid' in de plaats 
treedt van de telastlegging kan kort na het aan-
tekenen van het verzet de zaak bij de rechter 
aanhangig gemaakt worden omdat een aantal 
administratieve verwerkingen niet meer behoe-
ven plaats te vinden. Zo kan ook de termijn 
tussen het plegen van het feit en de strafrechte-
lijke afwikkeling daarvan aanzienlijk worden 
teruggebracht. 
Tot slot is een winstpunt dat het Duitse systeem 
zich leent voor een verregaande mate van auto-
matisering voor wat betreft de administratieve 
verwerking. Van de elders opgedane ervaring 
kan geprofiteerd worden. 
Bij de vergelijking tussen de `Bussgeld'-proce-
dure en het Nederlandse systeem van afdoe-
ning van overtredingen valt tenslotte nog in het 
oog dat — and ers dan in Nederland — de b ijzon-
dere opsporingsambtenaren of de diensten die 
belast zijn met het toezicht op de naleving van 
de bijzondere wetten, een transactie c.q. schik-
kingsbevoegdheid hebb en. 
De gedachte om het toepassingsgebied nit te 
breiden tot alle gevallen waarin ook een open. 
baar ministerie-transactie mogelijk is en waarop 
niet tevens het Besluit registratie justitiele 
gegevens van toepassing is, lijkt attractief; er 
bestaat al een landelijke transactielijst voor kan-
tongercchtsovertredingen die niet het verkeer 



betreffen, zodat deze uitgangspunt kan zijn 
voor een uniform transactiebeleid; een directe 
reactie is te prefereren boven een latere in de 
vorm van een openbaar ministerie-schikking; 
tal van overtredingen van de bijzondere wetten 
lenen zich voor transactie en de bijzondere op-
sporingsambtenaar kan bij uitstek deskundig 
zijn om te bepalen welke feiten,in concreto 
hiervoor in aanmerking moeten komen. 

B. Lopend extern onderzoek 

7. TBR-gestelden ( 1972) 
De vraagstelling luidt: welke is de bijdrage van 
de TBR-maatregel tot de resocialisatie van de 
TBR-gestelde uit de periode 1958-1962. Is het 
mogelijk op basis van persoons-, delict- en 
recidivegegevens bepaalde typen te onderschei-
den? Het initiatief tot dit onderzoek heeft ge-
legen bij het Selectie-instituut te Utrecht en bij 
de onderzoeker drs. H. Hamers. De supervisie 

37 	berust bij prof dr. Jac. van Weringh, hoogleraar 
in de criminologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het onderzoek zal worden afgeslo-
ten met een proefschrift. 

8. Vroegtijdige signalering van potentide 
delinquentie ( 1976) 
De materiaalverzameling van dit onderzoek 
werd verricht aan het Criminologisch Instituut 
van de Rijksuniversiteit te Leiden door mw. mr. 
H.H. Bloembergen-van der Most en drs. H.M. 
Willemse. Het doel van het op initiatief van 
prof. mr. W.H. Nagel opgezette onderzoek was 
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 werd gebniik gemaakt van een zoge-
naamde cohort-studie, waarbij alle personen 
uit een bepaalde leeftijdsgroep over een groot 
aantal jaren gevolgd worden. De cohort bestond 
hier uit alle leerlingen van de eerste en zesde 
klassen van alle lagere scholen in het school-
artsendistrict Boskoop, die in 1965/66 door 
de toenmalige schoolarts, mevrouw E.J. Nagel, 
werden onderzocht. Onderdeel van deze eerste 
momentopname waren behalve medische ook 
sociale en psychologische gegevens. De tweede 
momentopname vond plaats in 1974/75, waar- 



bij naast criminaliteits- en persoonsgegevens 
van de leerlingen ook nog medisch-sociale 
gegevens van familieleden zijn opgenomen. Er 
werden volgende momentopnamen gepland. Het 
lag oorspronkelijk in de bedoeling om door 
middel van een statistische analyse van het 
onderzoelcinateriaal na te gaan of en in hoeverre 
de verzamelde gegevens een specifieke relatie 
met het latere (criminele) gedrag vertonen. Het 
zou bijvoorbeeld van groot praktisch nut zijn 
indien zou blijken, dat men over het toekom-
stig gedrag van zesjarigen reeds evenveel zinnigs 
kan zeggen als over het toekomstig gedrag van 
twaalfjarigen. Bij zijn opvolging in 1978 door 
prof. dr. W. Builchuisen heeft prof. Nagel ge-
weigerd het onderzoeksmateriaal aan de nieuwe 
hoogleraar-directeur van het Criminologisch 
1nstituut over te dragen. Er is thans een rege-
ling getroffen die inhoudt dat mevrouw Nagel 
in samenwerking met de Leidse hoogleraar 
prof dr. J.J.M. van Tulcler een afrondend rap- 

38 	port over dit onderzoek zullen maken. 

9. Sociale en juridische prohlematiek hi/ niet-
gehuwcle tweerelaties, fase 11 (1977) 
(eerder aangeduid als `Alternatieve samenle-
vingsvormen') 
Voor dit onderzoek werd subsidie aangevraagd 
door de Nederlandse Gezinsraad en het C.O.C. 
Het onderzoeksvoorstel werd gefommleerd 
en wordt uitgevoerd door het Nisso te Zeist, 
in samenwerking met bet Sociologisch Insti-
taut van de Rijksuniversiteit te Utrecht en het 
Fiscaal en Notarieel Instituut van de Rijksuni-
versiteit te Leiden. Het eerste verslag van het 
onderzoek is in 1979 gepubliceerd; zie hier-
voor onder IA, nr. 3. Het tweede verslag zal in 
het najaar van 1980 gereed komen, en zal 
handelen over een aantal juridisch relevante 
punten, verhelderd door een klein aanvullend 
onderzoek. Het huidige onderzoek verschaft 
inzicht in de varieteit aan relatiestructuren. 
Het geeft daardoor ook aan notaris en rechter 
de mogelijkheid om, als zij over de relatie-
werkelijkheid van de justitiabelen nadere op-
heldering willen vragen, een aantal gerichte 
vragen omtrent die relatie te stellen. De over-
heid en met name de wetgever hebben die 
mogelijkheid niet. Bovendien wordt de wet-
gever geconfronteerd met een aantal andere 



vragen omtrent criteria die men aan relaties 
mag stellen in verband met de toekenning van 
bepaalde faciliteiten, omtrent de bereidheid 
bij partners tot een zekere mate van sociale 
herkenbaarheid e.d. Over dit soort vragen geeft 
het huidige onderzoek thans te weinig uitsluit-
sel. Om aan dit tekort tegeinoet te komen 
hebben de onderzoekers voorgesteld uit het 
huidige materiaal een selectie te maken van ge-
sprekken die zich lenen voor een her-interview, 
en dat dit her-interview dan dient als aanvulling 
op het reeds verzamelde inzicht in de relatie-
structuren. In deze her-interviews komen voor-
namelijk juridische vraagpunten aan de orde, 
welke kunnen duidelijk maken hoe het relatie-
materiaal door juristen, met name ook de 
wetgever, gehanteerd kan worden. 
Enkele centrale punten in deze aanvullende 
interviews zijn: a) in hoeverre heeft een re-
spondent zicht op het juridisch tekort in 
zijn/haar situatie? b) waarop orienteert een 

39 	respondent zich bij het eventueel constateren 
van zo'n tekort op het huwelijk (ervaren van 
rechtsgelijkheid), op de functies van de eigen 
relatie (ervaren van rechtsonzekerheid), op een 
bepaald sociaal model zoals bijvoorbeeld 'de 
nieuwe vrijgezellen' etc.? c) indien een respon-
dent tekorten voelt en die opgeheven zou wil-
len zien, wie zou er dan volgens hem/haar jets 
aan moeten doen, en in welke richting zou vol-
gens hem/haar de oplossing gezocht moeten 
worden? d) wat heeft een respondent daar 
voor over, welke barrieres is hij/zij bereid te 
nemen (contract, registratie ed.) en welke 
voordelen van de niet-geregelde situatie is hij/ 
zij bereid op te offeren in ruil voor de gewenste 
faciliteiten? 
Dit aanvullend onderzoek moet duidelijk maken 
in hoeverre het wel of niet vormgeven aan 
niet-gehuwde tweerelaties het gevolg is van het 
huidige wettelijke systeem dat alleen uitgaat 
van het huwelijk. Dit systeem kan narnelijk 
werken als orientatie-punt maar ook als afzet-
punt. Het kan met name het zoekproces van 
partners naar adequate oplossingen blokkeren. 
Meer praktisch geformuleerd zou het onder-
zoek kunnen duidelijk maken in hoeverre ze 
thans in verband daarmee niet huwen. Ook 
zou getoetst moeten worden hoe de respon-
denten reageren op — voor zover voor hen van 



toepassing — de maatregelen vervat in thans 
aanhangige wetsontwerpen. Bijvoorbeeld, het 
wetsontwerp 'huur-overgang bij overlijden' 
(wetsontwerp 14 249) en het adoptie-voorstel 
in wetsontwerp 13 548. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid om de inmiddels door de rechts-
pleging ontwikkelde relatiecriteria aan de 
respondenten voor te houden bij wijze van 
confrontatie met de mogelijke gevolgen die 
eventueel aan zijn samenleving verbonden kun-
nen worden. 

10. Strafrechtelijke sancties in Nederland 
(1978) 
Net 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 I 
verband met historische en maatschappelijke 

40 	achtergronden. Voorts wordt de toepassings- 
wijze nader bezien en de problematiek daarom-
trent geanalyseerd. Bevindingen van empirisch 
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 
aspecten (bijvoorbeeld rechtspositionele 
vraagstukken bij gedetineerden) of bepaalde 
gedeelten (bijvoorbeeld voorwaardelijke invrij-
heidsstelling) van dit gebied. Regels van peni-
tentiair bestuursrecht liggen besloten in een 
groot aantal bronnen: van internationale ver-
dragen tot ministeriele verordeningen. Voor 
penitentiaire bestuursfunctionarissen is het 
van belang, dat ze inzicht hebben in de gelden-
de regelingen en in de rechtswaarde ervan. Daar 
komt bij dat sedert mei 1977 voor gedetineer-
den een speciale beklag- en beroepsmogelijk-
heid 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 onathan-
kelijke penitentiaire rechter. Voor deze peni-
tentiaire rechter (en dat geldt evenzeer voor 
rechtshelpers en advocatuur) is de detentie-
situatie (altharts naar haar rechtsaspect) nog 
vrijwel een tabula rasa. Het is daarom voor de 



komende penitentiaire rechtspralctijk van bij-
zonder belang, wanneer van de bevindingen 
van het onderhavige onderzoek gebruik ge-
maakt kan worden. Prof mr. W.H. A. Jonkers 
c. £, van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
voeren dit project uit. De inleidende beschou-
wingen over de strafrechtelijke sancties in het 
algemeen alsmede het hoofdstuk over de ver-
mogenssancties en een belangrijk deel van het 
hoofdstuk over de vrijheidsstraf zijn reeds ge-
publiceerd in 'Het penitentiaire recht' (losbla-
dige editie, uitgegeven bij Gouda Quint B.V. 
te Arnhem). 

11. Functioneren Officier van Justitie ( 1978) 
De Officier van Justitie (OvJ) in Nederland 
kent een grote mate van discretionaire bevoegd-
heid. Ondanks de voordelen van deze discretie 
wordt men zich steeds meer bewust van de 
gevaren die aan discretie verbonden zijn. Zo 

41 	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 interpretatiemomen-
ten te achterhalen en te beschrijven. Karakte-
ristiek voor deze methode is dat het onder-
zoeksveld op de meest directe wijze — via 
participerende observatie — wordt bestudeerd. 
De uitvoerder van het onderzoek probeert zich 
gedurende deze observatieperiode zoveel moge-
lijk in de rol van de OvJ te verplaatsen om het 
handelen vanuit de betekenisgeving van de ac-
toren zelf 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 uit-
voering van deze controletaak procedurele re-
gels nageleefd te worden. Packer conceptuali-
seerde '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 ver-
wacht 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 `praktijktheorieen' die de 
perceptie en interpretatie van de omgeving 
door de OvJ in belangrijke mate typeren en 
standaardiseren. In de fase van analyse pro-
beert de onderzoeker te achterhalen welke de 

42 	orientaties of basisregels achter deze beslis- 
singspatronen zijn. De vraag is of de beslissings-
patronen van de OvJ uitsluitend tot orientaties 
op misdaadbestrijding en/of procedurele 
gerechtigheid zijn te herleiden. Verwacht wordt 
dat de OvJ zich niet alleen op deze twee doelen 
orienteert doch ook op het functioneren van 
de organisatie en de eigen rol binnen dat 
functionerend geheel. Ter explicitering van 
deze veronderstelling worden de orientaties op 
misdaadbestrijding, procedurele gerechtigheid 
en de organisatie nader uitgewerkt. De dage-
lijkse besluitvorming van de OvJ en de daarin 
gehanteerde typificaties zijn, naar verwachting 
van de onderzoeker, het compromis tussen de 
drie, dikwifis met elkaar strijdige orientaties. In 
de laatste fase van analyse zal nagegaan wor-
den, in welke omstandigheden een bepaalde 
orientatie de boventoon voert. In dit verband 
is de onderzoeker, al doende, ten aanzien van 
deze processen, naast een micro- en meso-so-
ciale analyse, juist ook een macro-sociale 
beschouwingswijze gaan hanteren. Inzicht in 
het handelen van de OvJ en de conditioneren-
de factoren ervan, lijkt van groot belang om de 
effectiviteit van beleidsvoorstellen zoals die 
welke de besluiten naar een verdere harmoni- 
sering willen ombuigen, te vergroten. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door mr. drs. 



HG. van de Bunt van het Willem Pompe Insti-
tuut voor strafrechtswetenschappen van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht; de supervisie 
heeft prof mr. A.A.G. Peters, er is een bege-
leidingscommissie onder voorzitterschap van 
mr. C Bronkhorst. 

12. '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 aanslui- 
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	ting lijkt te hebben met hetgeen waarover in 
Nederland ernstig gedacht wordt. 
De 'public interest' advocatuur is voorgekomen 
uit een initialief 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 een symbiotische 
bureaucratie, op het leven van de burger. De 
overtuiging bestond bij velen, dat de nauwe 
interactie tussen overheid en bedrijfsleven 
meer dan eens in conflict was gekomen met 
de 'public interest' doordat bij deze besluit-
vorming niet andere betrokken belangen, veel 
minder goed georganiseerd en minder gearti-
culeerd, gehoord waren. Vertegenwoordiging 
van deze tot dusver niet gepresenteerde groe-
pen, bijv. consumenten, milieubeschermers, 
gehandicapten, behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de balie: het is de advocatuur aan 
wie op grond van haar specifieke opleiding en 
bekwaamheid voor een belangrijk gedeelte de 
rol van hoedster van de rechtsstaat is toebe-
deeld. Het gegeven van deze gebrekkige ver-
tegenwoordiging van diffuse belangen voor 
administratieve forums, leidde tot een tweede 
overweging: het ontbreken van een mogelijk- 



heid voor juridische studenten zich te bekwa-
men in de identificatie en representatie van 
deze nog niet gethstitutionaliseerde belangen. 
Het Center for Law and Social Policy te 
Washington, het eerste 'public interest' advo-
catenkantoor, heeft naar het oordeet van de 
meest vooraanstaande leden van de balie en 
rechterlijke macht, uiterst belangrijke, pionie-
rende arbeid verricht. De advocatenpraktijk 
heeft hierdoor stellig nieuwe impulsen gekre-
gen om een bredere maatschappelijke verant-
woordelijkheid te accepteren. In zijn poging 
tot hervonning van de balie is het Center 
gevolgd door een aanzienlijk aantal 'public 
interest' advocaten. De onderzoeker heeft 
contact opgenomen met het Center of Law 
and Social Policy en heeft het aanbod gekre-
gen om gedurende tien weken de werkwijze 
van het Center van nabij mee te maken. Deze 
tijd is besteed aan het doen van literatuuron-
derzoek, het analyseren van de institutionele 

44 	geschiedenis en het houden van interviews met 
de deelnemers van het Center. De resultaten 
zullen in een rapport worden neergelegd. 

13. Jurisprudentie 'vol-beroeplArob-beroep' 
(1978) 
Doel van het onderzoek is te achterhalen welk 
verschil het maakt of een besluit van het 
bestuur getoetst wordt door de Kroon in vol 
bercip dan wel door de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State op grond van de Wet 
AROB (Administratieve Rechtspraak Over-
heidsbeslissingen). Juridisch-theoretisch is dit 
verschil in beginsel eenvoudig aan te geven: de 
Kroon kan toetsen aan de rechtmatig,heid en 
aan de doelmatigheid, hetgeen betekent dat zij 
in beginsel op grond van alle mogelijk denk-
bare 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 recht-
spraak slechts op een meer omslachtige wijze 
een vernietigde beslissing wijzigen. Hoofddoel 
van het onderzoek is nu om na te gaan of deze 
theoretische verschilpunten in de empirie van 
de rechtspraktijk werkelijk tot wezenlijke ver-
schillen in uitkomst leiden. De centrale vraag- 



stelling luidt daarom: maakt het verschil of de 
rechtsgang die open staat, het beroep op de 
Kroon is of het beroep op de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State? Zo ja, voor wie 
en in welke opzichten? De achtergrond van 
deze vraagstelling is de volgende: indien zou 
blijken dat ondanks de theoretische 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 beoordeeld wordt, dan z6u de transfor-
matie van het beroep op de Kroon in een be-
roep 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 gevon-
den verschillen tussen oordeelsvorming in 
beroep door de Kroon en de Afdeling recht-
spraak, argumenten opleveren om voor een 

45 min of meer beperkt aantal wetten het beroep 
op de Kroon af te schaffen (en dus te vervan-
gen door AROB-beroep). Omgekeerd kan ook 
blijken dat het gelet op de geconstateerde ver- . 
schillen 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 conclu-
sies te zeer afhangen van een politieke waarde-
ring 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 openstaat tegen beschik-
kingen met gevallen waarin de Wet AROB een 
rechtsgang bied. Onderzoektechnisch geldt 
dan immers het grote voordeel dat diverse — 
mogelijk storende — variabelen constant kun-
nen worden gehouden, zodat een zo zuiver mo-
gelijk antwoord kan worden gevonden op de 
centrale vraagstelling. 
Niettemin zullen ook beroepsprocedures op 
de Kroon tegen niet-beschikkingen (met name 
plannen, wetten in materiele zin) in het onder-
zoek betrokken moeten worden. Immers is het 



geval denkbaar dat men ook daar zou kunnen 
volstaan met een rechtmatigheidstoetsing, uit 
te voeren door de Afdeling rechtspraak. De ge-
gevens voor dit onderzoek zullen worden ver-
gaard via literatuuronderzoek, analyse van 
jurisprudentie en dossiers, case-studies, een 
beoordelingsexperiment, interviews en statis-
tische analyse. De opdracht tot dit onderzoek 
is door de Ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Justitie verleend aan de Vakgroep bestuurs-
recht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 
te Groningen, en staat onder leiding van prof 
mr. M. Scheltetna. Voorzitter van de begelei-
dingscommissie is mr. J.A.M. van Angeren. 

14. Invloed TV-geweld op gedrag jeugdigen 
( 1978) 
Dr. 0. Wiegman is door de Amerikaanse hoog-
leraar .  dr. L.D. Eron benaderd met de vraag als 
onderzoekcoordinator voor Nederland te wil-
len fungeren in een multinationaal project dat 

46 	beoogt 'A cross-cultural study of the inter- 
action 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 Australie, Finland, Israel 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 Onder-
wijs (SVO); gezien de omvangrijke kosten die 
met het project gemoeid zijn, zal getracht wor-
den nog andere subsidiebronnen aan te boren. 
Ter wille van een onderzoeksopzet die rekening 
zou houden met de wensen van het Ministerie 
van Justitie en van de SVO, is door deze instan-
ties eerder e'en 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 wetenschappelijk 
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 onder-
zocht in hoeverre deze relatie wordt beihvloed 
door sociaaI-culturele en cognitieve factoren. 
De specifiek Nederlandse bijdrage aan het pro-
ject stoelt op de wens meer facetten van het 
menselijk gedrag in het onderzoek te betrekken, 
mede omdat de televisie ons niet uitsluitend 
een agressief dieet voorschotelt. De onderzoe-
ker kon in eerdere situaties aantonen dat 

47 	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 
overkoepelend project wil de onderzoeker be-
kijken in hoeverre de geschetste relaties aan-
toonbaar 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 schoolvorde- 
ringen. 	dit laatste facet is een samen- 
werkingsverband aangegaan met de Vakgroep 
ontwikkelingpsychologie aan de Rijksuniversi-
teit te Leiden. Uitgangspunt bij het Leidse aan-
deel is de vraag in hoeverre binnen een bepaalde 
onderwijssetting de mentale weerbaarheid tegen 
op de beeldbuis vertoonde agressie kan worden 
vergroot. 

15. Rechtsvinding en persoonskenmerken 
( 1979) 
De wijze.  van rechtsvinding is onderwerp van 
een oude, maar nog steeds levendige strijd in 
de juridische wereld. De volgende twee, onder-
ling 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 aan- 



vaardbare 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 normatief van aard worden 
bestempeld: bet gaat er vrijwel steeds om hoe 
de rechter zou moeten beslissen. Hoe de rech-
ter 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. Uit per-
soonlijke gesprekken met rechters hierover 
blijkt dan ook dat zij in hun dagelijkse prak-
tijk nauwelijks baat vinden bij de verschillende 
rechtsvindingstheorieen. In tegenstelling tot 
de Nederlandse en Duitse rechtsvindingslite- 

48 	ratuur wordt in de Amerikaanse literatuur 
vaak uitgegaan van de actueel beslissende 
rechter. Het onderwerp is daarbij echter veelal 
het 'Supreme Court' of de 'State Appeal 
Courts'. Aangezien het Amerikaanse rechts-
systeem op verschillende punten essentieel 
afwijkt van het Nederlandse, kunnen deze 
studies slechts een beperkt licht werpen op de 
Nederlandse situatie. In Nederland is tot nog 
toe alleen het vonnisgedrag van de rechter in 
strafzaken, waarin het probleem van de rechts-
vinding van andere aard is dan in het privaat-
recht, onderwerp van empirisch onderzoek 
geweest. Het lijkt daarom zinvol de in de rechts-
vindingsliteratuur doorgaans theoretisch en 
norrnatief georienteerde juridische beschou-
wingswijze aan te vullen met onderzoek vanuit 
een meer sociaal-wetenschappelijke optiek, 
en wel speciaal op het terrein van het privaat-
recht. Het doel van dit onderzoek is bij te 
dragen tot de kennis over het functioneren 
van de rechtsvinding in de praktijk. Onderzoek 
naar de rechtsvinding is niet alleen wenselijk 
om de discussie over de rechtsvinding minder 
academisch te maken en te verrijken met een 
empirische component, maar ook kunnen de 
rechterlijke macht en de wetgever baat hebben 
bij dergelijk onderzoek. 
Ten aanzien van reeente wetgeving op het ge- 



bied van het privaatrecht worden kritische 
geluiden gehoord met betrekking tot de gede-
tailleerdheid van wetsbepalingen. Ook worden 
er bezwaren geuit tegen het opnemen van 
vage normen als `redelijkheid en billijkheid'. 
Er bestaat echter weinig of geen inzicht in de 

. wijze waarop de rechter bij de rechtsvinding te 
werk gaat met rechtsregels en blanco normen. 
Empirisch onderzoek kan de wetgever belang-
rijke informatie verschaffen voor de wense-
lijke opstelling van wetsbepalingen. Een ander 
toepassingsgebied zou kunnen zijn de RAIO-
opleiding*) en de cursussen van de Stichting 
Studiecentrum Rechtspleging. Er is immers 
meer inzicht verkregen in de rol van persoons-
kenmerken. Als voorbeelden van toepassing 
hierbij valt te noemen het informeren en trai-
nen van RAIO's en rechters wat betreft hun 
rol als beslisser, het onderkennen en eventueel 
corrigeren van persoonlijkheidsinvloeden in 
het beslissingsproces, het scheppen van waar- 

49 	borgen om storende effecten tegen te gaan 
(bijvoorbeeld door middel van explicitering 
van vooronderstellingen). De uitkomsten van 
het onderzoek zouden ook bruikbaar kunnen 
zijn voor de evaluatie van de RAIO-opleiding. 
Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of de 
ervaring van de beslisser (rechter/RAIO) rele-
vant is voor de uitkomst van de beslissing. Te-
yens zouden de uitkomsten van het onderzoek 
consequenties kunnen hebben voor de RAIO-
selectie en de selectie van leden van de Rech-
terlijke Macht. Tenslotte zal waarschijnlijk ook 
inzicht verkregen worden in de rol van de 
rechter in de procesgang. Is de rechter lijdelijk 
of `procedeerf hij mee, bewust of onbewust? 
Hoe werken persoonskenmerken door bij de 
vaststelling van feiten? Wellicht dat informatie 
over het functioneren van de enkelvoudig 
opererende rechter van belang kan zijn voor 
de discussie over de invoering van de unus 
iudex, small claim courts ed. In veel arrondis-
sementen wordt bijvoorbeeld het gebruik van 
de enkelvoudige kamer van de rechtbank uit-
gebreid. Hier ligt wellicht een taak van de wet-
gever in de nabije toekomst. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door mr. J. 
ten Kate en drs. P.J. van Koppen, verbonden 

*) RAIO: rechterlijke ambtenaar in opleiding. 



aan respectievelijk het Juridisch Instituut van 
de Erasmus Universiteit van Rotterdam en het 
Instituut poor Persoonlijkhekls- en Ontwikke-
lingspsychologie van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. 
De supervisie berusr bij prof mr. J.M. van 
Dunne (Rotterdam) en prof dr. W.K.B. Hof-
stee (Groningen). Er is een begeleidingscom-
missie met als voorzitter mr. J. C. Hoogenraad. 

16. Arob-bezwaarschriftprocedure (1980) 
Op voorstel van het Ministerie van Binnenland-
se Zaken is de Minister van Justitie opgetreden 
als mede-opdrachtgever van een jurisprudentie-
onderzoek ivol beroep/Arob-beroep'. Vervol- 
gens is het Ministerie van Justitie door dat van 
Binnenlandse Zaken benaderd voor een twee-
de onderzoekproject op het terrein van de 
rechtsbescherming, en wel naar het functione-
ren van de Arob-bezwaarschriftenprocedure , 
bij de lagere overheid. De beide ministers i.e. 

50 	hebben reeds in de Memorie van Antwoord 
inzake de Wet Arob (Administratieve Recht-
spiaak Overheidsbeslissingen) het standpunt 
ingenomen, dat de behoefte aan `vol' Kroon-
beroep i.p.v. Arob-beroep in de toekomst 
mede door de kwaliteit van de behandeling van 
de Arob-bezwaarschriften bepaald zal worden. 
De opdracht voor het onderzoek is ver1eend 
aan de Vakgroep bestuursrecht en bestuurs-
kunde van de Rijksuniversiteit te Groningen 
en staat onder leiding van prof mr. Al. Sche1- 

. tema. Er is een begeleidingscommissie met als 
voorzitter .  jhr. mr. HE van Kinschot. Het 
onderzoeksplan omvat twee fasen: — fase 1: 
een voorverkenning t.b.v. het hele onderzoek 
en een enquete onder alle lagere overheden 
(gemeenten en provincies) ter voorbereiding 
van fase 2; — fase 2: een bestuurskundig, een 
bestuursrechtelijk en een rechtssociologisch 
deelonderzoek. De enquete onder de lagere 
overheden is bedoeld om inzicht te lcrijgen in 
het totale aantal bezwaarschriften en in de 
vormgeving van de procedures, en dient tevens 
als basis voor een steekproef t.b.v. de drie 
deelonderzoeken uit fase 2. Overleg over de 
onderzoeksopzet heeft ertoe geleid dat de uit-
voering van deze enquete zal worden verzorgd 
door het WODC. Het bestuurskundig deelon- 
derzoek analyseert de besluitvormingsstructuren 



en -procedures; het bestuursrechtelijk deelon-
derzoek neemt de aangevochten en de herziene 
beschikkingen onder de loep; terwijl het 
rechtssociologisch deelonderzoek de aandacht 
richt op de bezwaarde burger, m.n. zijn hou-
ding en handelen t.o.v. het bestuur. 

17. Reclasseringshulp: een praktijkexperiment 
(1980) 
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 Justi-
tie zich op het standpunt gesteld meer te voe-
len 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 reclasse-
ringsteams te interesseren. 
Het Criminologisch Instituut is daarop geko- 

5 1 	men met een werkplan voor twee teams, dat 
begeleid zal worden door een overleggroep, 
waarin de verschillende betrokken instanties 
vertegenwoordigd zullen zijn, terwijl het werk-
plan geevalueerd zal worden door dit instituut. 
Prof dr. R. W. Jongman superviseert daarbij 
de onderzoekers mw. mr. drs. M.J. Winkels en 
drs. RK. Boelens. Drs. G. Weening is voorzit-
ter van de begeleidingscommissie. Twee ARV-
teams in Groningen hebben zich bereid ver- 
klaard aan het onderzoek mee te werken. Cen-
traal in het te evalueren reclasseringswerkplan 
staat de intensivering van de hulpverlening ge-
richt op de problemen rond inkomen, werk, 
huisvesting, opleiding en vrijetijdsbesteding. 
Tevens zal de opvang van acute problemen, 
ontstaan als gevolg van dreigende strafvervol-
ging en moeilijkheden rond methadonverstrek-
king, een belangrijk aspect van het onderzoek 
vormen. Dat betekent dat gedurende het 
onderzoek: 1. in de individuele hulpverlening 
bovenstaande problemen van de client de prio-
riteit krijgen. Daarbij zal gestreefd worden 
naar het breder maken van bepaalde onder-
delen van die hulpverlening; 2. daarnaast de 
meer structurele kant van het hulpverlenings-
werk rond bovenstaande problemen zal wor-
den aangepakt. Onder `structuue wordt hier 
verstaan het geheel van lokale en regionale 



instituties (bedrijfsleven, onderwijsorganisa-
ties, arbeidsbureaus e.d.). Bij het deelonder-
zoek naar de individuele hulpverlening zal 
worden nagegaan wat de problemen zijn van 
de client, volgens hem zelf en volgens de 
reclasseringsmaatschappelijk werker (r.m.w.- 
er); wat de actie is van de r.m.w.-er op grond 
van de door hem gesignaleerde problemen, 
of hij zich daarbij richt op de problemen zelf 
dan wel op de persoon van de client; welke 
de effecten zijn van de hulpverlening naar 
zowel het oordeel van de client als dat van de 
r.m.w.-er. Het ligt in de bedoeling dat ook de 
onderzoekers zelf door middel van tussentijdse 
interviews met clienten en r.m.w.-ers een on-
afhankelijke inventarisatie van problematiek 
en procesgang vastleggen. Het voomaamste 
doel van het deelonderzoek betreffende de 
structurele hulpverlening is het opzetten van 
concrete projecten rond een aantal van dezelf-
de probleemvelden . als gevormd bij de indivi- 

52 duele hulpverlening, bijvoorbeeld wonen en 
werken. Het heeft oorspronkelijk in de bedoe-
ling gelegen de resultaten van de onderzoeks-
groep af te zetten tegen die van een controle-
groep, te trekken uit de derde fase van het 
WODC-onderzoek `Tijdsbesteding en functio-
neren reclasseringsteams' waarin ook de clien-
ten zelf benaderd zouden worden. Door de 
weigering van de VVR1 verdere medewerking 
aan het WODC-onderzoek te verlenen is bier 
een probleem ontstaan, dat voor het Crimino-
logisch lnstituut aanleiding was een aanvul; 
lend subsidieverzoek in te dienen ten behoeve 
van een controlegroep-onderzoek. 

18. Vrouw en Recht: de positie van vrouwen, . 
werkzaam in juriclische beroepen (1980) 
Op initiatief van de Commissie Emancipatie-
zaken van de Vereniging van Vrouwen met 
Aeademische Opleiding ( VVAO) zal in novem-
ber 1980 een congres Wrouw en Becht' geor-
ganiseerd worden. Op verzoek van de Congres-
commissie Vrouw en Recht is door prof dr. 
mr. CJ/k!. Schuyt c.s. gestart met een onder-
zoek naar 'de positie van vrouwen, werkzaarn 
in juridische beroepen'. Een verslag van dit 
onderzoek zal deel uitmaken van het te houden 
congres. Doel van het onderzoek is te komen 
tot een inventarisatie van de deelname van 



vrouwen in de verschillende juridische beroe-
pen in de periode 1964-1980, tot een eerste 
verkenning van mogelijke discriminatiepatro-
nen van vrouwelijke juristen in de juridische 
beroepen (bijv. bij sollicitaties, promoties, 
werkverdeling en in de dagelijkse beroepsuit-
oefening), en tot een mogelijke verldaring van 
eventueel gevonden discriminatiepatronen. In-
dien mogelijk zal een vergelijking worden ge-
maakt tussen het deelnamepatroon van vrou-
wen in de juridische beroepen en dat in andere 
academische beroepen. Het onderzoek heeft 
een beperkt karakter: er moet binnen 10 maan-
den een rapport ten behoeve van het congres 
van de VVAO opgeleverd kunnen worden. Dit 
sluit een zeer diepgaand onderzoek naar dis- 

* criminatiepatronen en hun mogelijke maat-
schappelijke bronnen en oorzaken uit. Niette-
min zal worden getracht een wetenschappelijk 
verldaringsmodel te ontwikkelen met betrek-
king tot de bronnen van discriminatiepatronen, 

53 	dat voor de betrekkelijk kleine onderzoeks- 
groep van vrouwelijke juristen voor het eerst 
kan worden getest. Indien dit verldaringsmodel 
in dit onderzoek dienstbaar kan blijken te zijn, 
zal het in de toekomst voor andere probleem-
stellingen met betrekking tot (vrouwen)dis-
crirninatie verder kunnen worden ontwikkeld. 
Het onderhavige onderzoek zal zo effect 
kunnen sorteren voor een langere termijn en 
voor andere probleemgebieden dan uitsluitend 
de problemen van vrouwelijke juristen. Op ver-
zoek van het Ministerie van CRM betaalt het 
Ministerie van Justitie de helft van de onder-
zoekskosten. 

C. Extern onderzoek in voorbereiding 

19. Patronen van regeltoepassing in ambte-
lijke diensten 
Onder deze titel is een subsidieverzoek inge-
diend door de Vakgroep Rechtssociologie 
Lo. van de Universiteit van Amsterdam. Het 
voorwerp van onderzoek — ambtelijke patro-
nen van regeltoepassing — wordt als volgt om-
schreven: Gedragspatronen m.b.t. de wijze van 
interpretatie en hantering van de wet, welke 
patronen geihstitutionaliseerd zijn in een amb-
telijke dienst die terzake van individuele be-
slissingsgevallen adviseert aan een bestuursor- 



gaan, dat zijn competentie en richtsnoeren 
ontleent aan een wet die een conditioneel 
programma bevat. De centrale onderzoekvra- . 
gen worden aldus geformuleerd: 1. Welke 
patronen van regeltoepassing doen zich voor; 
2. Welke daarvan is dominant; 3. en hoe is die 
dominantie te verklaren? Ter verklaring van 
de dominantie wordt als een van de mogelijke 
factoren vooral de structuur van de program-
mering van het betreffende bestuursorgaan 
onder de loupe genomen, waamiee het onder-
werp van de structurering van juridische discre-
tie volop in de aandacht komt te staan. Onder 
de `structuur van de programmering' wordt 
verstaan: het typische geheel van eigenschap-
pen van de toepasselijke wet of andere vormen 
van programmering van ambtelijk-bestuurlijk 
handelen, als daar zijn: richtlijnen, circulaires, 
nota's en plannen of programma's. Onderzoek 
naar patronen van regeltoepassing (rechtsvin-
ding) kan inzicht verschaffen in de wijze waar- 

54 	op ambtelijke diensten de wet in een concreet 
geval interpreteren of aanvullen, wanneer ze 
binnen de bevoegdheid, die de wet hen daartoe 
laat, een beslissing moeten nemen of voorbe-
reiden in het uitvoerende vlak. Zowel ambte-
naar als bestuurder kunnen zich met dit in-
zicht meer bewust worden van de processen 
waarin zij zich ambtshalve bevinden, als zij 
op basis van een wettelijk voorschrift, dat hen 
een bepaalde ruimte laat, van hun bevoegdheid 
om te beslissen, in een concreet geval, gebruik 
maken. 
lnzicht in de methode van wetstoepassing is 
voor de wetgever — dat wil zeggen op departe-
mentaal voorbereidend niveau en op parlemen-
tair niveau — van belang, omdat het de wet-
gever confronteert met de ambtelijke handel-
wijze met betrekking tot zijn produkt. Het 
overigens niet nieuwe inzicht, dat de werking 
van een wet pas blijkt in de toepassing ervan, 
kan nader worden gespecificeerd. Weliswaar 
gaat het in dit onderzoek niet om de uitkomst 
van de beslissingsmethode, maar om de metho-
den zelf, met name de geinstitutionaliseerde 
methoden van rechtsvinding. Onder deze me-
thoden kunnen er echter voorkomen, die 
destructief kunnen blijken te zijn in het licht 
van de doelen die de wetgever zich bij de for-
mulering voorstelde. Meer inzicht in het vraag- 



stuk van de aard van de grenzen aan program-
mering van bestuurlijk en voorbereidend-ambte-
lijk handelen via juridische technieken, heeft 
in het algemeen grote betekenis voor beleids-
vorming inzake . wetgeving. Via programma's 
wordt op politiek vlak getracht het bestuurlijk-
ambtelijk handelen te beheersen. Wanneer 
evidentie verzameld wordt over de eventuele 
relatie tussen programmastructuur en de ge- • 
bezigde interpretatiestijlen en men verder in 
het oog houdt dat dergelijke stijlen en metho-
den van werken de inhoud van de in het pro-
gramma liggende premissen van het bestuurlijk-
ambtelijk handelen zullen beihvloeden, is ken-
nis vergaard die van belang is voor het toekom-
stig programmeringsbeleid. De vraag: planning 
of wetgeving is een zaak die om goede redenen 
o.a. door toedoen van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, in de aandacht 
is gekomen. 

55 	20. Angst voor verkrachting 
In het WODC-rapport `Onrustgevoelens in 
Nederland' (juli 1976) luidt een van de con-
clusies: 'De Nederlanders die relatief veel on-
rustgevoelens hebben, vormen een zeer speci-
fieke bevolkingsgroep. Het gaat hier om vrouwen 
van omstreeks dertig jaar die in een der grote 
steden wonen. Het delict waarvoor deze vrou-
wen bevreesd zijn, is de seksuele aanranding 
(blz. 26)'. Binnen het kader van het toenmalige 
onderzoek bleef deze constatering onverldaard: 
`Aangezien de reele omvang van de seksuele 
geweldscriminaliteit de bij sommige vrouwen 
bestaande gevoelens van onveiligheid onvol-
doende kan verklaren, zal er moeten worden 
gezocht naar andere oorzaken' (blz. 28). Ten 
einde uitvoering te geven aan dit voornemen 
is door het WODC contact opgenomen met 
de Dienst Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek 
(DSWO) die ressorteert onder de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
te Leiden. Resultaat van dit overleg is een on-
derzoeksvoorstel annex subsidieverzoek van de 
DSWO, waarin de stem doorklinkt van de 
Leidse werkgroep `Vrouwenstudies'. 
Het voorstel betreft een onderzoek dat, indien 
de benodigde gelden worden verkregen, in 
twee fasen zal worden uitgevoerd. In de eerste 
fase zal het aanwezige materiaal over angst voor 



verkrachting geexploreerd worden, i.c. een 
secundaire analyse van het bestaande WODC-
materiaal. Enkele diepte-interviews zullen aan-
vullende inzichten verschaffen. Deze fase dient 
om tot een goede theorievorming over angst 
voor verkrachting te komen. In de tweede fase 
zal een veldonderzoek plaatsvinden in een 
lokale populatie. Dit om inzicht te krijgen in 
de mate waarin angst voor verkrachting beper-
lcingen aan vrouwen oplegt, welke factoren een 
verklaring leveren voor deze angst en welke 
acties effectief zijn gebleken ter verandering van 
de situatie rondom verlcrachting. De gesigna-
leerde angst voor verkrachting wordt steeds 
bestudeerd in onderlinge relatie met de reele 
kans op verkrachting, een relatie die bij voor-
baat reeds complex te achten is. 

21. Prof mr. W.P.J. Pompe-Kliniek, 1966-1974 
Na een eerste subsidieverzoek voor een onder-
zoek naar het reilen en zeilen van de Pompe- 

56 kliniek in haar roerige beginjaren 1966-1974, 
waarover ten departemente met de leiding van 
de kliniek overleg is gevoerd, werd lange tijd 
niets meet over deze zaak vernomen. Thans is 
op initiatief van de Wetenschappelijke Begelei-
dingscommissie van de kliniek, door de Vak-
groep Sociale Psychologie van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen een geheel nieuw on-
derzoeksvoorstel ter subsidiering aan het Mini-
sterie van Justitie voorgelegd. 
Gezien de gecompliceerdheid van de ontwikke-
ling van een kliniek in een periode van 8 jaar 
en de omvang van het materiaal dat daarop 
betrekking heeft, acht men het noodzakelijk 
beperkingen op te leggen aan de vraagstellingen 
waarop in dit onderzoek antwoorden gezocht 
worden. Daarbij spelen als algemene overwe- 

rigen mee, dat niet alles wat zich in de historie 
van de kliniek heeft voorgedaan van belang is 
voor het begrijpen van haar ontwikkeling, noch 
voor een generalisatie naar soortgelijke institu-
ten. Prioriteit ligt bij de organisatie-aspecten 
van het werk in een instituut, dat zowel een 
behandelings-, als een maatschappij-beveiligen-
de taak heeft. De achtergrond hiervoor vormt 
de constatering dat op dit terrein een groot 
gebrek aan kennis en inzicht bestaat. Tevens 
dat de betekenis van deze processen voor de 
gang van zaken in zo'n instituut en de behande- 



lingsprocessen die zich erin afspelen onderschat 
wordt. Tenslotte dat inzichten in deze proces-
sen generaliseerbaarder zijn dan de strikt 
therapeutische. 
De keuze van vraagstellingen is verder geba-
seerd op de volgende overwegingen. In de 
eerste plaats lijkt het van belang aan te sluiten 
op de behoeften die er momenteel leven bij de 
diverse instanties die bij de uitvoering van de 
TBR-maatregel betrokken zijn. In de tweede 
plaats speelt de interesse naar de ontwikkeling 
van de Pompe-kliniek in het verleden een rol. 
De interpretaties van datgene, dat in de periode 
1966-1974 heeft plaatsgevonden zijn nogal ver-
schillend. Afhankelijk van de positie ten op-
zichte van de kliniek en de duur waarmee men 
bij de ontwikkeling betrokken was, formuleert 
men opvattingen over de gang van zaken in de 
kliniek. Niet alleen vanwege haar plaats in Nij-
megen en de betrokkenheid van velen die met 
de ldiniek te maken hebben gehad, maar ook 

57 	vanwege haar betekenis op nationaal niveau is 
het de moeite waard een controleerbare, zo min 
mogelijk persoons- en tijdgebonden beschrijving 
en interpretatie van de geschiedenis van de 
kliniek te maken. In de derde plaats is van be-
lang in hoeverre uit de gebeurtenissen en pro-
cessen in de Pompe-kliniek ook theoretisch 
waardevolle inzichten verkregen kunnen wor-
den. Bij de keuze van wat onderzocht moet 
worden speelt dan ook mee in hoeverre be-
staande theorieen op organisatie-psycholo- 
gisch en sociologisch terrein aansluiten op de 
verschijnselen die zich in een organisatie als 
de Pompe-kliniek voordoen. 
In de eerste acht jaar van haar functioneren 
zijn er in de Pompe-Idiniek een groot aantal 
verschillende werkwijzen en structuren be-
proefd. Al deze vormen en de bijbehorende 
ondersteunende argumenten zijn echter nooit 
systematisch geevalueerd. Een strikte evaluatie 
is via een ex post facto methode weliswaar 
niet mogelijk, het lijkt niettemin zinvol na te 
gaan welke effecten de verschillende oplossin-
gen hebben gehad voor organisatorische vraag-
stukken, waarmee men in de loop van de tijd 
werd geconfronteerd. 
Het doen van onderzoek naar de Pompe-Idiniek 
in die periode wordt vergemakkelijkt door 
de aanwezigheid van een uitgebreid archief. In 



de Icliniek werd veel geregistreerd. Dat geeft 
de mogelijkheid een gedetailleerd beeld te 
krijgen van wat er zich in de loop van de jaren 
heeft afgespeeld. 

22. SuiCide, automutilatie en hongers taking 
in justitiele inrichtingen 
Op instigatie van de Directie Cevangeniswezen 
is door het Psychologisch Laboratorium, afd. 
Klinische Psychologie van de Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen een voorlopige opzet ge-
formuleerd voot een onderzoek betreffende 
deze verwante onderwerpen. Men wil deze 
verschijnselen bestuderen in gevangenissen, 
huizen van bewaring, TBR-inrichtingen ener-
zijds, en anderzijds in psychiatrische inrich-
tingen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen, 
kazernes. Dit teneinde aldus de specifieke 
factoren op het spoor te komen die in justi-
tiele inrichtingen tot autodestructief gedrag 
leiden (Oar, tijdens en na het verblijf); en de 

58 	specifieke signalen te leren kennen die vooraf- 
gaan aan dergelijk gedrag in inrichtingen. Bo-
vendien hoopt men te ontdekken welke fac-
toren medebepalend zijn voor de toename 
van het aantal gevallen van autodestructief ge-
drag in de laatste jaren in de inrichtingen en 
daarbuiten. Op basis van het zo te verkrijgen 
inzicht hoopt men beleidssuggesties te kunnen 
doen met als doel de herkenning, opvang en 
preventie van zodanig gedrag te bevorderen. 

23. Vrouwen bij de politie: hoar positie, mo-
gelijkheden en motivatie 
Op verzoek van het WODC is dit onderzoeks-
voorstel uitgebracht door de werkgroep Ar-
beidsvraagstukken en Welzijn, een multidisci-
plinair samenwerkingsverband van onder-
zoekers aan de Faculteit der Sociale Weten-
schappen van de Rijksuniversiteit te Leiden; 
de coordinatie van de werkgroep geschiedt 
door de Dienst Sociaal-wetenschappelijk On-
derzoek. Bij de opzet en uitwerking van dit 
onderzoeksvoorstel is er vanuit gegaan dat er 
knelpunten zijn die participatie en integratie 
van vrouwen in de politiekorpsen beinvloeden. 
Vrouwen zijn niet alleen kwantitatief slecht 
of in het geheel niet in de diverse korpsen 
vertegenwoordigd, ook worden slechts weinig 
lcwalitatief hogere functies door vrouwen 



vervuld. Gebieden waar deze knelpunten kun-
nen liggen zijn: — bij de vrouw zelf; — in de 
omgeving (werkomgeving, prive-situatie, de 
maatschappij); — in een wisselwerking tussen 
deze beide gebieden. 
Door een inhoudsanalyse toe te passen op 
relevante artikelen uit een door het WODC 
.bijeengebrachte literatuurlijst is men gekomen 
tot een inventarisatie van groepen knelpunten 
en van probleemgebieden. Uitgaande van de 
hypothese dat zowel mannen als vrouwen ge-
schikt zijn traditioneel mannelijke functies 
te vervullen, mits het tegendeel is aangetoond, 
willen de onderzoekers inzicht krijgen in de 
positie, de reeele mogelijkheden en onmoge-
lijkheden voor vrouwen om bij de politie (in 
traditioneel door mannen vervulde functies) 
te werken. 

II. ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET 
59 	WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- EN 

DOCUMENTATIECENTRUM VAN HET 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

24. De WODC-slachtofferenquetes 1974-1979 

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

Sinds 1974 zijn er door het WODC jaarlijks 
enquetes gehouden waarbij aan een representa-
tieve steekproef uit de Nederlandse bevolking 
werd gevraagd of men het afgelopen jaar slacht-
offer van bepaalde delicttypen is geweest. Uit 
vergelijking tussen de uitkomsten van deze vijf 
enquetes blijkt dat de meeste delicttypen in de 
jaren 1973 t/m 1975 een vrij stabiel beeld te 
zien hebben gegeven. In 1975 vertoonden enke-
le delicttypen een lichte stijging. Deze stijging 
heeft zich in 1976 sterk doorgezet. Sinds 1977 
is wederom een stabilisering opgetreden. De 
duidelijkste toename sinds 1975 vertonen de 
delicttypen fietsendiefstal (27%), diefstal van 
portefeuille/zakkenrollerij (47%), vernieling 
(54%) en bedreiging/mishandeling op straat 
(87%). 
Het delict bromfietsdiefstal blijkt sinds de in-
voering van de verplichte bromfietshelm in 
1974 sterk te zijn teruggelopen maar sinds 



1976 weer enigszins te stijgen. De kans om 
slachtoffer te worden van den of meer van de 
tien in de enquete genoemde misdrijven was in 
de jaren 1976, 1977 en 1978 respectievelijk 
17,8%, 18% en 18,8%, terwijI de kans op het 
slachtofferschap van twee of meer delicten 
respectievelijk 4,0, 4,3 en 4,0% was. Gedurende 
een jaar krijgt dus Oen op elke vijf a zes Neder-
landers met een van deze vormen van crimina-
liteit te maken. De delicten waarmee jaarlijks 
een groot gedeelte van de bevolking te maken 
krijgt, hebben over het algemeen geen bijzonder 
ernstig karalcter. De totale kosten van de kleine 
criminaliteit tegen privepersonen bedragen 
thans ongeveer een half miljard gulden per jaar. 
De beslissing om wel of niet aangifte te doen 
blijkt primair afhankelijk te zijn van de mated& 
le ernst van het delict (omvang schade, ernst 
letsel). Los hiervan blijkt ook de mate waarin 
het slachtoffer zelf maatregelen had getroffen 
om een delict te voorkomen, de beslissing om 

60 	aangifte te doen te beithiloeden. De verhouding 
tussen de geregistreerde delicten en de gepleeg-
de delicten blijkt niet constant te zijn. Zij is 
blijkens de enqueteresultaten plaatselijk ver-
schillend. Met name tussen de grootste gemeen-
ten bestaan er in dit opzicht significante ver-
schillen. De onderzoekers concluderen tenslotte 
dat de cijfers van de politiestatistiek in prin-
cipe niet als graadmeter van de (kleine) crimina-
liteit kunnen worden gehanteerd. Deze cijfers 
zijn met name ongeschikt voor de evaluatie van 
politiele of particuliere programma's in het vlak 
van de misdaadpreventie, omdat hierdoor niet 
alleen de criminaliteitspatronen maar ook de • 
aangiftepatronen en verbaliseringspatronen 
worden beibvloed. (Reeks `Onderzoek en be-
leid' nr. 13). 

25. 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 waar-
bij tegenover elkaar worden gezet enerzijds de 
kosten die door particulieren en bedrijven ge-
maakt worden om hun goederen tegen inbraak 
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te beschermen en anderzijds de baten van deze 
inbraak-preventieve maatregelen uitgedrukt in 
het aantal door deze maatregelen verhinderde 
of voorkomen inbralcen. In het kader van deze 
analyse verricht het WODC een aantal deelon-
derzoeken. Door middel van een mondelinge 
enquete onder de bewoners van Den Haag en 
een schriftelijke enquete onder de Haagsche 
bedrijven, welke in de zomer van 1978 zijn 
gehouden, werd nagegaan in welke mate parti-
culieren en bedrijfsleven de afgelopen jaren 
moeite hebben gedaan hun goederen tegen in-
braak te beschermen en welke kosten hiervoor 
zijn gemaakt. Omtrent de schriftelijke enquete 
onder de Haagse bedrijven is inrniddels gerap-
porteerd. (WODC-reeks nr. 31, `Coba-onder-
zoek bedrijven'). 

26. De problematiek van het illegaal parkeren. 
De afhandeling van parkeerovertredingen door 
justitie 

Onderzoekers: drs. C. Cozijn en mw. mr. N. 
Nijenhuis-Dijkhoff 

Van 879 in het jaar 1977 in de parketregisters 
ten behoeve van de kantonrechters te Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht en Dordrecht ingeschreven 
overtredingen van parkeervoorschriften werd 
nagegaan hoe deze werden afgehandeld en 
welke tijdsduur daarmee gemoeid was. Van 
deze 879 zaken werden er 39 (4,5%) gesepo-
neerd. In 645 gevallen (73,5%) slaagde het 
transactieaanbod van het Openbaar Ministerie. 
In de overige 195 gevallen werd de zaak op de 
zitting van de kantonrechter gebracht. Er blijkt 
een sterk routinematig optreden van het Open-
baar Ministerie. Deze routine bestaat er in als 
eerste een transactie tot stand te brengen met 
de verdachte (slechts 4% van de verdachten 
werd geen transactieaanbod gedaan). Als door 
de verdachte op het transactie-aanbod niet 
wordt ingegaan (ook niet na een eventueel 
tweede aanbod) valt de beslissing tot sepone-
ren of dagvaarden. Indien na de dagvaarding .  
werd ingegaan op het transactieaanbod, werd 
de dagvaarding alsnog ingetrokken. Het OM-
optreden is er derhalve op gericht de zaak niet 
op de zitting van de kantonrechter te brengen. 
Het routinematige in het optreden van het 



OM blijkt ook in het stellen van standaard-
tarieven in de els, waar slechts zelden van af-
geweken wordt. Omdat parkeerzaken over-
wegend bij verstek behandeld worden door de 
kantonrechter (90%), en deze in de verstek-
zaken (vrijwel) steeds conform de eis vonnist, 
zien we deze standaardtarieven ook in de opge-
legde boetes terug. De door de rechter opge-
legde boete werd in ongeveer een-derde van 
de gevallen binnen de gestelde temiijn betaald. 
Het stellen van een tweede termijn leverde 
niet veel op. Ruim de helft van de boetes kon 
eerst worden geind nadat een arrestatiebevel 
was uitgebracht. Inmiddels zijn er dan gernid-
deld 16 maanden verlopen sinds de parkeer-
overtreding plaats vond. De verschillen tussen 
de kantons zijn niet groot, behalve voor het 
kanton Amsterdam, waar met name het uit-
brengen van de arrestatiebevelen nogal lang 
op zich laat wachten: tot soms meer dan twee 
jaar na het plegen van de overtreding. Het rap- 

62 	port is in juni 1980 uitgebracht. (WODC- 
reeks nr. 38). 

27. De problematiek van het illegaal parke-
ren. Het effect van de verhoging van het be-
drag van de politietransactie per 1 tnei 1978 

Onderzoekers: drs. C. Cozijn en mw. mr. N. 
Nijenhuis-Dijkh off 

Per 1 mei 1978 werd het Besluit Transactie in 
handen van de politie gewijzigd, met als voor 
dit doe belangrijkste wijziging dat het trans-
actiebedrag voor een gewone parkeerovertre-
ding met 60% werd verhoogd van vijftien naar 
vijfentwintig gulden. 
In de theorieen omtrent effectiviteit van 
sanctieoplegging wordt verondersteld dat, 
althans bij geldstraffen, zwaardere sancties 
effectiever zijn dan minder zware. Indien deze 
veronderstelling juist mocht zijn, dan zou als 
gevolg van het duurder worden van de parkeer-
bon bet aantal foutgeparkeerde voertuigen 
moeten dalen. Teneinde dit te kunnen veri-
fieren werden gedurende enkele weken in april 
1978 en enkele weken rond begin juni 1978 
tellingen aan geparkeerde voertuigen verricht, 
waarbij ook wend vastgesteld of al dan niet 
een parkeerovertreding had plaats gevonden. 



De tellingen werden verricht in de gemeenten 
Haarlem en Amsterdam. Er bleek inderdaad 
sprake van een, zij het zeer gering, schrikeffect. 
Stonden in april nog 38% van de voertuigen 
foutgeparkeerd, een maand na de transactie-
verhoging was dit nog 35%. Dit effect was 
overigens een half jaar later (oktober) verdwe-
nen: wederom stond 38% van de auto's fout-
geparkeerd. Overigens bleek wel een verschui-
ving te zijn opgetreden in het soort overtre-
dingen dat werd gemaakt: in oktober werden 
minder overtredingen gemaakt bij parkeer-
meters en stopverboden. Juist deze overtredin-
gen genieten een grotere controle-intensiteit 
dan de overige overtredingen. Samenvattend 
kan de conclusie getrokken worden dat de 
verhoging van het bedrag van de politietrans-
actie niet geleid heeft tot een daling van het 
overtredingenniveau. Wel trad een verschuiving 
op naar parkeerovertredingen die minder ernstig 
geacht worden. Het rapport is in juni 1980 

63 	uitgebracht. (WODC-reeks nr. 39). 

28. Aanranding en verkrachting 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Dit project maakt deel uit van een internatio-
naal onderzoeksproject dat tot doel had in-
zicht te krijgen in de aard van de gevallen van 
aanranding en verkrachting waarmee de politie 
geconfronteerd wordt. In de gemeenten Leiden 
en Oegstgeest werden uit de dagrapporten van 
de politie alle yermeldingen betreffende aan-
randing en verkrachting sedert 1972 voor na-
der onderzoek overgenomen. Nagegaan werd 
of proces-verbaal werd opgemaakt terzake van 
overtreding van een van de artikelen 242 t/m 
250 Wetboek van Strafrecht. Hieruit werden 
dan de nadere gegevens overgenomen. 
Uit het onderzoek naar geregistreerde verkrach-
tingen in Leiden en omstreken is gebleken dat 
de delicten aanranding en verkrachting niet 
alleen een verschil vertonen qua ernst, maar 
dat ook de achtergronden van deze twee 
delictstypen verschillend zijn. Aanrandingen 
worden soms gepleegd door zeer jonge daders 
(< 15 jaar), hetgeen bij verkrachting vrijwel 
niet voorkomt. Aanrandingen zijn verder vrij 
gelijkmatig verspreid over de maanden van het 



jaar en de dagen van de week en vinden even 
vaak overdag plants als in de avonduren. Voor 
de slachtoffers van aanrandingen is de dader 
vrijwel altijd een (volstrekte) vreemde. Bijna 
alle aanrandingen ten slotte vinden plaats op 
straat. Het delict aanranding kortom lijkt, 
althans voorzover geregistreerd door de poli-
tie, een typisch delict van de anonieme, open-
bare weg. 
De verkrachtingen die bij de politie bekend 
worden, vertonen een geheel andere verschij-
ningsvorm. In Leiden bleek het merendeel van 
de verkrachtingen binnenshuis te zijn gepleegd 
of in een auto. In de meeste gevallen was de 
dader geen volstrekt onbekende voor het slacht-
offer. Driekwart van de verkrachtingen vond 
plaats na acht uur 's avonds. Het delict ver-
krachting bleek verder een duidelijke zomer-
piek te vertonen, terwijI meer dan de helft van 
de gevallen gedurende het weekend was ge-
beurd. De verzamelde gegevens over de bij de 

64 	politie bekend geworden verkrachtingen vor- 
men een aanwijzing dat de betreffende delicten 
als sociale achtergrond het uitgaansleven hebben. 
Deze achtergrond lijkt den der verklaringen 
voor het grote aantal relatiefjonge vrouwen 
onder de slachtoffers. De Leidse resultaten ver-
tonen een grote mate van overeenstemming 
met de gegevens over Cambridge (Engeland), 
Toronto (Canada) en Los Angeles. Ten opzichte 
van de gegevens over verkrachtingen in Boston, 
Philadelphia en vooral New York zijn er echter 
duidelijke verschillen. In de laatstgenoemde 
steden ontbreekt de concentratie gedurende 
het weekend en is het percentage verkrachtingen 
waaraan een ontmoeting tussen vreemden op 
straat vooraf gaat veel hoger. Over het onder-
zoek werd gerapporteerd in Justitiele Verken-
ningen, 1979, nr. 8 en op het derde Symposion 
over Victimologie te Munster (WD1d.), septem-
ber 1979. 

29. Seksuele delict en ( 19 78) 

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff 

Naar aanleiding van een verzoek uit het parle-
ment en in overleg met de Adviescommissie 
Zedelijkheidswetgeving zal het vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid ten aanzien van seksuele 



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 onderzoek wenselijk 
is en in welke richting dit het beste kan gebeu-
ren. Gedacht wordt aan onderzoek naar eigen-
schappen van daders en slachtoffers, naar de 
aard van de relatie tussen hen en naar de opvat-
tingen van leden van het Openbaar Ministerie 
en rechters. Door technische moeilijkheden is 
vertraging opgetreden. Met de analyse van de 
gegevens is inmiddels een begin gemaakt. 

30. Sepotbeleid ressort Den Haag (1975) 

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

Door middel van een analyse van een steekproef 
van strafdossiers uit het ressort 's-Gravenhage 
is o.m. onderzocht met welke kenmerken van 
dader en delict de vervolgingsbeslissing en, in 

65 	geval van seponering, de sepotgronden samen- 
hangen. Voorts is bekeken of er verschillen in 
vervolgingsbeleid zijn tussen de vier arrondisse-
menten in het ressort. In het kader van de dis-
cussie rond de klassejustitie zijn in het februari-
nummer 1977 van het Tijdschrift voor Crimino-
logie 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 vervolgingsbeslissing, terwijl de 
officier van justitie ook rekening blijkt te hou-
den met de gevolgen van het misdrijf voor de 
benadeelde of het slachtoffer. Aileen bij het 
misdrijf mishandeling lijkt de factor sociale 
klasse een zelfstandige — zij het geringe — in-
vloed uit te oefenen op de vervolgingsbeslissing. 
De rapportage van het gehele onderzoek is in-
middels gereed gekomen en is ter bespreking 
toegezonden in het ressort. 

31. Vervolgings- en straftoemetingsbeleid btj 
standaarddelicten 

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff 

Ten behoeve van de coordinatie van het straf-
vorderingsbeleid (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. 

32. Straftoemeting art 26 WVW in 1978 
(1978) 

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff 

Enige jaren geleden heeft de redactie van 
Delikt en Deliniment het plan opgevat regel-
matig gegevens te publiceren over de straftoe-
meting in Nederland. Dit heeft geresulteerd in 
een tweetal artikelen over de straftoemeting 
in 1976 bij artilcel 26 WVW (rijden onder in- 
vloed). Dit project is in 1978 voortgezet. Even-
als in 1976 is in 1978 de griffiers van alle recht-
banken hun medewerking verleend en van elke 
strafzaak die daarvoor in aanmerking komt een 
formulier ingevuld. Behalve over de gevorderde 

66 	en de opgelegde straf zijn gegevens verzameld 
over de dader (te weten: geslacht, werk en 
recidive) en over het felt (te weten: delicts-
kwalificatie, aard voertuig, hoogte alcoholpro-
millage, 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 straftoe-
meting in hoger beroep worden betrokken. 
Daartoe is de medewerking gevraagd van de 
griffies van alle hoven. Nieuw is eveneens dat 
dit keer de militaire rechtscolleges aan het 
onderzoeken deelnemen. Over de straftoeme-
ting in het eerste halfjaar van 1978 is inmid-
dels een artikel verschenen. De belangrijkste 
uitkomsten zijn de volgende. De dating van het 
aantal opgelegde gevangenisstraffen voor rij-
den onder invloed die in 1968 is ingezet heeft 
zich tot in het eerste halfjaar van 1978 voort-
gezet. Daartegenover staat een toename van 
het aantal boetes, met name van boetes van 
f 1000,— of hoger. De daling van het aantal 
gevangenisstraffen blijkt in sterke mate een 
gevolg van wijzigingen in het straftoemetings-
beleid. De regionale verschillen in straftoe-
meting zijn in het eerste halfjaar van 1978 
kleiner geworden dan in 1976. Verdwenen 
zijn ze evenwel niet. In 1980 zal worden 



gerapporteerd over het strafvorderingsbeleid 
en over de straftoemeting en strafvordering in 
hoger beroep door de gerechtshoven. 

33. Straftoemeting zware criminaliteit ( 1976) 

Onderzoeker: drs. O.J. Zoomer 

Op verzoek van de ressortsvergadering 's-Gra-
venhage wordt een onderzoek verricht naar 
het straftoemetingsbeleid (waarmee zowel de 
strafvorderingen als de vonnissen worden 
bedoeld) in gevallen van zware criminaliteit. 
Beoogd wordt daarmee een antwoord te krij-
gen op de vraag, hoe de straftoemeting met 
betrekking tot ernstige delicten zich in de 
afgelopen jaren in Nederland heeft ontwik-
keld en welke verschillen er in dit opzicht be-
staan tussen de ressorten en arrondissementen. 
Daarbij wordt nagegaan welke factoren m.b.t. 
de daad, de dader en de strafrechtelijke 

67 	procedure met de straftoemeting samenhangen. 
Tevens wordt in dit onderzoek aandacht be-
steed aan de relatie tussen de praktijk van de 
straftoemeting en de `theorie' van de wette-
lijke strafbedreiging. Bij dit onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van statistisch materiaal 
(voor zover aanwezig) en gegevens uit straf-
dossiers betreffende ernstige delicten welke 
zijn berecht in de jaren 1973, 1974, 1975 en 
1976. Om verschillende redenen is het onder-
zoek beperkt tot de ressorten Den Haag, Am-
sterdam en Den Bosch. Over de eerste resul-
taten van het dossieronderzoek is gerappor-
teerd. Als onderdeel van dit onderzoek is een 
vragenlijst samengesteld met betrelcking tot 
factoren die van invloed (kunnen) zijn op de 
straftoemeting. Deze lijst wordt door officie-
ren van justitie ingevuld over door hen te be-
handelen ernstige delicten. In eerste instantie 
was alleen het ressort Den Haag bij dit project 
betrolcken. Sinds april 1979 wordt de vragen-
lijst ook ingevuld door OvJ's in het ressort 
Arnhem. Het streven naar zoveel mogelijk 
vragenlijsten, in verband met de analyse, heeft 
er toe geleid dat de invulperiode voor de offi-
cieren werd verlengd. Hierdoor is rapportage 
van dit deel van het onderzoek niet voor eind 
1980 te verwachten. 



34. Strafrechtelilke 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 
rtl. verzocht om alles wat zij van een zaak 
dachten en lazen hardop te lezen en te denken. 
Dit hardop-lezen en -denken word door middel 
van een bandrecorder geregistreerd. Op grond 
van de analyse van deze zgn. hardop-denk 
protocollen zal worden nagegaan welke beslis- 

68 	singsprocessen door Ovrs gevolgd zouden 
worden en welke strafafwegingsfactoren 
Ovi's betrekken bij hun vervolgings- en straf-
vorderingsbeleid. 

35. 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 
wet van 26 oktober 1973 (Staatsblad 509), 
waarbij de regelingen betreffende het dwang-
micldel van de voorlopige hechtenis werden 
gemiijzigd. 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 voor-
lopige hechtenis beinvloeden 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 hechtenis- 
sen. Het dossieronderzoek wordt in nauwe 
samenwerking met mr. J.P. Balkema van het 
Juridisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen uitgevoerd. In 1980 verschijnt het 
rapport over deze fase. Vervolgens wordt een 
enquete gehouden onder leden van de Rechter-
lijke Macht. 

36. Preventieve hechtenis minderjarigen ( 19 79) 

Onderzoekers: mw. dr. J. Junger-Tas en mw. 
A.A. v.d. Zee-Neflcens 

Op verzoek van een departementale project-
groep `minderjarigen in Huizen van bewaring' 
heeft het WODC een onderzoek verricht naar 
het opleggen van voorlopige hechtenis aan 
minderjarigen. Een bijzonder punt van aandacht 
hierbij vormde de plaats waar de preventieve 

69 	hechtenis wordt uitgezeten. In beginsel dienen 
minderjarigen deze in speciale opvangtehuizen 
door te brengen. Slechts wanneer opname hier-
in niet mogelijk is, komt een Huis van Bewaring 
in aanmerking. Het onderzoek bestond uit de 
bewerking van C.B.S.-gegevens over alle in 
1977 schuldig verklaarde en veroordeelde min-
derjarigen en uit een dossier-onderzoek van 
diegenen onder hen die preventief gehecht waren. 
In totaal werd 27% van het totaal aantal in 
1977 veroordeelde minderjarigen in verzekering 
gesteld, en kreeg 11% voorlopige hechtenis op-
gelegd. Het opleggen van voorlopige hechtenis 
aan minderjarigen is de laatste jaren toegeno-
men, maar de duur ervan is afgenomen. Deze 
besloeg voor bijna 60% van de groep gehechten 
minder dan een maand. In een derde der geval-
len werd de voorlopige hechtenis geschorst. Van 
de voorlopige gehechten kwam 55% in een 
Huis van Bewaring terecht, 40% in een opvang-
tehuis en 5% in een politiebureau. De gemiddel-
de duur van de voorlopige hechtenis in een 
opvangtehuis ligt aanmerkelijk hoger dan die 
in een Huis van Bewaring. Ook wordt van hen 
die in een Huis van Bewaring verblijven de 
voorlopige hechtenis vaker geschorst. Een vrij 
aanzienlijk aantal minderjarigen wordt niet aan 
opvangtehuizen aangeboden, maar onmiddelijk 
in een Huis van Bewaring geplaatst. Oudere 



minderjarigen, buitenlandse jongeren en meisjes 
lopen een grotere kans in een Huis van Bewa-
ring geplaatst te worden. Minderjarigen met 
een OTS-maatregel en de jongere leeftijdscate-
gorieen komen eerder in een opvangtehuis 
terecht. Het onderzoekverslag wordt in septem-
ber 1980 gepubliceerd. 

37. Sepotbeleid tninderjarigen (1980) 

Onderzoekers: mw. dr. J. Junger-Tas, drs. C. 
Steinmetz, mw. A.A. van der Zee-Nefkens, 
J. Essers. 

Jaarlijks komen vele jeugdigen met politie en 
parket in aanraking. In een groot aantal geval-
len gaat het om kleine vergrijpen of bepaalde 
vormen van wangedrag. Hierbij wordt door de 
politie gebruik gemaakt van het zgn. politie-
sepot: de jeugdige wordt met een standje naar 
huis gestuurd. Ook op het niveau van het parket 

70 	wordt door de Officier kinderzaken veelal de 
zgn. parket-bespreking gehanteerd, waarna de 
zaak geseponeerd wordt. Vanuit het O.M. te 
Den Haag is de vraag opgeworpen naar de effec-
tiviteit van dit beleid: in hoeverre wordt dit 
minimaal ingrijpen inderdaad gevolgd door het 
afzien van verder probleem- en/of delinquent 
gedrag. Doelstelling van het onderzoek is kort 
omschreven: 
— inzicht verkrijgen in de aard van de populatie 
van minderjarige overtreders waar politic en 
parket mee te maken krijgen; 
— inzicht verkrijgen in omvang en aard van die 
groepen minderjarigen die niet en die wel weer 
met gerechtelijke autoriteiten in aanraldng 
k omen; 
— mogelijke identificatie van die meer ernstige 
probleemgroep waarbij wellicht andersoortig 
ingrijpen geindiceerd zou zijn, dan dat wat de 
Officier van Justitie nu ten dienste staat. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee grate 
steden, waarbij in de ene stad politie en parket 
een ander beleid voeren dan in de andere stad. 
De tweede stad doet dan als een controle-stad 
dienst. In beide steden wordt een statistisch 
vooronderzoek uitgevoerd naar de jeugdige 
populatie die gedurende een jaar met de kinder-
politie in aanraking komt. Van belang hierbij 
zijn aard en omvang van de gepleegde feiten, 
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afdoening van de zaken en beschrijving van deze 
populatie. Voor het hoofdonderzoek worden 
drie steekproeven gevormd: 
— een groep minderjarigen die in contact met de 
politie is geweest; 
— een groep minderjarigen die in contact is ge-
komen met de Officier kinderzaken; 
— een controlegroep die noch met de politie, 
noch met het parket in aanraking is geweest. 
Alle proefpersonen zullen geihterviewd worden 
door hiervoor speciaal getrainde interviewers. 
Gepoogd zal worden gezins-, werk-, en vrije-
tijdssituaties te relateren aan al dan niet her-
nieuwde contacten met politie en justitie. Hier-
door willen we komen tot nadere specificatie 
van omstandigheden en persoonsfactoren die 
met grote waarschijnlijkheid tot problemen 
leiden. Het vooronderzoek is gestart. Met het 
hoofdonderzoek wordt in september 1980 
begonnen. De eerste (interim) rapportage 
wordt voorjaar 1981 verwacht. 

38. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding 
(1978) 

Onderzoekers: mw. drs. E.G.M. Nuijten-Edel-
broek, 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 misdrij-
ven benadrukt worden, doch ook de preven-
tie. Mogelijke experimenten zijn: a. het inten-
siveren of verdelen van de opsporingsactivi-
teiten; dit zou kunnen door de rechercheafde-
ling van het politiekorps te versterken, door 
het instellen van speciale teams van recher- 
cheurs die ontheven worden van bepaalde werk-
zaamheden (zogenaamde strike forces) of door 
het inschakelen van de surveillancedienst 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 voorlichting gegeven 
wordt en het inschakelen van de plaatselijke 
media. c. een intensivering van de surveillance. 
Tijdens doze surveillances kan tevens een in-
ventarisatie worden gemaakt van structurele 
omstandigheden in de woonomgeving die ver- 

. beterd dienen te worden. Ook kan in contact 
getreden worden met de individuele burger, 

, op straat of bij hem thuis, om hem te atten-
deren op door hem te nemen preventieve maat-
regelen. Besprekingen binnen het driehoeks-
overleg in een aantal gemeenten resulteerden 
tot medio 1979 in het opzetten van een expe-
riment in de gemeenten Amsterdam, Hooge-
veen, Utrecht en Leiden. Daarnaast vindt in 
Den Haag op initiatief en onder verantwoorde-
lijkheid van de politie en de gemeente een 
soortgelijk experiment pleats. Bij de voorberei-
ding en de uitvoering ervan is het WODC 

72 	nauw betrokken. In Hoogeveen zal in een 
experitnentele periode extra gesurveilleerd 
worden op bepaalde delicten, terwij1 tevens 
door de politie aandacht wordt besteed aan 
preventievoorlichting in ruime zin. Het Utrecht-
se politiekorps was voornemens een fundamen-
tele reorganisatie door te voeren, waarbij in de 
gehele stad het model van de 'team-policing' 
zou worden ingevoerd. In de voorbereidingen 
hiertoe is binnen het korps uiteindelijk beslo- . 
ten tot minder ver gaande veranderingen. Het 
ligt in de bedoeling in Amsterdam aandacht te 
besteden aan primaire preventie, mede gericht 
op structurele omstandigheden in de woonom-
geving die aanleiding kunnen zijn tot een aan-
tal vormen van crirninaliteit. In Leiden zal er 
een experiment worden gedaan met betrekking 
tot prioriteitstelling bij de recherche. Het expe-
riment 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 grand van gegevens die verkregen zijn uit 
politiedossiers, uit enquetes onder de bevol-
king en uit gesprekken met personen en instan- 

- ties die nauw bij het experiment betrokken 
zijn. Voor een meer gedetailleerde uiteenzet- 



ting zij verwezen naar de beschrijving van elk 
onderzoek, elders in dit nummer. 

39. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrifding: 
het experiment te Amsterdam ( 1979) 

Onderzoeker: 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 bestrij ding van de 
zogenaamde `kleine criminaliteit' kan worden 
vergroot, wordt ook in een Amsterdamse 
(kleine) wijk een experiment opgezet. 
In dit experiment zal het accent voornamelijk 
liggen op de preventie van de kleine criminali-
teit en daarbinnen zowel op de `techno-preven-
tie' (gericht op de verbetering van hang- en 
sluitwerk, openbare verlichting e.d.) als op de 
`socio-preventie' (gericht op de mogelijkheden 

73 	tot versterking van de informele sociale con- 
trole). De delicten waarop de activiteiten 
worden gericht zijn: inbraak, (brom)fietsdief-
stal, diefstal uit auto's, vandalisme, straatroof 
en mishandeling op de openbare weg. Het 
experiment wordt uitgevoerd door een team 
van 11 man, hoofdzakelijk bestaande uit leden 
van de geiiniformeerde dienst. De doelstellin-
gen van het experiment zijn: 1. de verbetering 
van de relatie politie—publiek (af te meten bijv. 
aan een grotere bereidheid tot het doen van 
aangiften, het afleggen van getuigenverklarin-
gen); 2. de vergroting van de bereidheid van de 
bevolking om zorg te dragen voor eigen en 
andermans goederen (techno-en sociopreventie); 
3. de daling van het aantal delicten waarop 
het experiment gericht is; 4. de verhoging van 
de ophelderingspercentages m.b.t. deze delic-
ten; 5. de reductie van ongegronde angst en 
onrustgevoelens m.b.t. de gekozen delicten; 
6. de vergroting van de arbeidssatisfactie van 
de teamleden. De evaluatie vindt plaats door 
meting bij de bevolking op drie momenten: 
voor, na en ongeveer twee jaar na het experi-
ment. De controle wordt gehouden in een 
vergelijkbare controlewijk in de stad. De lande-
lijke slachtofferenquete van het WODC zal 
eveneens als relief gebruikt worden. Door 
analyse van de politiegegevens zal moeten 



worden nagegaan of er verschuivingseffecten 
zijn geweest (buy. naar tijd en plaats, binnen 
de delicten). Het experiment is gestart in maart 
1980 en duurt in principe een half jaar. Daar-
na volgt een eerste nameting en eerste rappor-
tage (1981). Eindrapportage wordt verwacht 
in de loop van 1983. 

40. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrikling: 
het experhnent te Leiden( 19 79) 

Onderzoekers: drs. J.L.P. Spickenheuer en 
dr. P. van Reenen. 

Bij de Leidse recherche zal eerst worden nage-
gaan wat de feitelijke gang van zaken is, waar-
bij inzicht verkregen moet worden in de kwan-
titeit en kwaliteit van opsporing en ophelde-
ring van misdrijven. Voor dit inventariserende 
gedeelte van het onderzoek wordt gebruik ge-
maakt van een combinatie van een aantal 

74 	onderzoekstechnieken: observatie-onderzoek, 
tijdschrijfonderzoek, dossieranalyse, inter-
views met betrokkenen. Op basis van een ana-
lyse van deze gegevens kan, als er eenduidige 
criteria aanwezig blijken te zijn, een prioriteit 
worden aangebracht in delicten die opsporing 
verdienen binnen de categorie 	crimina- 

. 1iteit'. Ook zal naar wegen gezocht moeten 
worden om een delict of delicten, waarvoor 
een posterioriteit geldt, alternatief af te han-
delen, bijv. door in die gevallen voorlichting 
te geven over preventiemogelijkheden. De prio-
riteitenstelling S vervolgens experimenteel 
beproefd worden. Het tweede gedeelte van 
het onderzoek is een evaluatie van de effecten 
van deze prioriteitenstelling. Tijdschrijfonder-
zoek, dossieranalyse en interviews met betrok-
kenen staan ook hier als onderzoektechnieken 
ter beschikking. Het observatie-onderzoek is 
gestart in mei 1980 voor de duur van een 
maand. In de herfst van 1980 vindt het tijd-
schrijfonderzoek plaats. Dossieranalyse en 
interviews met betrokIcenen worden eveneens 
in 1980 uitgevoerd. Eerste resultaten voorjaar 
1981. Het ligt in de verwachting de experimen-
tele fase in de zomer van 1981 te doen plaats-
vinden. Eindrapportage is te verwachten in de 
loop van 1982. 



41. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding: 
het experiment Hoogeveen ( 1979) 

Onderzoeker: mw. drs. E.G.M. Nuijten-Edel-
broek 

Een van de gemeenten waar de politie een 
experiment zal uitvoeren ter bestrijding van de 
criminaliteit is Hoogeveen. Politiestatistieken 
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 bestrij ding van deze drie delicten extra 
aandacht . te besteden d.m.v. een experiment. 
De politie te Hoogeveen zal daartoe extra sur-
veillances uitvoeren, die op deze delicten ge-
richt zullen worden. Door middel van voorlich-
ting (op wijkavonden, op scholen, in de plaat- 

75 	selijke media), maar ook door het organiseren 
van andere activiteiten zal tevens gewerkt wor-
den aan het voorkomen van misdaad. Onder-
zocht zal worden of door de combinatie van 
surveillance en preventie betere resultaten 
bereikt worden ten aanzien van de criminali-
teitsbestrijding. Criminaliteitsbestrij ding wordt 
ook hier ruimer gedefinieerd dan alleen een 
afname van het aantal delicten dat ter kennis 
komt van de politie en/of een toename van het 
aantal delicten dat opgehelderd wordt (het redu-
ceren van onrustgevoelens onder de bevolking, 
het verbeteren van de relatie tussen bevolking 
en politie). In het onderzoek van het WODC 
naar de effecten van het experiment zijn ver-
schillende aspecten van de criminaliteitsbestrij-
ding opgenomen. Het experiment vindt plaats 
gedurende het jaar 1980. Om te kunnen bepa-
len of zich tijdens of na afloop van het experi-
ment veranderingen hebben voorgedaan, zullen 
zowel in de periode voorafgaande aan het ex-
periment als daarna diverse gegevens verzameld 
worden. Vooral met het 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, is eind 
1979 een onderzoek gehouden onder een steek-
proef van de bevolking. Na afloop van het 



experiment zal wederom een dergelijk onder-
zoek plaatsvinden, 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 expe-
riment betrokken zijn. De eindrapportage zal 
niet eerder dan eind 1981 gereed zijn. 

42. A ctie-onderzoek criminaliteitsbestrifding: 
het experiment in Den Haag ( 19 79) 

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

Half maart 1979 is in een wijk van Den Haag 
een experiment gestart, gericht op de bestrij-
ding van inbraak. Dit experiment is opgezet 

76 	door het Haagsche politiekorps en valt formeel 
buiten de reeks experimenten die docir het 
Ministerie van Justitie zijn georganiseerd. Zo-
wel omdat het WODC sterk bij dit experiment 
betrokken is (het WODC verzorgde de vragen-
lijst t.b.v. de voor- en nameting en heeft zitting 
in de begeleidingscommissie), alsook vanwege 
het feit dat een aantai experimenten van de 
reeks geent is op de in het Haagsche experi-
ment ontwikkelde aanpak, wordt het Haagsche 
experiment bier in de serie actie-onderzoeken 
criminaliteitsbestrijding toch vermeld. Het 
experiment wordt uitgevoerd door een team 
(10 man, waarvan 8 surveillanten en 2 recher-
cheurs). De dagelijkse leiding berust bij een 
brigadier, terwiji een hoofdinspecteur de 
supervisie heeft. De teamleden werken op 
geihtegreerde wijze samen, zodat de surveillan-
ten en rechercheurs elkaars taken kunnen over-
nemen. Het bureau voorlichting misdaadvoor-
koming en de wijk- en rayonagent worden 
ingeschakeld zo vaak dit nodig en mogelijk is. 
De doelstellingen van het experiment zijn: 
1. het zoveel mogelijk voorkomen van inbraken; 
2. het zoveel mogelijk verhogen van de oplos-
singspercentages m.b.t. inbraken. Ter bereiking 
van deze doeleinden is de verbetering van de 
relatie politie—bevolking een noodzakelijke 
voorwaarde. De werkzaamheden van het team 



zijn dan ook vooral gericht op het verbeteren 
van deze relatie en het versterken van de infor-
mele 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. inbraakmogelijkheden; 
2. het doorgeven van deze gegevens aan de 
eigenaars/verhuurders (gemeente en woning-
bouwverenigingen) en het bemiddelen bij 
onderhandelingen van de bewoners over verbe-
teringen in de techno-preventieve sfeer; 3. het 
doen van voorstellen tot de creatie van ruim-
ten in de gezamenlijke achtertuinen met een 
semi-privesfeer; 4. het in samenwerking met - 
de in de wijk werkzame welzijnsinstellingen 
bevorderen van het gemeenschapsgevoel, bij-
voorbeeld 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 

77 geven van objectieve voorlichting over inbra-
ken ter reductie van ongegronde vrees of on-
rust over dit delict; 7. het preventief surveilleren 
(overdag: te voet of per fiets; 's avonds: per 
auto), gericht op kwetsbare plekken of wonin-
gen die (tijdelijk: vakantie/ziekte) onbewoond 
zijn; 8. het afdoen van alle inbraakzaken die 

• zich in de wijk voordoen; 9. het zoveel moge-
lijk wegnemen van drempels tot het doen van 
aangiften en afleggen van getuigenverklaringen; 
10. het na verloop van enige tijd opnemen van 
contact met slachtoffers van inbraken, om te 
zien hoe de situatie dan is (psychologische en 
techno-preventieve aspecten) en om medede-
ling te doen over de voortgang van het opspo-
ringsonderzoek. De eva/uatie - geschiedt aan de 
hand van een drietal metingen (aangepaste 
vragenlijst van het landelijke slachtofferonder-
zoek), te weten: 1. voor 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 onttrolcken is). Er wordt 
bij dit experiment gebruik gemaakt van een 
vergelijkbare controlewijk. Ter verdere controle 
kan ook worden gekeken naar de ontwikkeling 
van het delict inbraak volgens het jaarlijkse 
landelijke slachtofferonderzoek. De planning 



is als volgt: Start experiment: half maart 1979; 
Duur: een half jaar; Nameting en eerste onder-
zoeksverslag: begin 1980; Tweede nameting 
en eindrapport: begin 1982. 

43. Projectmatig rechercheren ( 19 79) 

Onderzoeker: mw. drs. E.G.M. Nuijten-Edel-
broek 

Een van de gemeenten die betrokken zouden 
worden in de experimenten criminaliteitsbe-
strijding was Utrecht. In het politiekorps be-
stonden plannen tot de introductie van wijk-
teams. In verband met deze plannen is in het 
voorjaar van 1979 een steekproefonderzoek 
verricht onder de Utrechtse bevolking, ten-
einde te weten in weike mate de bevolking 
geconfronteerd werd met critninaliteit en wat 
haar oordeel was over de politie. Afhankelijk 
van de aard en het tijdstip van de verande- 

78 	rirtgen die zullen gam plaatsvinden binnen het 
politiekorps, zal bezien worden of er nog een 
vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd. Een 
rol hierbij speelt dat het model van wijkteams 
uiteindelijk niet ingevoerd zal gaan worden. 
Binnen het politiekorps zocht men ook naar 
mogelijkheden, opdat de recherche zou 
komen tot een efficientere en effectievere 
bestrijding van kleine criminaliteit. Flet hoge 
aantal aangiften en het lage opsporingspercen-
tage van inbraken was eind 1978 aanleiding 
te kiezen voor een projectmatige aanpak en 
een zogenaamd inbraakproject op te zetten. 
Kenmerkend voor een project is dat de start 
van de opsporingswerkzaamheden zeer nadruk-
kelijk gelegd wordt bij informatie waarover de 
politie beschikt en niet bij iedere aangifte 
afzonderlijk. Om de opsporingsactiviteiten te 
coordineren en te beheersen, wordt een team 
van rechercheurs geformeerd dat speciaal 
belast wordt met het recherche-onderzoek 
naar bepaalde typen misdrijven. Deze recher-
cheurs 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 ondersteu-
ning. De taken van de rechercheurs binnen 
het team worden gecoordineerd door een pro- 



jectbrigadier die verantwoordelijk is voor de 
onderlinge werkverdeling. Doel van het inbraalc-
project was om met inzet van relatief minder 
rechercheurs te komen tot een hoger oplos-
singspercentage van inbralcen (en diefstallen). 
Tevens streefde men ernaar door middel van 
het inbraakproject een greep te krijgen op 
groepen daders. Enkele nevendoelen waren 
enerzijds het verhogen van de arbeidssatisfac-
tie van de rechercheurs en het betrekken van 
de surveillance bij opsporingswerkzaamheden 
en aan de andere kant hoopte men met het 
inbraakproject een greep te krijgen op dealers 
en helers. In een onderzoek naar het inbraak-
project is nagegaan in hoeverre het project 
erin geslaagd is de gestelde doelstellingen te 
bereilcen. Daartoe zijn uit de politiedossiers 
en de justitiele documentatie gegevens ver- 
zameld over de aangiften van inbraken en dief-
stallen die ter kennis van de politie zijn geko-
men in een periode van een jaar (1978) vooraf- 

79 	gaand aan de start van het project alsmede 
gegevens over de daders die in deze periode 
gepakt zijn. De opgeloste zaken zijn vergeleken 
met de inbraken en diefstallen die door het 
inbraalcproject in de periode van een half jaar 
vanaf de startdatum (eerste helft 1979) zijn 
opgelost: Uit gesprekken met rechercheurs van 
het inbraakproject en van de algemene recher-
che zijn aanvullende gegevens verzameld over 
de werkwijze van het project en over de erva-
ringen met en het oordeel over de wijze van 
rechercheren. Het onderzoek is inmiddels 
afgesloten en het onderzoeksverslag zal binnen-
kort worden gepubliceerd. 

44. Aspecten van rechtshulpverlening door de 
Nederlandse advocatuur 

Onderzoeker: drs. A. Klijn. 

Dit onderzoek is opgezet met een tweeledig 
doel. Enerzijds het geven van een beschrijving 
van de samenstelling van de huidige Neder-
landse balie (in personele als ook in organisa-
torische zin) en de door haar verrichte rechts-
hulpverlening; anderzijds het opsporen van 
mogelijke samenhangen tussen de twee genoem-
de aspecten. Het onderzoek omvatte twee 
fasen. Allereerst een vooronderzoek in de 



vorm van een schriftelijke enquete onder de 
gehele Nederlandse advocatuur (populatieon-
derzoek), vervolgens het hoofdonderzoek be-
staande uit een mondeling interview met een 
a-select getrokken steekproef uit de balie 
(steekproefonderzoek). Verwacht werd dat 
het materiaal uit de eerste fase zowel van be- 

. lang kon zijn bij de inhoudelijke opzet van 
het hoofdonderzoek als bij de steekproeftrek-
king. Dit alles is reeds eerder vermeld in de 
vorige aankondiging van dit project (Just. Ver-
kenningen nr. 7, 1979). 
Zoals ook toen gemeld kon worden is het voor-
onderzoek in juni 1979 van start gegaan. In 
oktober van dat jaar is de fase van de materiaal-
verzameling afgesloten. Na een eerste verwer-
king ervan bleken 1226 bruikbare forrnulie- 
ren te zijn geretoumeerd hetgeen neerkomt 
op een netto-respons van 37% van de totale 
advocatuur op het moment van onderzoek 
(geschat: 3335). Op dit moment worden de 

80 	gegevens geanalyseerd. Naar verwathting zal 
in het komend najaar aan de begeleidingscom-
niissie gerapporteerd worden. Onlangs is van 
de zijde der Orde kenbaar gemaakt, dat men 
i.v.m. de in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken uit te voeren structuur-
enquete, de voortzetting van het onderzoek 
niet wenselijk acht. Daarop is in het overleg 
binnen de begeleidingscommissie besloten het 
project te beeindigen. Het verslag over de 
schriftelijke enquete zal derhalve tevens het 
eindverslag zijn. 

45. Oppattingen omtrent naamrecht en ali-
mentatie 

Onderzoekers: mw. drs. M.W. Bol, drs. C. 
Cozijn, drs. A. Klijn en mw. dr. C. van der 
Werff 

In 1979 is het WODC verzocht aandacht te 
besteden aan de problematiek betreffende de 
geslachtsnaamgeving van de gehuwde vrouw en 
die van kinderen. Van dat verzoek en de 
eerste voorbereidingen voor een te verrichten 
onderzoek is reeds eerder melding gemaakt 
(Just. Verkenningen, nr. 7, 1979). Daamaast 
verzocht de Minister het WODC onderzoek 
te verrichten naar de rechtsgrond(en) voor de 



verplichting tot alimentatiebetaling aan ex-
echtgenoten en de eventuele limitering van de 
duur daarvan. Met betrekking tot beide 
thema's bestaat bij de overheid behoefte aan 
nader inzicht in de opvattingen die daarover 
onder de Nederlandse bevollcing leven. Gezien 
de verwantschap van deze onderwerpen die 
beide liggen op het terrein van het familie-
recht, is besloten deze in een onderzoek onder 
te brengen. Naamrecht. Met het verzoek aan 
het WODC een onderzoek te doen naar de 
problemen rond het naamrecht en de naam-
geving, geeft de Minister van J ustitie gehoor 
aan een verzoek van de voorzitter van de Eman- . 
cipatiecommissie. Ter ondersteuning van haar 
verzoek heeft de commissie daarbij een Discus-
sienota Naamrecht overgelegd. In die nota 
worden twee problemen aan de orde gesteld 
die onderling verband houden, te weten: a) 
het naamgevingsgedrag van en ten aanzien 
van de gehuwde vrouw, b) de naarngeving van 

	

81 	kinderen. Alimentatie. Het onderzoek naar de 
opvattingen omtrent alimentatie bij echtschei-
cling wordt van belang geacht in .verband met 
de op handen zijnde voorstellen tot wetswij-
ziging op dit terrein. Sinds de indiening van 
het wetsontwerp lierziening van het echt-
scheidingsrecht' in 1969 is in het parlement 
een diepgaande discussie gaande over dit 
vraagstuk. Opzet van het onderzoek: De be-
langrijkste hypothese in dit onderzoek is dat 
de opvattingen over de geslachtsnaamgeving 
en over de alimentatieplicht na echtscheiding 
samenhangen met de waarde-orientaties ten 
aanzien van het huwelijk. Over deze onder- 

OIONNIP werpen zal de mening worden gevraagd van 
een representatieve steekproef van de bevol-
king en daarnaast van extra steekproeven van 
die groepen uit de bevolking die de onder-
scheiden kwesties direct aangaan, te weten: a) 
gehuwde vrouwen die hun eigen achternaam 
gebruiken.en b) mensen die ooit gescheiden 
zijn, met name zij die alimentatie betalen of 
ontvangen. 
Mede ter voorbereiding van het onderzoek 
worden op beide terreinen literatuurstudies 
verricht. Voorts zijn in het kader van de voor-
bereiding van het onderzoek over het naam-
recht advertenties geplaatst in een aantal 
vrouwenbladen met het verzoek aan gehuwde 



vrouwen die hun eigen achternaam gebruiken, 
te laten weten wat hun opvattingen hierover 
zijn en welke ervaringen zij daarmee hebben 
opgedaan. Op basis van deze reacties zal door 
het WODC een rapport worden samengesteld. 
Rapportering: De eerste resultaten over de 
opvattingen over alimentatie zullen nog in 
1980 in een interimrapport worden uitge-
bracht. Het eindverslag van beide deelonder-
zoeken is te verwachten in 1981. 

46. Her functioneren van de reclasserings-
vroeghulp (1975) ' 

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

Dit onderzoek beoogt het effect na te gaan van 
de per 1 januari 1974 ingevoerde wetswijzi-
gingen betreffende art. 59 en art. 62 Sv. Aan 
deze artikelen werden bepalingen toegevoegd 

82 	die inhouden dat de secretaris van de Reclasse- 
ringsraad onverwijld van ieder bevel tot inver-
zekeringstelling in kennis wordt gesteld en dat, 
indien naar aanleiding van deze mededeling 
een rapport is opgesteld, de officier van justi-
tie van dit rapport kennis neemt alvorens een 
vordering tot bewaring te doen. In de eerste 
fase van het onderzoek werd d.m.v. een enque-
te onder de secretarissen van de Reclasserings- 
raden de organisatorische stand van zaken t.o.v. 
de vroeghulp geinventariseerd. Een rapport 
hierover is gepubliceerd ('De organisatie van de 
vroeghulp', Reeks `Onderzoek en beleid', nr. 
7). In de tweede fase werden d.m.v. enquetes 
en vraaggesprekken de meningen van reclasse-
ringsmedewerkers, leden van de Rechterlijke 
Macht en politiefunctionarissen gepeild. Len 
rapport over deze fase verschijnt eind 1980. 
Verwacht wordt dat het derde deelonderzoek 
voorjaar 1981 gepubliceerd zal worden. In dit 
deelonderzoek werd naar aanleiding van het 
contact tussen een inverzekeringgestelde en 
redasseringsmaatschappelijk werker een 
gesprek gehouden met de inverzekeringgestelde 
over dit contact. Ook de maatschappelijk wer-
kers werden geihterviewd, namelijk wanneer de 
verdachte voorgeleid was voor de officier van 
justitie . c.q. rechter-commissaris. Dit interview 
was vooral gericht op de vroeghulprapportage. 
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Ale"' '411, 

Bij de keuze van arrondissement is gelet op ver-
schillen in de wijzen waarop de reclasserings-
medewerkers bij de vroeghulp worden ingezet 
nl. via een vast piket (vroeghulpteam) of via 
een wisselend piket (alle medewerkers doen bij 
toerbeurt mee). 
Naast het hierb oven beschreven onderzoek 
werd op verzoek van de reclassering te Den 
Haag d.m.v. een registratieproject de vroeghulp 
aldaar bestudeerd. Over dit project is een rap-
port verschenen (De vroeghulp in het arrondis-
sement Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC-reeks no. 31). 

47. Tiklsbesteding en functioneren reclasse-
ringsteams ( 1976) 

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

In dit onderzoek, dat op verzoek van de Ver-
eniging van Reclasseringsinstellingen (VrRI) 
wordt uitgevoerd, wordt nagegaan hoe de 
reclasseringsmedewerkers hun tijd besteden, 
wat de inhoud van hun werk is en welke steun-
punten zij hierbij nodig hebben. Gezien de 
complexiteit van de vraagstelling werd begon-
nen met een vooronderzoek in zeven reclasse-
ringsteams. Tij dens dit vooronderzoek zijn ver-
schillende methoden van onderzoek naar de 
tijdsbesteding getest, terwijl tevens door mid-
del 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 reclas-
seringsmedewerkers 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 mede-
werkers ten aanzien van hun werk, de begelei-
ding van clienten in de verschillende justitiele 
fasen en de steunpunten in het werk, werd het 
materiaal in het voorjaar van 1978 verzameld. 
Hiertoe werden de medewerkers van dezelfde 
teams benaderd. Dit deel is in het najaar van 
1979 gepubliceerd. (Reeks `Onderzoek en 
beleid', nr. 12). Over de derde fase, waarin de 



dienten van de redassering onderwerp van 
onderzoek zullen zijn, vindt nog beraad plaats. 

48. Middellang-gestraf ten (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 detentiebeieving door de 
gedetineerden en zullen mogelijke veranderingen 
in hun gedrag, persoonlijIcheid, normen en 
waarden worden onderzocht tijdens het verblijf 
in eon van beide inrichtingen. Dit gedeelte van 
het onderzoek heeft plaatsgevonden van novem-
ber 1977 tot november 1978, waarbij ongeveer 
600 gedetineerden werden benaderd. Om ook 
de effecten van beide regiems op langere termijn 

84 	te kunnen evalueren wordt door middel van een 
vervolgonderzoek het functioneren in de `vrije 
samenleving' van ontslagen gedetineerden 
bestudeerd. Bovendien is een recidive-onderzoek 
ingesteld onder gedetineerden die de afgelopen 
jaren in eOn van beide inrichtingen verbleven. 
Ten einde de resultaten van bovengenoemd 
onderzoek in een ruimer kader te kunnen plaat-
sen wordt nagegaan, hoe het straftoemetings-
beleid ten aanzien van middellang-gestraften 
zich ontwikkelt en wordt het selectiebeleid 
doorgelicht. Een aparte deelstudie is gewijd aan 
de beide inrichtingen zelf, waarbij de interne 
organisatie, de regiemvoering en het functio-,.. 
neren van het personeel de belangrijkste onder-
werpen zullen zijn. Rapportage van het onder-
zoek zal in fasen geschieden. De eerste interim-
rapporten zijn inmiddels verschenen. De eind-
rapportage zal in 1980 plaatsvinden. 

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

Onderzoeker: drs. A.C. Berghuis 

Het Jeugdhuis van Bewaring `De Sprang' te 
Den Haag bevat vijf afdelingen met underling 
verschillende regiems; om aan de problematiek 
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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 geduren-
de hun verblijf in de inrichting. Daarbij is ter 
vergelijking ook betrokken het HvB Haarlem I. 
In een follow-up onderzoek wordt nagegaan 
hoe de verdere ontwikkeling van betrolckenen 
verloopt na het verlaten van 'De Sprang', waar-
bij twee groepen te onderscheiden zijn: dege-
nen die teruggaan naar de `vrije maatschappij' 
en degenen die naar een andere inrichting 
worden overgeplaatst. Een afsluitend en defi-
nitief verslag zal in de loop van 1980 worden 
gepubliceerd. 

50. Afzonderingsafdelingen ex art. 24, lid 5 
Gevangenismaatregel ( 1978) 

Onderzoeker: drs. B. van der Linden 

Artikel 24, lid 5 van de Gevangenismaatregel 
bepaalt dat, indien de afzondering van een 
gedetineerde binnen een gesticht op ernstige 
bezwaren stuit, de tenuitvoerlegging kan 
plaatsvinden in een ander gesticht. In 1978 
werden daartoe aangewezen de afzonderings-
afdeling van het Huis van Bewaring te Maas-
tricht en het Cellengebouw te Veenhuizen. 
Gelijktij dig werden nieuwe richtlijnen van 
kracht voor de plaatsing van gedetineerden in 
een van beide afzonderingsafdelingen en voor 
de beeindiging van de externe afzondering. Om 
de hanteerbaarheid van deze richtlijnen vast te 
kunnen stellen is een onderzoek ingesteld 
naar de bij de plaatsing in afzondering buiten 
de eigen inrichting gevolgde procedures, het 
verloop van het verblijf in afzondering en de 
gang van zaken bij de beeindiging .daarvan. De 
onderzoeksgroep bestaat uit alle 70 gedeti-
neerden die van medio maart tot medio 
december 1979 op grond van art. 24 lid 5 GM 
in afzondering zijn geplaatst. Per geval is met 
alle betrokken personen en functionarissen 
een vraaggesprek gehouden. Rapportage zal in 
de loop van 1980 plaatsvinden. 



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

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerik 

In het kader van een evaluatief onderzoek naar 
de behandeling van TBR-gestelden wordt in 
dit onderzoek nagegaan hoe de ex-patienten 
van de dr. Henri van der Hoeven Kliniek sinds 
hun 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 patientenpopulatie 
onderzocht. De benodigde gegevens zijn ver-
zameld uit de justitiele documentatie en uit het 
dossiermateriaal van de Van der Hoeven Kli-
niek. Ten einde de opvattingen van de ex-
patienten over hun huidige functioneren en 
mogelijke invloeden van de behandeling hierop 

86 	te achterhalen, zijn gestructureerde diepte- 
interviews met veertig ex-patienten gehouden. 
Naar aanleiding van de ervaringen hiermede 
opgedaan, zijn de overige ex-patienten voor 
een interview benaderd met een aangepaste 
versie van de vragenlijst. Halverwege april 
kon de interviewfase worden afgesloten. In 
een interimrapport zijn de resultaten van het 
dossieronderzoek inmiddels aan de begeleidings-
commissie gepresenteerd. In het najaar zal 
het verslag gereed komen van de interviewfase, 
terwijI het eindrapport naar zich laat aanzien 
tegen het eind van 1980 zal kunnen worden 
afgerond. 

.52. Beleid inzake TBR en psyehiatrische 
voorlichtingsrapportage ( 19 76) 

Onderzoeker: mw. drs. E.G.M. Nuijten-Edel-
broek 

De geconstateerde toename van het aantal ge-
detineerden dat tijdens de straftijd overge-
plaatst wordt naar een TBR-inrichting vonnde 
de aanleiding tot dit onderzoek. In een twee-
tal onderzoeken is aan de hand van dossierma-
teriaal over delinquenten nagegaan of: a) zich 
kwantitatief gezien een ontwikkeling had voor-
gedaan in het aantal personen dat in een TBR- 
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inrichting werd opgenomen, alsmede in de 
status waaronder deze personen werden opge-
nomen; b) er verschillen aan te wijzen zijn tus- 
sen TBR-gestelden en andere delinquenten 
(i.e. lang-gestraften), vooral op de aspecten 
van toerekenbaarheid en gevaarlijkheid. Deze 
onderzoeken zijn inmiddels afgesloten. De 	• 
resultaten zijn gepubliceerd in de WODC-
Reeks, nr. 34, 'Ter beschikkingstelling of 
gevangenisstraf 

HI. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN 
DE COORDINATIECOMMISSIE WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK KINDERBE-
SCHERMING 

A. Afgesloten 

53. Plaatsing in Pleeggezinnen ( 1974) 

De onderzoekers hebben het rapport over dit 
onderzoek eind 1979 gepubliceerd. Het rapport 
bevat de verslag,legging van een deel van het 
materiaal. Deel I bevat naast het voorwoord, 
de aanbevelingen, sarnenvatting en de vragen-
lijsten, die bij het onderzoek werden gehan-
teerd. Deel II betreft de feitelijke verslagleg-
ging van het onderzoek. Doordat de onder-
zoekers in tijdnood kwamen is een deel van 
het materiaal niet bewerkt. De Coordinatie- 
commissie beziet momenteel de mogelijkheid om 
het materiaal wat verder te bewerken. 

54. Gedragstherapie ( 1977) 

Gedragstherapie 2, een onderzoek naar het 
effekt van een cursus gedragsmatige/gedrags-
therapeutische sociale vaardigheidstraining aan 
`probleemjongeren en -gezinnen' voor gezins-
voogden, op het hulpverlenersgedrag van de 
cursisten (trainingseffect) en op de psychosocia-
le situatie van hun diensten is in 1979 afgerond. 
Het eindrapport is verkrijgbaar bij de onder-
zoeker (drs. A.A.J. Bartels, Pedologisch Insti-
tuut te Amsterdam, Afdeling Ambulatorium, 
Prins Hendrilclaan 23, Amsterdam). Zie verder 
de lopende projecten. Een uitvoerige samenvat-
ting wordt op ruime schaal verspreid. 
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55. Galragstherapie 111 ( 1977) 

Gedragstherapie III (Resiclentiele training sociale 
vaanligheden) is inmiddels afgerond. Het eind-
rapport zal in september 1980 verschijnen en is 
dan verkrijgbaar bij de onderzoeker (drs. NW. 
Slot, Pedologisch Instituut te Amsterdam, Afde-
ling Ambulatorium, Prins Hendriklaan 23, Am-
sterdam). 

56. Voorlichting met behulp van vragenksten 
in strafzaken tegen minderjarigen ( 1974) 

Dit onderzoek is begin 1980 afgerond. Momen- 
teel houdt een commissie Tragenlijse zich 
bezig met de constructie van een vragenlijst, 
die door de Raden zal kunnen worden gehan-
teerd. Net  rapport is te verkrijgen bij de Goer-
dinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage. 

57. Tussen droom en werkelijkheid 

De CoOrdinatiecommissie heeft bijgedragen in 
de publikatiekosten van de dissertatie van de 
heer Van den Dungen `russen droom en werke- 
lijkheid'. Deze dissertatie beschrijft de werk-
wijze, de ontwilckelingen en veranderingen daar-
in, van een klinisch psycholoog in een observa-
tiehuis gedurende negen jaar. 

B. Lopende projecten 

58. Aanpassing en prediktie van aanpassing 
111 (AEPRA III, 1975) 

Drs. K. Mesman Schultz van het S/SWO te 
Amsterdam ontwilckelt een aantal deelprojecten 
die tot doe hebben: een continue bijstelling 
van predictieprocedures, het ontwilckelen van 
differentiele predictieprocedures voor bepaalde 
plaatsingssettings en het bestuderen van prak-
tische mogelijkheden en voor- en nadelen, ook 
bij regionale vormen van samenwerking van ver- 
schillende instanties. Inmiddels is verschenen 
'De COM-procedure, een methode om voor de 
kinderbeschermingspupillen een advies te 
bepalen' 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 verkrij-
gen bij de Coordinatiecommissie, Postbus 20301, 
2500 EH Den Haag, tel. 070-706197. Ver- 
wacht wordt dat het eindrapport niet voor 1981 

• gereed zal zijn. 

59. Toepassing en effect maatregelen T.B.R. 
en B.B. ( 19 75) 

Met behulp van dossiergegevens betreffende 
alle pupillen die in 1965-1975 in de Rijksin-
richtingen Op de Berg en Den Engh werden 
opgenomen op grond van de maatregelen Ter 
Beschilckingstelling van de Regering en Buiten- 
gewone Behandeling en betreffende een a-selec-
te keuze uit daar verblijvende onder toezicht 
gestelde en voogdijpupillen tracht de psychia-
ter C van der Hooft een antwoord te vinden 
op de vragen: 1. zijn er op milieu- en psycho- 

89 	diagnostische gegevens verschillen te vinden 
tussen pupillen, die in het kader van TBR, van 
BB en op een andere plaatsingsgrond zijn opge-
nomen? 2. zijn er bij deze categorieen verschil-
len 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 aan-
passen aan de eisen die de maatschappij stelt? 
4. wat zijn de consequenties van eventuele ant-
woorden op deze vragen voor a. de wettelijke 
regelingen en b. de behandelingsfaciliteiten? De 
bewerking van de gegevens vindt plaats in het 
kader van AEPRA III (zie het hierboven ver-
melde project). Het eindrapport wordt eind 
1980 verwacht. 

60. Follow-up meisjesinrichtingen (voorheen: 
Follow-up Helper Haven, Rekken en Zetten) 
( 19 76 ) 

Drs. J.J. van der Meulen van de Helper Haven 
te Groningen onderzoekt in samenwerking met 
het Criminologisch Instituut van de Rijksuni-
versiteit te Groningen het maatschappelijk aan-
passingsproces van meisjes van vijftien jaar en 
ouder, die minstens drie maanden in een kinder-
beschermingstehuis hebben doorgebracht, en 
tracht de factoren op te sporen die dit aanpas- 



singsproces voorspellen. Het onderzoek zal in 
september 1980 worden afgerond. Tevens 
zu1len dan de twee deelonderzoeken (het 
deelonderzoek weggelopen meisjes en het 
deelonderzoek over de eventuele bruikbaar-
held van de COM-procedure in meisjestehui-
zen) zijn afgestemd. 

61. Arbeidsbevrediging en verloop groeps-
opvoeders ( 19 78) 

De Stich ting voor onderzoek naar psycho-
sociale stress (SOPS) onderzoekt welke deter-
minanten het functioneren van de groepslei-
ding bepalen en wat de oorzaken zijn voor het 
relatief grote ver1oop onder de groepsopvoe- 

' ders. Het onderzoek wordt onder supervisie 
van prof dr. P.B. Defares en dr. J.D. van der 
Ploeg uitgevoerd door Mevr. drs. M Brand/es 
en drs. C Nass. Het onderzoek is in septem-
ber 1978 gestart en zal in 1981 worden afge- 

90 	rond. 

Gedragstherapie-onderzoeken 

De Coordinatiecommissie subsidieert samen 
met het Nederlands Comite Kinderpostzegels 
het zgn. 'viffiarenplan gedragstherapie-onder-
zoeken: Peclologisch Instituut te Amsterdam, 
onderzoekers: drs. I Heiner, drs. A.A.J. 
Bartels, drs. NW. Slot, drs. G. de KruYff 
Binnen dit vijfjarenplan zijn de volgende 
onderzoeken gestart: 

62. Gedragstherapie IV: training van gezins-
voogdijteams ( 19 79) 

Dit onderzoek is vergelijkbaar met Gedrags-
therapie H, maar nu wordt in plaats van aan 
individuele gezinsvoogden aan gezinsvoogdij-
teams een cursus gegeven in de gedragsmatige/ 
gedragstherapeutische sociale vaardigheids-
training aan `probleemjongeren en probleem-
gezinnen'. Dit onderzoek is in oktober 1979 
gestart. Er zullen vier teams gezinsvoogden 
worden getraind. Het onderzoek zal in 1981 
worden afgerond. Het cursusboek, dat uit 
Gedragstherapie II resu1teerde zal enigszins 
worden bijgesteld op basis van de opgedane 



ervaringen en daarna op ruime schaal worden 
verspreid. 

63. Gedragstherapie V: 'Achievement Place' 
( 1980) 

Een onderzoek naar effecten van hulpverle-
ning aan `probleemjongeren' in een semi-
residentiele setting zoals bij de Amerikaanse 
'Achievement Place' werkwijze. Het onderzoek 
is begin 1980 gestart en verkeert nog in de 
voorbereidende fase. 

64. Het sociaal klimaat van de leefgroep 
( 1980) 

Drs. H. Theunissen, wetenschappelijk mede-
werker bij de Vakgroep Orthopedagogiek 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen ver-
richt thans een onderzoek met het doel een 
schaal te ontwerpen, waarmee men.het sociaal 

91 	klimaat van de leefgroep kan meten. Hiervoor 
legt hij een in een vooronderzoek geteste 
vragenlijst voor aan een aantal leefgroepen van 
verschillende typen kinderbeschermingstehui-
zen. Het onderzoek zal in 1981 worden 
afgerond. 

65. De gebruiks- en belevingswaarde van het • 
kindertehuis ( 1980) 

De Stichting voor Onderzoek naar Psychoso-
ciale Stress (SOPS) is sinds juni 1980 gestart 
met een onderzoek naar de gebruiks- en bele-
vingswaarde van het Icindertehuis. Het doel 
van het onderzoek is drieledig: — inzicht ver-
lcrijgen in de gebruiks- en belevingswaarde 
van het tehuis en zijn onmiddellijke omgeving 
voor de daar verblijvende jeugdigen; — rele-
vante indicaties verzamelen ten behoeve van 
de optimalisering van de woonsituatie van 
lcinderen en jongeren in kindertehuizen; — het 
formuleren van beleidsirnplicaties met betrek-
king tot de bevordering van zowel bestaande 
als nog te realiseren ruimtelijke settings in de 
residentiele hulpverlening aan Idnderen en 
jongeren. Dit onderzoek wordt gezamenlijk 
gesubsidieerd door de Coordinatiecommissie 
en het Nederlands Comite Kinderpostzegels. 
De Coordinatiecommissie subsidieert in ieder 



geval tot december 1980 en zal daarna bezien 
of verdere subsidiering van het onderzoek 
(dat wordt afgerond in 1982) mogelijk is. 

C. In voorbereiding zijnde projecten 

66. De omgangsregeling na echtscheiding 

Prof dr. J. Griffiths (Rechtssociologie, Rijks-
universiteit Groningen) en dr.' D.H.D. 
MacGillavry (Klinische Psychologie, Rijks-
universiteit Groningen) zijn gestart met een 
onderzoek naar de omgangsregeling na echt-
scheiding. In dit onderzoek zullen niet alleen 
de omgangsregelingen worden opgenomen, die 
door de kinderrechter worden vastgesteld, 
maar ook de omgangsregelingen, die tussen 
ouders onderling worden afgesproken. Doel 
van het onderzoek is een aantal processen, 
volgens welke een omgangsregeling tot stand 
komt te onderscheiden, en te beschrijven, en 

92 	om de factoren die daarin een rot blijken te 
spelen te specificeren. Daartoe zullen onder 
meer interviews plaatsvinden met alien, die bij 
de totstandkoming van de omgangsregeling zijn 
betrokken. De Coordinatiecommissie zal het 
onderzoek vermoedelijk vanaf 1981 subsidieren. 
Het onderzoek zal tot 1 juli 1984 duren. 

67. Evaluatieonderzoek plaatsingsadviescom-
i missies 

Vanaf augustus 1980 . zal een onderzoek starten 
inzake het experiment met de plaatsingsadvies-
commissies. In dit experiment is een aantal 
pac's opgenomen. Doel van het onderzoek is 
na te gaan op welke wijze en onder welke voor-
waarden pac's een bijdrage kunnen leveren aan 
verbetering van het plaatsingsbeleid. 



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

• Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut `13onger' 

69. Denkbeelden van kinderen over misdaad 
en straf 

Onderzoeker: mw. dr. E. Lissenberg 

93 	Dit onderzoek is bedoeld om een inzicht te 
krijgen in de wijzen waarop kinderen (leerlingen 
van openbare basisscholen) de verschijnselen 
misdaad en straf interpreteren. Op het plegen 
van delicten kunnen ruwweg twee soorten 
reacties volgen: een formele reactie, de straf 
en een informele reactie, het stigma. De straf 
wordt opgelegd aan een individu, maar het is 
vooral de gedraging waarop wordt gereageerd. 
Bij het stigma is de gedraging aanleiding voor 
een reactie die primair is gericht op degene die 
zich afwijkend heeft gedragen. De twee soorten 
reacties kunnen zowel afzonderlijk als in corn-
binatie worden opgelegd. Nagegaan is of kinde-
ren 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 straf-
oplegging en strafdreiging. Voorts is onderzocht 
of kinderen plegers van het ene delict zwaarder 
stigmatiseren (negatiever beoordelen) dan ple-
gers van een ander delict. Bij dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van opstellen van leerlingen 
van openbare basisscholen uit Amsterdam. Daar-
naast hebben leerlingen van openbare basis-
scholen uit Den Haag vragenlijsten beantwoord. 
Dit onderzoek is gepubliceerd in de vorm van 
een dissertatie met de titel: `Kinderen spreken 
reche, Samsorn, Alphen aid Rijn, 1979. 



70. De geschiedenis van art 248 Ms W.v.Sr. 

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

Art. 248 bis (1911-1971) luidt: 'De meerder-
jarige die met een minderjarige van hetzelfde 
geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of 
rederlijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaar'. Dit onderzoek richt zich in 
de eerste plaats op het proces van strafwet-
geving. Welke ontwikkelingen in ons strafrecht 
zijn aan deze bepaling voorafgegaan. Hoe kwam 
dit artikel in 1911 tot stand; welke rechtsgoede-
ren zei men te beschennen; welke belangen 
waren gemoeid met al of niet strafbaarstelling; 
hoe wisten deze politieke kracht te ontwildce-
len. Vervolgens komt ter sprake hoe dit artikel 
in de loop der jaren is toegepast en welke gevol-
gen dit had. Ten slotte wordt onderzocht welke 

94 	omstandigheden leidden tot het streven naar 
decriminalisering en hoe dit politiek verwezen-
lijkt kon worden door de afschaffing van de 
bepaling in 1971. De afronding van het onder-
zoek vindt eind 1980 plaats. Het zal worden 
gepubliceerd in de vorm van een proefschrift. 

71. Afwijkend gedrag b,j 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 percep-
tie-onderzoek plaats. In deze case-studies wor-
den gesprekken gevoerd met de kinderen en de 
personen in instanties, die betrokken zijn bij 
het proces van tehuisplaatsing. 
Het onderzoek zal verricht worden in een twee-
tal tehuizen voor nonnale jeugd en wordt in 
1981 afgerond in de vorm van een dissertatie. 

72. 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' beslo-
ten een onderzoek in te stellen naar de 'toe-
nemende agressie onder jongeren', al dan niet 
gepaard gaande met vernieling en baldadigheid 
jegens derden. Nagegaan wordt of met een 
nieuwe, op de fysieke omgeving gerichte aan-
pak andere dan de gebruikelijke verklaringen 
te vinden zijn. Hiertoe wordt literatuur bestu-
deerd, hetgeen tevens moet aangeven of en zo 
ja, hoe een empirisch onderzoek eventueel 
te veronderstellen samenhangen zou kunnen 
bevestigen. 

73. Verkrachting: feiten en visies 

Onderzoeker: drs. Ed. Leuw 

Feiten: Een onderzoek naar ontwikkelingen in 
95 	strafrechtelijke reacties op aanranding en ver- 

lcrachting. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
gegevens: relatieve frequenties van aangifte, 
opsporing, dagvaarding, veroordeling, kenmer-
ken van daders en slachtoffers, relatieve zwaarte 
van straffen, gehanteerde begripsmatige con-
structies door de verschillende partijen ter 
beoordeling van de `ernse en `schuld'-vragen. 
Visies: Definities en verklaringen van aanran-
dihg en verkrachting vanuit: sociologie, crimi-
nologie, psychologie/psychiatrie, socio-biolo- 
gie, antropologie, (radicaal) feminisme. 

74. Criminaliteit van de corporatie 

Onderzoeker: mw. drs. C.H. Brants-Langeraar 

Sinds 1976 kent het Nederlandse strafrecht 
de algemene strafbaarstelling van de rechts-
persoon en enkele andere corporaties ex art. 
51 (nieuw) WvSr. Gezien het individuele en 
op verwijtbaarheid gerichte karakter van het 
commune strafrecht, rijzen echter juist t.a.v. 
de corporatie tal van theoretische en praktische 
problemen, vooral m.b.t. begrippen als dader-
schap, schuld en opzet. Bovendien kunnen, 
nu het vrijwel altijd zgn. `instrumentele' crimi-
naliteit zal betreffen, vraagtekens worden gezet 
bij de effectiviteit van de strafrechtelijke 
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sanctie, terwijI de sociaal-economische positie 
van de corporatie het opleggen van straffen 
die deze werkelijk `gevoelig' kunnen treffen, 
bemoeilijkt. 
Doel van dit onderzoek is het verzamelen van 
empirische gegevens en het ontwerpen van 
een theoretisch raamwerk m.b.t. criminaliteit 
van corporaties en de vervolging en berechting 
hiervan. Gestreefd wordt naar meer inzicht in 
de samenhang tussen de strafrechtelijk aan-
sprakelijke corporatie als juridisch verschijn-
sel en macro- en organisatiesociologische fac-
toren. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd met finan-
ciele steun van de Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 

75. Taakvervulling van de politie in een 
Amsterdams stadsdeel 

Onderzoeker: drs. D.J. Wijmer 

In dit onderzoek wordt getracht een zo com-
pleet mogelijk beeld te Icrijgen van een Am-
sterdams stadsdeel met haar specifieke knel-
punten zoals waargenomen door bevolking en 
gemeentelijke diensten. Vervolgens wordt 
nagegaan of, en in hoeverre, de politie als 
formele controle- en hulpverleningsinstantie 
een handelingsmodel ontwilckelt dat min of 
meer is afgestemd op de specifieke situatie 
in dit stadsdeel. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

76. Provocatie en escalatie 

Onderzoeker: drs. J. Dalstra 

Probleemstelling: hoe wordt politioneel geweld 
tijdens sociaal protest gelegitimeerd? Doel: 
gegevens verzamelen over de omstandigheden, 
waarin groepen politieagenten gewelddadig 
gedrag van groeperingen als provocatief perci-
pieren en integreren en het eigen gewelddadig 
gedrag als niet-provocatief gedrag legitimeren. 
Aanvang: juli 1976. Fasering: 1976-1977: 
opzet en proefonderzoek; 1977-1978: data- 
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verzameling en analyse van het definitieve 
onderzoek. Het onderzoek is per 1 januari 
1980 beeindigd. Rapportage in de vorm van 
een dissertatie is nog in het verschiet. 

77. Procesmodellen 

Onderzoeker: drs. W.J.M. de Haan 
Supervisie: prof. dr. H. Bianchi en prof. dr. 
G. Snel 

Probleemstelling: welke andere procesmodellen 
zijn er denkbaar en te realiseren i.p.v. de 
huidige strafrechtsprocedure? Aanvang: augus-
tus 1976. Fasering: 1976-1977: theorievor-
ming; 1977-1978: praktijk en toetsing; 
1978-1980: definitieve onderzoek en rappor-
tage. Afronding: 1980 (dissertatie). 

78. Het functioneren van de Reclasserings-
vroeghulp in Amsterdam 

Onderzoekers: drs. R.L. Bergsma en H. IJzer-
man 

Opzet: het vroeghulponderzoek bestaat uit 
twee fasen. Eerste fase: analyse van data ver-
kregen uit enqueteformulieren die door vroeg-
hulpmedewerkers zelf worden ingevuld na 
ieder bezoek aan een client. Tweede fase: de 
oorspronkelijke opzet was analyse van een aan-
tal vrije interviews met clienten. Deze fase 
wordt uitgebreid met: a. analyse van nieuwe 
enqueteformulieren die meer gericht zijn op,de 
concrete taakvervulling van de vroeghulpmede-
werker dan de oorspronkelijke formulieren die 
in de eerste fase gebruikt zijn, b. analyse van 
vrije interviews met vroeghulpmedewerkers. 
Rapportage: Anders dan eerder vermeld zal 
tengevolge van stagnatie van het onderzoek 
rapportage eind 1980 plaats hebben. 

79. Rechtspositie psychiatrische patienten 

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

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks 
projecten die worden opgezet door de onder-
zoekafdeling van het `Amsterdamse Krisiscen-
trum'. Tweeledige doelstelling: a. een globale 



kartering maken van problemen die patienten 
op het gebied van recht ervaren, waarbij de 
beleving van die patienten zoveel mogelijk zal 
moeten meetellen; b. de vraag te behandelen 
hoe door rechtshulp in een psychiatrisch 
instituut aan de door pati8nten naar voren 
gebrachte problemen tegemoet kan worden 
gekomen. Afsluiting: 1980 met publikatie van 
bock. (A. End, P. Ippel en P. Laurs: Jij liever 
dan ik. De psychiatrische patient: wat heeft 
hij te vertellen? 's-Gravenhage, VUGA 1980). 

80. Vraag—antwoord stmeturen in de commu-
nicatie tussen rech ter en verdachte 

Onderzoeker: drs. P.L. Bal 
Supervisie: prof. dr. G. Snel 

Probleetnstelling: In hoeverre komt in de 
vraag—antwoord communicatie tussen recliter 
en verdachte het formele verschil in positie tot 

98 uiting. Doe: zoeken naar betere vormen van 
communicatie. Aanvang: augustus 1980. Fase-
ring: 1980-1981 theorievonning en materiaal-
verzameling. Publicatie: dissertatie. Onderzoek 
is mogelijk gemaakt door toekenning van sub-
sidie uit de zgn. `Beleidsruiinte Onderzoek' van 
de Vrije Universiteit. 

81. Strafrechtgeschiedenis: lange-termijnont-
wikkeling 1850-1945 

Onderzoeker: drs. S. van Ruller 
Supervisie: prof dr. H. Bianchi 

Doelstelling: vergroting van kennis van histo-
rische achtergronden van strafrechtelijke socia-
le controle. Fasering: nog niet te overzien. Rap-
portage: mogelijk proefschrift. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatric 

82. Gemeente-strafrecht 

Onderzoeker: mr. H.K. ter Brake 

Probleemstelling: Is het gemeente-strafrecht, 
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in strijd 
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met fundamentele beginselen van het straf-
recht 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, voor-
stellen doen ter hervorming, danwel uniforme-
ring van het gemeentestrafrecht, welke voor-
stellen mede in verband zullen staan met de 
op handen zijnde reorganisatie van het binnen-
lands bestuur. Publicatie in een dissertatie. 

83. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A.J. Machielse 

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

84. Beklagregeling 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. 

85. Openbaarheid in de ( straf)rechtspraak 

Onderzoeker: mi. U. van de Pol 

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

86. Dwangrniddelen in handen van de politic 
tijdens het opsporingsonderzoek 

Onderzoeker: drs. J. Naeye 

Onderwerp: Een beschrijvend onderzoek naar 
de dwangmiddelen in handen van de politie 
tij dens het opsporingsonderzoek in strafzaken. 
Fasering: 1980: opbouw van de probleem-
stelling; 1981: literatuurstudie; 1981-1982: 
verzamelen van de onderzoeksgegevens; 
1982-1983: afronding d.m.v. een boek en 
videobanden. 



87. De rechtspositie van de geestelijk gehan-
dicapte 

Onderzoeker: mr. K. Blankman 

Onderwerp: De rechtspositie van de geestelijk 
gehandicapte; uit te monden in een dissertatie. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut* 

* Indian mecrdere onderzoekers zijn vermeld, is in 
voorkomende gevallen degene die als contactpersoon 
optreedt aangeduid met het token.* 

88. De rechtspositie van minderlarigen in her 
strafrecht 

Onderzoekers: J. Weyer en mw. dr. M.F. 
Andriessen* 

100 	Ondenverp: Er vanuitgaande dat ons jeugd- 
strafrecht op twee gedachten hinkt (rechts-
ssteem en opvoedingssysteem) is onderzocht 
in hoeverre dit de positie van de minderjarige 
als rechtssubject ongunstig beinvloedt. Me-
thode en onderzoeksopzet: Op grond van lite-
ratuurstudie is de rechtspositie van de minder-
jarige in de verschillende fasen van het straf-
recht (vervolging, berechting en uitvoering van 
de straf) in kaart gebracht. De voomaamste 
knelpunten in de rechtspositie van de minder-
jarige worden aangegeven. Conclusies: Het 
jeugdstrafrecht voldoet niet aan het beginsel 
van de objectieve rechtspraak. Dit heeft his-
torische wortels. Toon de overheid de zorg van 
de verwaarloosde en/of delinquente jeugd op 
zich nam, werd de jeugdige als voorwerp van 
izorg en bescherming' beschouwd, niet als 
`drager van rechten en plichten'. De laatste 
jaren is er veel veranderd in de houding van de 
maatschappij t.o.v. minderjarigen. Dit dient 
ook zijn beslag te krijgen in het jeugdstraf-
recht; de jeugdige zal moeten worden erkend 
als rechtssubject. Len en ander zal consequen-
ties moeten hebben voor de rechtsmacht van 
de kinderrechter, de strafprocedure-regels en 
de positie van minderjarigen binnen de kinder-
beschenningsorganen. Het rapport is gereed, 
publikatie volgt. 



89. Slachtoffers onder jongeren in Noord-
Groningen 

Onderzoekers: drs. S. Miedema* en drs. G.J.A. 
Smale 

Onderwerp: In een door de Provinciale Jeugd-
raad gehouden leefbaarheidsonderzoek onder 
jongeren werd tevens een blok vragen opgeno-
men m.b.t. het slachtoffer worden, gevoelens 
van angst en veiligheid en uitspraken over de 
politie. Tevens werden vragen gesteld over 
lastige en/of hinderlijke groepen. Methode en 
onderzoeksopzet: In een 27-tal gemeenten in 
Noordelijk Groningen werden in totaal 678 
jongeren, tussen 13 en 25 jaar, geihterviewd. 
De vragenlijst was vnl. gestructureerd. De 
steekproeftrekking was a-select (steekproef- 
fractie 0,036). Op het materiaal zijn o.a. 
associatie-maten, bi- en multivariate correla-
ties, en regressie-analyse toegepast. Conclusies: 

101 	De voorgelegde slachtoffervragen zijn samen 
te vatten tot de volgende categorieen (tussen 
haakjes de slachtofferaantallen). Geweld (21), 
Vermogen (137), Vernieling (51), Verkeer 
(38). In totaal 186 jongeren werd een keer of 
vaker slachtoffer. M.b.t. de vier uitspraken over 
de veiligheid bleek een kwart zich min of meer 
ongerust te voelen. M.b.t. de drie politie-uit-
spraken bleek zo'n dertien procent tamelijk 
negatief over de politie te denken. In de regres-
sie-analyse vergelijkingen bleek het hebben van 
slachtofferervaringen geen rol te spelen. 

90. Clienten over hun reclassering 

Onderzoekers: mw. mr. drs. M.J. Winkels en 
dr. J.A. Nijboer* 

Onderwerp: Onderzocht wordt wat de proble-
men van vrouwelijke clienten van de reclasse-
ring zijn, wat de reclassering aan deze proble- 
men doet en wat de reclassering in principe 
meer of anders aan deze problemen zou kunnen 
doen. Onderzoeksopzet: In overleg met maat-
schappelijk werkers van twee reclasseringsteams 
van de Algemene Reclasseringsvereniging in 
Groningen zijn een aantal vrouwelijke (ex)clien- 
ten voor dit onderzoek benaderd. In totaal 
zijn 20 clienten en ex-clienten geihterviewd. In 



dit onderzoek is gebruik gemaakt van de kwali-
tatieve methode. Met behulp van een onder-
werpenlijst heeft de onderzoeker gesprelcken 
met de clienten gevoerd. Deze gesprelcken zijn 
op tape vastgelegd en uitgeschreven. Het mate-
riaal wordt verwerkt aan de hand van begrip-
pen en strategieen behorende bij kwalitatieve 
onderzoeksmodellen, o.a. het model van Glaser 
en Strauss (1967). Conclusies: De belangrijkste 
conclusies inzake de hulpverlening zijn: Mate-
riele.problemen inzake geld, huisvesting, werk 
en opleiding overheersen; Ongeveer 1/3 van de 
materiele problemen is m.b.v. de reclasserings-
maatschappelijk werker (r.m.w.-er) opgelost. In 
ongeveer 1/3 van de gevallen bleven de proble-
men, ondanks de pogingen van de r.m.w.-er om 
ze op te lossen voortbestaan. Aan ongeveer 1/3 
van deze problemen is door de r.m.w.-er niet 
gewerkt; Psychische spanningen die samenhan-
gen met het plegen van het delict en de afloop 
ervan zijn d.m.v. gesprekken met r.m.w.-ers 

102 	verminderd; Psychische problemen die samen- 
hangen met materiele moeilijkheden zijn nauwe-
lijks in omvang afgenomen. De belangrijkste 
conclusies inzake de justitiele dienstverlening 
zijn: Alle vrouwen die op de hoogte waren van 
de inhoud van het voorlichtingsrapport waren 
het ook eens met wat de r.m.w.-er geschreven 
had. De discussie over het al tlan niet uitbren-
gen van voorlichtingsrapporten en het bezwaar 
van het voortdurend teruggrijpen op vroegere 
rapporten raakt deze vrouwen over het alge-
meen niet; De vrouwen komen slecht voorbe-
reid op de rechtszitting. Tijdens de rechtszitting 
hebben de vrouwen uiterst onplezierige ervarin-
gen opgedaan. 

91. Weglopers 

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent 

Onderwerp: Het weglopen van mindedarigen 
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 orienterend onderzoek naar dit ver-
schijnsel. Methode en onderzoeksopzet: Bij de 
kinderpolitie ir. Groningen zijn de archieven 
verzameld van kinderen die in 1976 en 1977 zijn 
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gemeld als zijnde van huis weggelopen. In het 
totaal gaat het hier om 60 kinderen. Door ver-
huizing naar het buitenland, overlijden e. d. blij-
ken ten slotte 52 gezinnen in principe geschikt 
om te interviewen. De vader, de moeder en het 
weggelopen kind worden geinterviewd. Ge-
vraagd wordt naar gezinssituatie, opvoeding, 
vooroordelen en uiteraard naar de gebeurtenis-
sen en omstandigheden van het weglopen. 

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

Onderzoeker: drs. L.A.M. Veendrick 

Onderwerp: Een onderzoek naar de klasseposi-
tie 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 klassenmaatschappij waarin 
ze leven. Dit betekent enerzijds dat wij de 
positie van de jongeren zullen analyseren vanuit 
de historische ontwikkeling van de verzorgings-
staat. Men kan hierbij o.a. denken aan de steeds 
verdergaande uitsluiting van jongeren uit het 
produktieproces, parallel aan veranderingen in 
leerplicht en onderwijs. Deze empirische analyse 
op basis van literatuurstudie. Daarnaast hopen 
we via gesprelcken met jongeren inzicht te krij-
gen in hun individuele 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 van het volwassen worden en de 
maatschappelijke integratie door de klassenver-
houdingen bepaald. — welke gevolgen heeft het 
kapitalistische produktieproces, via individuele 
bekwaamheid en opleidingskansen, voor de 
positie en het bewustzijn van de jongere. Met ho-
de en onderzoeksopzet: Met ongeveer 140 jon-
geren (15-25 jaar) uit Groningen zijn gesprek-
ken gevoerd. Deze groep is onder te verdelen 
in scholieren (15 7-20 jaar), werkende, langdurig 
werldoze en studerende jongeren (18-25 jaar). 
Deze gesprekken zijn gevoerd m.b.v. een topic-
lijst waarop de belangrijkste onderwerpen ver- 
meld zijn..Alle gesprekken zijn op tape opge- 



nomen. De verwerking en analyse wordt volgens 
de zgn. kwalitatief methodologische principes 
uitgevoerd. De belangrijkste resultaten daarvan 
worden weer ingevoerd ads gespreksthema's 
in de zgn. terugkoppelingsgesprekken: dit zijn 
groepsgesprekken die met dezelfde jongeren 
gehouden zullen worden, waar ook al indivi-
dueel mee gepraat is. 

93. Werkloosheid en criminaliteit II 

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

Onclenverp: 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 kwalitatieve methode) 

104 worden gevraagd welke gevolgen de werkloos-
heid heeft gehad ten aanzien van huisvesting, 
inkomen, vrijetijdsbesteding, sociale contacten 
en zelfbeeld en de wijze waarop op deze gevol-
gen wordt gereageerd. 

94. De opsporing van en afhandeling bij on-
juistheden in de inkomstenbelastingaanate 

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

Onderwerp: Onderzocht wordt aard en omvang 
van de onjuistheden, die in een belastingjaar 
opgespoord worden bij de Inspectie voor de 
inkomstenbelasting en op welke wijze opspo-
ring en afhandeling plaatsvindt. Daarnaast 
wordt getracht een karakteristiek te geven van 
de `daders' en de inkomens en inkomensposten 
die `foutengevoelig' zijn. Het onderzoek vindt 
plaats in het kader van de bestudering van de 
zg. witte-boorden criminaliteit. Het is als een 
eerste empirische verkenning te beschouwen. 
In het eindrapport zal o.a. de administratieve 
afbandeling, die kenmerkend is voor dit ter-
rein, vergeleken worden met de strafrechtelijke 
afhandeling van andere vermogensdelicten. 
Methode en onderzoeksopzet: Uit de dossiers, 
aanwezig bij de Inspectie, is een aantal wile- 
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keurige steekproeven getrokken, die empirische 
gegevens kunnen verstrekken over (effecten van) 
opsporing, `vervolging' en bestraffmg. Daar-
naast worden de formeel geldende regels voor 
deze controle-aspecten beschreven. Voor de 
verwerking is voor eenvoudige, inzichtelijke 
analysetechnieken gekozen. 

95. RBS 38, een experiment in de buiten-
justitide opvang van jongeren met politiecon-
tacten 

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

Onderwerp: Mede als vervolg op de conclusies 
uit het onderzoek `Kijken bij de lcinderpolitie' 
wordt via een praktijkexperiment (RBS 38) 
onderzocht hoe de hulpverlening aan jongeren 
met politiecontacten dient te geschieden. Me-
thode en onderzoeksopzet: Voor een periode 

105 	van twee jaar wordt in een pand in de binnen- 
stad een bureau gevestigd, waarin en van waar-
uit twee welzijnswerkersjongeren uit de doel-
gyoep actief benaderen om waar nodig concrete 
hulp te verlenen. Namen worden via de politie 
doorgespeeld. De jongeren zijn vrij al of niet op 
de contactpogingen van RBS in te gaan. Onder-
deel van de hulpverlening is het verschaffen 
van sociale informatie over clienten t.b.v. de 
vervolgings- en berechtingsbeslissing. Van de 
activiteiten van RBS 38 wordt voortdurend 
verslag gedaan om zodoencle achteraf inzicht 
te kunnen geven in de aantallen jongeren waar-
mee contact is geweest, hun problemen en de 
oplossingen die daarvoor gezocht zijn. Tevens 
wordt bekeken wat de defmitieve vormgeving 
voor dit soort hulpverlening dient te zijn. Con-
clusies: 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 pro-
blematiek van de jongeren erg groot is en 
steun daarbij hard nodig is; de jongeren justi-
tieel 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 clienten uit zichzelf komt en het aantal 



politieverwijzingen afneemt; het zwaartepunt 
van de problemen van de clienten ligt bij de 
relatie met het ouderlijk huis en bij de justitie-
contacten; de hulpverlening zich vooral richt 
op het zoeken naar concrete verbeteringen voor 
de clienten zelf (bijv. werk vinden, huisvesting 
regelen, enz.); een derde van de clienten een 
intensieve tot zeer intensieve relatie heeft met 
RBS; de contacten tussen RBS en justitiele 
instanties veelvuldig zijn; RBS na de experi-
menteer-periode door wil gaan als aparte 
stichting, gesubsidieerd door enerzijds de ge-
meente, anderzijds door het departement van 
justitie; RBS veel goodwill heeft opgeleverd bij 
andere hulpverlenende instanties, maar dat deze 
instanties zelf weinig lust tot veranderen hebb en; 
er voor jongeren uit de doelgroep gecombineer-
de werk/opleidings-projecten moeten komen. 
Nadere evaluatiestudies volgen in 1981. 

106 	96. Dossier-onderzoek minderjarige verclachten 
die bij de politie in het gebied van her satnen-
werkingsorgaan Westdriesland (SOW) bekend 
zijn geworden 

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

Onderwerp: Met behulp van officiele dossiers 
(processen-verbaal) wordt oni. geprobeerd een 
typologie van delinquentiepatronen onder 
minderjarige verdachten (12 t/m 17j.) te con-
strueren. Dit wordt over de periode 1974 t/in 
1978 uitgevoerd, vnt om het procesmatige 
karakter te kunnen analyseren (loopbaanont-
wilckeling e.d.) en daarop aansluitend tot pre-
ventieprogramma-ontwikkeling te kunnen ko-
men. Methode en onderzoeksopzet: Inhouds-
analyse processen-verbaal m.b.v. voorgestruc-
tureerd codeboek; longitudinale opzet, descrip-
tief, ontwikkeling theoretisch model (primaire 
vs. secundaire deviantie). Alle minderjarige 
verdachten die in 1974 t/m 1978 bij de politie 
bekend zijn geworden en terzalce waarvan 
p.v.'s zijn opgemaakt. Enerzijds worth dit bij 
de gemeentepolitie, anderzijds bij een aantal 
groepen van de rijkspolitie in een aantal gemeen- 
ten in Westfriesland (N.H.) uitgevoerd. 
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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-
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 vijf-
tal leerkrachten is gevraagd om over ca. 20 leer-
lingen een vragenlijst in te vullen. De leerkrach-
ten zijn zodanig gekozen dat een zo groot mo-
gelijke variatie in gedoceerde vakken is bereikt. 
Er is een zekere regionale spreiding nagestreefd, 
evenals een spreiding naar schooltype. De leer-
lingen zijn jongens, afkomstig uit tweede of 
derde klassen van het vervolgonderwijs (dus 
niet L.0.). De verwerking van het materiaal 
was grotendeels multivariaat. Conclusie: Leer-
krachten blijken niet goed op de hoogte te zijn 
met de sociale achtergronden van hun leerlin-
gen. Over het algemeen is men niet erg geneigd 
om op indrukken af te gaan. Er is in ieder geval 
sprake van een zekere voorzichtigheid bij het 
beantwoorden van vragen die niet op pure 
informatie berusten. Er blijken samenhangen 
te bestaan tussen (percepties van) prestaties 
van leerlingen, sociaal milieu, gedrag in de klas 
en een aantal persoonlijkheidstrekken. Deze 
samenhangen liggen in de theoretisch voorspel-
de richting. De resultaten wijzen echter uit, dat 
deze samenhangen bij bepaalde leraren erg 
sterk, maar bij andere vrijwel afwezig zijn. Men 
mag daarom zeker niet uit dit onderzoek con-
cluderen dat labellen' een onder leraren alge-
meen voorkomende neiging is. 

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

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

Onderwerp: Toetsen van de hypothese dat op 
scholen processen werken die maken dat bepaal-
de leerlingen zich in criminele richting ont-
wikkelen. Daarnaast zal getracht worden te 
komen tot een nadere beschrijving van deze 



processen en een nadere bepaling van de leer-
lingen die in dit opzicht het grootste risico 
lopen. Methode en onderzoeksopzet: Door mid-
del van literatuuronderzoek is getracht de theo-
retisch belangrijke factoren in kaart te brengen. 
In dit onderzoek zullen deze factoren in een 
longitudinaal zogenaamd cohortonderzoek wor-
den getoetst op hun empirische geldigheid. Er 
wordt gedacht aan de volgende proefpersonen: 
een jaargroep van leerlingen die over een langere 
periode gevolgd zal worden en onderwijzers of 
leraren die in de aan de orde zijnde periode een 
rol spelen. Allen in een stad en haar regio die 
geacht kunnen worden een beeld te leveren dat 
representatief is voor de Nederlandse situatie. 
Voor de dataverzameling zal van verschillende 
methoden gebruik gemaakt worden, zoals 
deels gestructureerde vragenlijsten, rapport-
cijfers, rapporten van schooladviesinstanties en 
justitiele gegevens. Gezien de aard van het on-
derzoek zal de dataverzameling — en dus ook 
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	de dataverwerking en rapportering — gefaseerd 
plaatsvinden. 

99. Levensomstandigheden en levenssti Ben 
van hard-druggebruik-ers, een typologie 

Onderzoekers: LU. Erkelens, drs. O.J.A. Jans-
sen* en K.E. Swierstra 

Onderwerp: Het onderzoek bestaat uit twee 
gedeelten. In het eerste gedeelte wordt de 
hypothese onderzocht dat voor ww-jongeren. 
het gaan gebruiken van hard drugs (heroine) 
een betekenisvolle gedra gslijn kan zijn. 
gaan 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 beinvloedt en 
verschuivingen in positie en perspectief heeft 
aangebracht. Tenslotte zal op de hulpverle-
ningsbehoefte- en ervaringen worden ingegaan. 
In het tweede gedeelte zal het functioneren 
van een 'drug scene' centraal staan. Method e 
en onclerzoeksopzet: Eerste gedeelte: Methode: 
o.g.v. eerder onderzoek en literatuurstudie is 
o.m. rond de hierboven genoemde basisbegrip-
pen `positie en perspectier een aantal moge-
lijke verbanden opgesteld. Techniek: in open 



gesprelcken met gebruikers van hard drugs.zul-
len vragenderwijs deze verbanden in 'common 
sense' taal naar voren kunnen worden gebracht. 
Afhankelijk van de reacties zullen in de loop 
wijzigingen kunnen worden aangebracht. Ver-
werking zal gebeuren m.b.t. thema-indelingen. 
Daarnaast is een voor computerverwerking 
geschikte variabelenlijst opgesteld, die per 
respondent door de onderzoeker wordt inge-
vuld. Steekproeftrelcking: via instellingen voor 
drughulpverlening en HvB's zullen een 70-tal 
respondenten worden benaderd. Hieronder 
zullen ook niet-druggebruikende gedetineer-
den als contrastgroep worden meegenomen. 
Tweede gedeelte: Participerende observatie in 
een 'scene'. 

100. A.P.V. Een onderzoek naar het functio-
neren van gemeentelijke strafverorderingen, 
in het bijzonder met betrekking tot het milieu 

109 	Onderzoeker: J. Allersma 

Onderwerp: De waarde van de Algemene Poli-
tie Verordening in de huidige samenleving is 
omstreden. Veel beweringen doen hieromtrent 
de ronde, zonder gebaseerd te zijn op feiten. 
Dit onderzoek dient om in dezen wat meer vaste 
grond onder de voeten te krijgen. Methode en 
onderzoeksopzet: Het onderzoek beperkt zich 
tot de provincie Drenthe en richt zich speciaal 
op milieu-zaken. Vooral rechtshistorische- en 
rechtssociologische benadering. 

101. Werkloosheid en criminaliteit in de 
jaren '30 

Onderzoekers: mw. B. Henkes en dr. R.W. 
Jongman 

Onderwerp: Algemeen wordt in de literatuur 
aangenomen dat er een relatie bestaat tussen 
werkloosheid en criminaliteit. Vrijwel gtijd 
gaat het dan om globale relaties (stijging v.d. 
werkloosheid — stijging van de crirninaliteit). 
De jaren '60 echter laten bij geringe werkloos-
heid hoge criminaliteitscijfers zien. 
In dit onderzoek wordt een meer individu-
gerichte analyse nagestreefd. Zijn het de werk-
lozen, die een relatief groot aandeel in 'de' 



crirninaliteit leveren? Wordt de stijging gedu- 
- rende de jaren '30 door hen veroorzaakt? Welk 

type criminaliteit is evt. werkloosheidsgevoe-
lig? Verandert het aandeel van andere positie-
groepen eveneens? Enz. Een vergelijkende 
studie over de jaren '60 en '70 is inmiddels 
eveneens gestart. Methoore en onclerzoeksopzet: 
Uit de achtereenvolgende kalenderjaren '31 
t/m '39 zijn steekproeven van 1 op 5 uit de in 
de archieven aanwezige processen-verbaal ge-
trokken. 

102. Werkloosheici en eriminaliteit in de jaren 
'60 en '70 

Onderzoekers: W. Hoejenbos, H. van den 
Berg, en dr. R.W. Jongman 

Ondenvelp: Dit onderzoek is opgezet ter ver-
gelijking van het onderzoek naar de jaren '30 
(zie aldaar). Wellicht is het nu mogelijk verge- 

110 	lijkingen te trekken tussen procedures van 
depressie, recessie en hoogconjunctuur. In dit 
onderzoek wordt een meer individu-gerichte 
analyse nagestreefd. Zijn het de werklozen, die 
een relatief groot aandeel in 'de' criminaliteit 
leveren? Wordt de stijging gedurende de jaren 
'30 door hen veroorzaakt? Welk type crimina-
liteit is eventueel werkloosheidsgevoelig? Ver-
andert het aandeel van andere positiegroepen 
eveneens? Enz. Methode en onderzoeksopzet. 
Uit de achtereenvolgende kalenderjaren '60 
t/m '70 zijn steekproeven van 1 op 5 uit de in 
de archieven aanwezige processen-verbaal 
getrokken. 

103. Aanpassingsproblemen van meisjes no de 
inricluingstijd 

Onderzoekers: J. van der Meulen* en dr. R.W. 
Jongrnan 

Onderwerp: Inventarisatie van problemen, 
waarmee meisjes, die een justitieel tehuis 
verlaten in de samenleving te kampen hebben. 
Methode en onderzoeksopzet: Bij uitplaatsing 
vindt een gestandaardiseerd exit-interview 
plaats. Daarbij komen meningen over tehuis, 
leiding ed., toekomstverwachtingen enz. aan 
de orde. Na 2, 7 en 12 maanden vinden 
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follow-up interviews plaats. In totaal worden 
100 a 120 meisjes gevolgd (populatie van ± 2 
jaar uitgeplaatsten uit tehuizen). Doe! onder-
zoek: Zo mogelijk betere begeleiding na uit-
plaatsing en tijdens inrichtingstijd directer in-
spelen op te verwachten latere problemen. 

104. Malafide praktijken in de woningbouw I 

Onderzoekers: G.J. Ploeg en dr. H. Timmerman 

Onderwerp: Inventariseren en beschrijven van 
problemen van mensen die hun huis hebben 
laten bouwen door een aannemer. Welke pro-
blemen komen zoal voor en hoe vaak? Ver-
moedt men opzet in het spel? Is het tot een 
conflict gekomen, en hoe is dat opgelost? Me-
thode en onderzoeksopzet: Als steekproef wor-
den ± 500 personen die in 1978 hun woning 
hebben laten bouwen in een van de drie noorde-
lijke provincies met een vragenlijst benaderd. 
De gegevens worden kwantitatief verwerkt. De 
± 150 personen die de grootste of meeste pro-
blemen gehad hebben, worden nader geihter-
viewd, en deze gegevens zullen kwalitatief ver-
werkt worden. In dit gedeelte zal ook de andere 
partij geihterviewd worden. 

105. Doelstelling en organisatievorm van hulp-
verleningsprojecten voor slachtoffers van mis-
drijven 

Onderzoekers: drs. G.J.A. Smale*, F. van der 
Gun en P. de Boer 

Onderwerp: Aanbrengen van structuur in de 
bestaande projecten door middel van het onder-
scheiden van `typen' van doelstellingen en orga-
nisatiewijzen; tevens wordt een landelijk uni-
forme verslaglegging ontworpen. 

106. Het ontstaan en functioneren van het 
hulpverleningscentrurn voor slachtoffers van 
misdrilven te Groningen 

Onderzoekers: drs. G.J.A. Smale*, B.M.W.A. 
Beke en J. van Loon 

Onderwerp: Beschrijven van historische en 
maatschappelijke factoren die tot het ontstaan 



van hulpverleningsprojecten hebben bijgedragen; 
analyse van opzet en werkwijze van het Gro-
ningse centrum: welke slachtoffers worden 
bereikt, wat zijn hun hulpvragen en welke hulp 
wordt geboden. 

107. Hulprerleningscentfrum slachtoffers tnis-
drifven Groningen 

Onderzoekers: drs. G.J.A. Smale*, T.J. Kolk 
(Humanitas), J.A.J. van Leeuwen, M. Voogd, 
Li. Geerlings, e.a. 

Ondenverp en doe!: Evaluatie van een paging 
hulp te bieden aan slachtoffers bij lichamelijke, 
fmanciele, justitiele, psychische en sociale pro-
blemen en noden. Werkwilzen: Slachtoffers 
worden door de politic doorverwezen en 
komen uit eigener beweging naar het centrum. 
In ernstige gevallen wordt bezoek afgelegd. Ook 
zonder aangifte te doen kunnen de diensten 

112 	van het centrum warden gebruila. Hulpver- 
lening geschiedt door twee vaste medewerkers 
(stagiaires Hogere Beroepsopleiding sociale 
dienstverlening) en een groep ervaren vrijwilli-
gers. Slechts in noodgevallen wordt verwezen 
naar bestaande hulpverlenende instanties; meest-
al worden ze slechts als adviseurs ingeschakeld. 
Uitgangspunt voor de hulpverlening is, waar 
mogelijk een ontmoeting, vrijwillige schaderege- 
ling en verzoening tot stand te brengen. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

108. Gedragstherapie bij de behandeling van 
delinquenten 

Onderzoeker: dr. A.R. Hauber 

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

109. Criminaliteit met cheques in Nederland 

Leiding: drs. L.G. Toornvliet 

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

110. Pedofilie 

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

Door middel van interviews en enquetes hopen de 
onderzoekers meer inzicht te krijgen in motiva-
ties en belevingen van pedofielen. 

111. Voorlichting met behulp van vragenhjsten 
in strafzaken tegen minderjarigen 

Onderzoeker: drs. H.M. Willemse 

Beschnjving: Naar aanleiding van een experiment 
uitgevoerd door de Rotterdamse Raad voor de 
Kinderbescherming in eigen initiatief, heeft de 
afdeling Kinderbescherming van het Ministerie 
van Justitie verzocht onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden van het gebruik van vragenlijsten 
in het kader van de voorlichting aan de rechter-
lijke macht. De probleemstelling luidt: Het ont-
werpen van een betrouwbare en valide vragenlijst 
die voldoet aan de door betrokkenen geformuleer-
de eisen van juiste voorlichting in strafzaken 
tegen jeugdige verdachten. Inhoudelijk komt het 
onderzoek kort gezegd neer op het verzamelen 
van gegevens over minderjarige verdachten, welke 
worden gerelateerd aan recidive van die minder-
jarigen. Gezocht wordt dan vervolgens naar ken- 



merken die recidive kunnen voorspellen. Het 
onderzoek is thans in de fase.waarin de eerste 
recidive-gegevens warden verzameld. Analyse-
methode: voornamelijk regressie-analyses. 
Dit onderzoek is uitgebreid met de verzameling 
van gegevens omtrent de onderzoeksgroep uit 
hot Justitidle Documentatieregister. Einddatum: 
1980. Publicaties: 8 interfinrapporten (intern). 

112. Het internationale agressieproject 

Onderzoekers: prof. dr. W. Buikhuisen, in samen-
werking met dr. Rubin (VS.), dr. Mednick 
(Denemarken) en dr. Shoham (Israel) 

Besehrijving: Neuro-psychologisch deel van het 
onderzoek. Dit project word t in Israel uitgevoerd 
er wordt aan deelgenomen door Amerika, Dene-
marken, Israel en Nederland. Het project moet 
warden beschouwd als een voorstudie. Onder-
werp van onderzoek is agressie. Drie soorten ge- 

114 	weldplegers warden onderscheiden en we!: (1) 
Een groep delinquenten waarvoor geldt dat ge-
weld een middel is am een bepaald, gewoonlijk 
economisch, doel te bereiken. Het gaat hier am 
personen die by. tegen betaling geweld toepassen 
(onderwereldcriminaliteit); (2) Een groep impul-
sieve geweldplegers. Flier gaat het om mensen die 
vaak bij vechtpartijen betrokken zijn , en menig-
maal veroordeeld zijn voor mishandeling. Popu-
lair gezegd zijn het heetgebakerde personen die 
al bij de geringste aanleiding overgaan tot hand-
gemeen; (3) De derde groep bestaat uit mensen 
die hun agressie altijd sterk in bedwang hebben 
gehouden, maar in bepaalde gevallen hun zelf- 
beheersing hebben verloren, vaak met zeer ernsti- 
ge gevolgen. Via vergelijkend onderzoek zal war-
den nagegaan of deze categorieen geweldplegers 
onderling verschillen en in welk opzicht zij zich 
onderscheiden van respectievelijk geinstitutio-
naliseerde en niet-geinstitutionaliseerde personen 
die als geweldplegers te typeren zijn. De groep 
agressieve delinquenten bestaat uit gedetineerden 
die momenteel wegens geweldpleging, een straf 
uitzitten in de Ramle gevan&nis in Israel, 
een zogenaamde 'maximum security prison' voor 
commune delinquenten. Het onderzoek bestaat 
uit een sociolpgisch gedeelte, een psychologisch 



gedeelte, een endocrinologisch gedeelte, een 
psycho-fysiologisch gedeelte en een neuro-psy-
chologisch gedeelte. Leiden zal dat laatste onder-
deel voor haar rekening nemen. Voor een nadere 
uitwerking hiervan wordt verwezen naar de paper: 
Informatie met betrekking tot een in Israel te 
verrichten voorstudie naar de achtergronden van 
bepaalde vormen van agressieve criminaliteit'. 
Daar wordt tevens uitgebreid ingegaan op de ga- 
ranties ten aanzien van de proefpersonen. 

113. Observatie-onderzoek naar agressief aan-
dacht trekkend gedrag 

Onderzoeker: dr. G. Roell, in samenwerking met 
dr. J.A.R.A.M. van Hooff, Laboratorium voor 
vergelijkende Fysiologie, Utrecht 

Beschrtjving: De vragen achter het onderzoek 
zijn: Waarom zijn sommige jongeren agressief, 
worden sommige niet geaccepteerd door leeftijd- 

115 	genoten en zijn sommige gersoleerd. Hoe beginnen, 
verlopen en eindigen sociale interacties van deze 
personen. Hoe verandert het gedrag in de loop 
van de ontwikkeling. In de eerste plaats zal wor-
den geprobeerd d.m.v. directe gedragsobservatie 
antwoorden te vinden op deze vragen. Daarnaast 
zal aanvullende informatie worden verzameld met 
behulp van interviews en psychologische tests. 
Einddatum: 1982. 

114. Psychologisch en psychofysiologisch onder-
zoek bij agressieve minderjarigen 

Onderzoekers: prof. dr. W. Buikhuisen en mw. 
dr. E.H.M. Bontekoe 

Beschrijving: 'At de literatuur wordt de suggestie 
gewekt dat er verband bestaat tussen cognitieve 
stoornissen en agressief gedrag. Er bestaat aan-
leiding te denken dat dergelijke stoornissen even-
eens van invloed zijn op de ouder-kind relatie, 
de ontwikkeling van de persoonlijkheid en met 
name de emotionaliteit en het furictioneren op 
school. Via vergelijkend onderzoek zal worden 
nagegaan of dit soort vermoedens juist zijn, en 
of hierin een basis kan schuilen voor agressief 
gedrag. Einddatum: 1982. 
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Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

115. Criminaliteit als een sociaal conflict 

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

Vergelijkend onderzock naar de interactie tussen 
het strafrechtelijke apparaat en vertnogensdelin-
quenten enerzijds, en die tussen de belastinginspec-
tie en overtreders van de inkomstenbelasting-
wetten anderzijds. Het doel van het onderzoek 
is de beide interactieprocessen te beschrijven. In 
aansluiting op een theorie van A. Turk, worth 
geprobeerd bet verloop van dergelijke interacties 
te verklaren met conflicttheoretische noties. 
Verwachte publicatie: eind 1980. 

116. Deviante socialisatie 

Onderzoeker: drs. G.J.N. Bruinsma 

Doel van het onderzoek is het toetsen van een 
theoretisch model zoals dit door K-D. Opp is 
ontwikkeld op basis van de differentiele associa-
tietheorie van E.H. Sutherland. Met behulp van 
een netwerk van hypothesen zal worden getracht 
het deviante leerproces te verklaren. Het onder-
zoek bestaat uit twee delen. Voor de pilot-study 
zijn bij 244 jongens en meisjes van 12 — 16 jaar 
interviews afgenomen, met behulp waarvan de 
vragenlijst werd getest. Hiervan is, in samenwer-
king met Dr. M.A. Zwanenburg, in 1980 een 
uitgebreid rapport verschenen bij het Criminolo-
gisch Instituut. Voor het hoofdonderzoek waarin 
de toetsing aal plaatsvinden, is de vragenlijst voor-
gelegd aan 1209 jongens en meisjes van 12— 16 
jaar. De verwachte publicatiedatum van dit pro-
motie-onderzoek is vermoedelijk eind 1981. 

117. Straftoemeting in heden en verleden 

Onderzoekers: dr. J.P.S. Fiselier en drs. 
R.WJ .V. van Hezewijk 

In uitvoering is een onderzoek naar het beleid 
inzake seponering, straftoemeting en straften-

• 



uitvoerlegging. Er wordt geprobeerd een model 
te ontwikkelen, gebaseerd op de gedachte dat 
de totale hoeveelheid straf, die in een samenlevini 
wordt opgelegd, constant is. Dit model wordt 
gebruikt om hypothesen af te leiden, die een 
verklaring bieden voor de veranderingen die zich 
deze eeuw voordeden in de wijze waarop misda-
digers worden bejegend. 

118. 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. Ver-
volgens wordt een theorie gepresenteerd aan 
welke condities gebeurtenissen moeten voldoen, 
willen zij als nieuws in de massamedia worden op. 
genomen. In het empirische gedeelte van dit 
onderzoek wordt deze theorie toegespitst op het 

117 	ontstaan van misdaadnieuws. Verwachte publi- 
catiedatum 1981. 

119. Criminologie in cultureel perspectief 

Onderzoeker: prof. dr. C.I. Dessaur 

In dit onderzoek worden in de traditie van de 
Ideeengeschiedenis' culturele verldaringen 
gezocht voor de ontwikkeling van, respectieve-
lijk de huidige stand van zaken in de criminolo-
gie. De, veelal verzwegen, en velen onbewuste, 
wijsgerig-anthropologische en ken theoretische 
premissen van de recente criminologie worden 
geanalyseerd en mogelijke alternatieven en 
basis-assumpties besproken. 

120. Methodologieen in de criminologie 

Onderzoeker: dr. M.A. Zwanenburg 

Doel van dit onderzoek is een discussie te 
voeren aangaande epistemologische eisen die 
dienen te worden gesteld aan theorievorming 
in de criminologie. Bovendien wordt het belang 
van wetenschappelijk onderzoek voor beleids-
vorming geanalyseerd. 



121. Victimologische criminologie 

Onderzoekers: drs. G.J.N. Bruins= en dr. 
J.P.S. Fischer 

In dit onderzoek is gepoogd de bestaande 
theorieen en methoden in de victimologische 
criminologie te analyseren. Twee belangrijke 
onderzoekvelden in de victimologie, te weten 
het slachtoffer als oorzaak van crimineel 
gedrag en het aangiftegedrag van slachtoffers 
kregen hierbij speciale aandacht. Uit de analyse 
kwam naar voren dat de theoretische ontwik-
keling ver achterblijft bij de grote hoeveelheid 
empirisch materiaal. De bestaande verklaringen 
blijken niet of nauwelijks te voldoen wanneer 
men deze confronteert met kritisch rationalis-
tische criteria voor wetenschapsbeoefening. 
De problemen die in de victimologie zijn ge-
signaleerd, vertonen verrassend veel overeen-
komst met die van de vroegere criminologie. 

118 	De resultaten van dit onderzock zijn gepubli- 
ceerd in het Tildschrift voor Criminologie, 
jrg. 21, nr. 4 juli/augustus 1979, pp. 180 7 191 
onder de titel Victimologie of het etnpirisme 
ten voeten uit, en in een paper The Poverty 
of Victimology gepresenteerd door het Third 
International Symposium on Victimologv te 
Munster, 2-8 september 1979. 

122. Vrouwen en Criminaliteit 

Onderzoekers: drs. GIN. Bruinsma, prof. dr. 
Cl. Dessaur en drs. R.W.J.V. van Hezewijk 

Op verzoek van de Verenigde Naties werd een 
onderzoek verricht naar de ontwikkeling van 
criminaliteit bij vrouwen in Nederland vanaf 
1952. In het onderzoek werd gebruik gemaakt 
van bestaand statistisch materiaal en van 
enkele self-report studies. In het verslag werd 
bovendien gepoogd de ontwikkelingen in de 
vrouwencriminaliteit, en het verband met 
vrouwenemancipatie te verldaren met een 
algemene theorie van crimineel gedrag. Daartoe 
werden verschillende aspecten van emancipatie 
nader beschouwd. Publicaties: Female 
Criminality in The Netherlands, Nijmegen: 
Criminologisch Instituut, 1979; en Female 



Criminality in The Netherlands, in: F. Adler 
en G. Muller (eds.), The Incidence of Female 
Criminality in the Contemporary World, 1980 
(nog te verschijnen). 

123. Vrouwen en Criminaliteitli  

Onderzoekers: drs. G.J.N. Bruinsma en drs. 
R.W.J.V. van Hezewijk 

In aansluiting op Vrouwen en Criminaliteit I 
wordt nader ingegaan op een aantal alterna-
tieve verklaringen van vrouweneriminaliteit. 
De gebruikte algemene theorie zal nog nader 
in verband worden gebracht met de ontwikke-
lingen van de rol van vrouwen in de samenle-
ving. Voorts zullen de denkbeelden betreffen-
de emancipatie verder worden gepreciseerd 
en — zo mogelijk — in een meer toetsbare vorm 
worden geformuleerd. Verwachte publicatie 
in de serie Nijmeegse Cahiers voor Criminolo- 

119 	gie; tijdstip onbekend. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

124. Toepassingsmogelijkheden van kosten-ba-
ten denken bij strafrechtelijke besluitvonning 
(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. theoretische opzet 
van een kosten-baten analyse van strafrechte-
lijke beslissingen; b. beschikbare kennis over 
kosten en baten van strafrechtelijk optreden; 
c. veranderingen in de huidige praktijk die 
noodzakelijk zijn indien men tot praktische 
toepassing van beleidsanalyse wil geraken. 
Adres: E.U.R., postbus 1738, Rotterdam. 
Gestreefd wordt naar afronding in de vorm 
van een dissertatie in 1981. 



125. Winkeldiefstal 

Onderzoekers: mr. Fl. 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-
star. 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 inven-
tarisatie en analyse van gebeurtenissen die 
kunnen worden begrepen als: gedrag van klan-
ten of bezoekers van een winkelbedrijf dat 
van de zijde van het winkelbedrijf als schade-
lijk 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 
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	van de onderzoekers op de rechtswetenschap 
bevat, is inmiddels verschenen. 
Len tweede deelproject, dat zich uitstrekt 
over de formele en informele reacties op 
gebeurtenissen als hierboven aangeduid, als-
mede over maatregelen en voorzieningen ter 
preventie daarvan, is in uitvoering. Hierover 
zal in december 1980 gerapporteerd worden. 
Intussen is ook een derde project van start 
gegaan. Het betreft een (longitudinale) 
survey-studie waarin het bestaan van een sa-
menhang zal worden onderzocht tussen 
— enerzijds de verwachtingen die mensen 
koesteren omtrent mogelijke gevolgen van 
(bepaalde vormen van) schadelijk klantenge-
drag, en 
— anderzijds het al dan niet stellen van zulke 
gedragingen door die mensen (gemeten d.m.v. 
een self-report instrument). 
Een verslag over dit project zal in 1983 worden 
uitgebracht. 

126. Analyse van juridische taal 

Onderzoeker: mr. RN. 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. Over dit onderzoek zal binnenkort 
worden gepubliceerd. 

127. Simulatiestudie-strafrechtsystemen 

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder 

Omschrijving: Effect van bepaalde beleids-
beslissingen binnen en rondom strafrecht-
systemen door middel van computersimula-
ties trachten weer te geven. 

128. 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) 
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	wordt het gebruikt? Het universum is den 
Nederlandse stad. 

129. Politie' 

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

Omschrijving: Participatie-onderzoek bij 
Gemeentepolitie Rotterdam. 

130. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: F.E. Frenkel 

Omschrijving: Misclaad, schuld en straf kan 
worden gezien als een paradigma in de zin 
van Kuhn's Structure of scientific revolutions. 
Het begrippenstelsel is intrasystematisch 
geheel inconsistent — deels versluierd door 
definities in termen van onderlinge afhanke-
lijkheid. Het begrippenstelsel is echter ook 
buiten het strafrechtstheoretisch veld dus-
danig algemeen ingeburgerd dat veel gedrags-
wetenschappelijk onderzoek in de ruimste 
zin des woords er door belemmerd wordt. 
Aard en omvang hiervan zijn doel van het 
onderzoek. In dit verband kan ook genoemd 
worden een interdisciplinair interfacultair 
onderzoekproject inzake orgaandonatie. 



131. Pretenties en criteria 

Onderzoeker: C. Gutter 

Omschrijving: Wie activiteiten ontplooit met 
de pretentie dat ze primair gericht zijn op ver-
meerdering van kennis van enig object, stelt de 
waamemer 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 ondemomen, kan alleen doorgaan ails 
door op zijn minst sommige van de gespreks- 
genoten criteria worden geexpliciteerd waarnaar 
naar zijn/haar/hun mening bij die pogingen 
tot rechtvaardiging mag worden verwezen. 
Naar aanleiding van een bepaald, voltooid 
onderzoek zijn in Tretenties en criteria' derge-
lijke criteria geexpliciteerd, en is de vraag aan 
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activiteiten onder verwijzing naar die criteria 
gerechtvaardigd konden worden. Een exem-
plaar van Tretenties en criteria' is op aanvrage 
te verkrijgen bij C. Gutter, E.U.R. Postbus 
1738, Rotterdam. 

132. Aspecten van geweldpleging volgens de 
voorsehriften an de Nederlandse staatsorga-
nisatie 

Onderzoeker: C. Gutter 

Omschrijving: Onderzocht wordt een mogelijk-
held 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 luridische' 
zijde, vo1doen aan eisen die op grond van 
tegenwoordige kennistheoretische inzichten 
mogen worden gesteld aan activiteiten, ont-
plooid met de pretentie dat ze op kennisver-
meerdering gericht zijn. 

133. Panic/oxen 

Onderzoeker: F.A.J. Koopmans 

Omschrijving: Gebaseerd op idee dat in corn- 



municatie meerdere niveaus zitten: dooreen-
halen hiervan leidt tot paradoxen; wanneer 
men langere tijd aan paradoxale bevelen is 
blootgesteld, krijgt men kijk op de wereld ge-
kenmerkt door dualisme lichaarn/geest. Ooster-
se filosofie gaat evenals cybernetica, uit van 
gerntegreerd mensbeeld. Mijn vraag is: Legt 
ook strafrecht paradoxen op? 

134. Het `abolitionisme' in de psychiatric 

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. 
Een en ander zal o.a. re'sulteren in een tegen-
rapport contra het rapport van de Cie. Van 
Dijk (Werkgroep Rechtspositie Patienten en 
Psychiatrische Ziekenhuizen). Dit rapport 
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135. 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 

136. Methoden van procesvoering 

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

Empirisch onderzoek naar attituden en groeps-
dynamische relaties in rechtssituaties. Met het 
onderzoek werd in september 1976 begonnen; 
het zal (vermoedelijk) in 1981 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 
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van strafrechtspraak in minder grote zaken. 
Hiertoe werd een theorie opgesteld over de 
relatie tussen strafprocesvoering, de straftoe-
meting en de `strafrechtsdogrnatiele. Daarna 
werden d.m.v. observaties en interviews voor 
en na een strafzitting de interacties en rolop-
vattingen van de procespersonen jegens elkaar 
beschreven; analyse en prospecten werden 
uitgewerkt. Het theoretisch gedeelte van het 
onderzoek werd eerst als paper gepresenteerd 
op het Congres van de Nederlandse Vereniging 
voor Criminologie Beslissingsmomenten in 
het strafrechtelific systeem'(juni 1978); hier-
in kwamen tevens de eerste conclusies uit het 
onderzoek ter sprake. Het eerste deel van 
het onderzoek is verschenen in 1980 onder de 
titel: Wen Eenvoudige Strafzitting. Len onder-
zoek naar de doelstellingen, verwachtingen 
en uitkomsten van de methode van strafrecht-
spraak in minder grote zaken'; Samsom, 
Alphen aan den Rijn, 1980. 

137. Echtscheidingsrecht 

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels 

Len onderzoek naar de verhouding tussen 
juridische, psychologische en sociale proces-
sen. In mei 1976 verscheen als voorpublikatie: 
inlet) Trouwen en (niet) Scheiden' (1978, 
tweede herziene druk). Thans wordt in het 
bijzonder de mogelijkheid onderzocht van 
'matching' van de juridische en de psycholo-
gische implicaties van echtscheiding, in con-
sultatieve basisgesprekken met scheidende 
mensen. In oktober 1978 is een eerste studie 
over het scheidingsproces gepresenteerd in 
de vorm van het pre-advies 'Scheiden als 
proces' voor de Vereniging voor Familie- en 
Jeugdrecht. Thans wordt een onderzoek ge-
daan naar het scheiden als proces in Suriname 
d.m.v. dossier-onderzoek en interviews. Ver-
wacht wordt dat het empirisch materiaal 
is verzameld eind 1980 en het verslag in 1982 
verschijnt. 

138. Comparative criminology 

Onderzoekers: Prof. Keith Devlin, Ph. D. en 
prof. dr. G. P. Hoefnagels 
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Vergelijkend onderzoek naar het strafproces 
in Nederland en Engeland, voornamelijk m.b.t. 
feitelijke politietaken. Dit onderzoek werd 
verricht in samenwerking met de Brunel Uni-
versity (Engeland). De afronding heeft in 
1979 plaatsgevonden met de publikatie: 
'Justice before trial. A comparative study of 
the prosecution process in England and Wales 
and The Netherlands'. 

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

Onderzoeker: prof. dr. G. P. Hoefnagels 

Onderzoek van Engels, Amerikaans en Neder-
lands familierecht en de feitelijke processen. 
Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking 
met de Brunel University in Engeland. Ver-
wacht wordt een publikatie in 1981 onder 
de titel `(no) Marriage and (no) Divorce'. 

140. Fenomenologie van de misdaad 

Onderzoeker: prof. dr. G. P. Hoefnagels 

In samenwerking met de Centrale Interfacul- 
teit werd 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 is verschenen in de serie Tenome-
nologische Cahiers', nr. 1, Van Gorcum Assen, 
1979, en onder de titel 'Phenomenology of 
Crime' in het 'International Journal of Law 
and Psychiatry', Vol. III no. 4, Pergamon 
Press, Oxford, New York, 1980. 

141. 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 echtscheiding Met 
met de voogdij is belast, in enige Westeuropese 
landen en de VS. Aan de hand van wetgeving, 
jurisprudentie, literatuur en empirisch onder-
zoek wordt informatie verzameld over: begin-
selen waarop een omgangsrecht kan steunen; 



regeling en organisatie van de omgang; feite-
lijk functioneren; en juridische en psycholo-
gische consequenties. Doel is het formuleren 
van voorstellen ten aanzien van wetgeving en 
beleid inzake omgangsregelingen in Nederland. 

142. Semantiek van het voetbalspel 

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

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

143. Vrouwencriminaliteit in Suriname 

Onderzoeker: drs. J. Binda 
126 	Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels en prof. 

mr. L. Th. Waaldijk 

Een dossier-onderzoek wordt gedaan naar de 
omvang van de berechte vrouwen-criminaliteit 
van 1956 tot 1978. De kenmerken van de 
vrouwencriminaliteit worden onderzocht. 

144. A ndere sancties dan gevangenisstraf in 
Suriname 

Onderzoeker: mr. H. de Rijp 
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels en prof. 
mr . L. Th. Waaldijk 

Onderzocht wordt de omvang en aard van de 
gevangenisstraf in Suriname. Gezocht wordt 
naar een doelmatiger en rechtvaardiger straf-
theorie die praktische betekenis kan hebben 
voor de straf in een ontwikkelingsland. 

145. De leefsitua tie van kinderen na echt-
scheiding 

Onderzoeker: drs. C. van Wamelen 
Promotor: prof. dr. C. P. Hoefnagels 

Onderzocht wordt hoe kinderen denken over 
het leven in den- en twee-oudergezinnen, 



over echtscheiding, voogdijtoewijzing en om-
gangsregeling. Daarnaast wordt onderzoek 
gedaan naar de ervaringen van kinderen waar-
van de ouders gescheiden leven. In 1980 ver-
schijnt een literatuurrapport. In september 
1980 zal het veldonderzoek starten op een 
tiental basisscholen. Dit onderzoek zal in 
april 1981 worden afgesloten, waarna verwer-
king van het materiaal en rapportage plaats- 
vindt. In 1982 zal het onderzoek (vermoede-
lijk) worden afgesloten. 

Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Criminologie van de Vakgroep Strafrecht 

146. Onrechtmatig politie-optreden 

Onderzoeker: drs. H. F. C. Rombouts 

Onderzoek in het kanton Tilburg naar 
127 	frequentie en verschijningsvormen van dubieus 

en/of onrechtmatig optreden van politieambte-
naren tegenover burgers, alsmede naar de 
effecten van klachten daarover (1. effect op 
klager; 2. individualiserende interne reactie; 
3. beleidsmatige consequentie). 

147. Theorievorming agressieve jongeren 

Onderzoeker: drs. H. F. C. Rombouts 

Het onderwerp `agressieve jongeren' vormt 
vanouds een dankbaar projectiescherm voor 
academische wereldvreemdheid: tegenover de 
natuurwetenschappelijke benaderingswijze 
wanneer het er om gaat menselijk handelen 
te interpreteren (een denkwijze die recente-
lijk een revival beleefde onder het mom van 
biosociale criminologie) kan het romantisch 
zelfbedrog worden onderscheiden dat destruc-
tief gedrag ziet als subversief. Deze beide 
uitersten van dwaling worden in kaart gebracht • 
en geinterpreteerd als momenten van politieke 
vooringenomenheid, politiek in de ruime zin 
van het woord. Publicatie: 1981. 



Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

Sectie criminologie 

148. De werking van het documentatieregis-
ter 

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

, 149. Randsituaties 

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

flit onderzoek spitst zich toe op 'no-claim-
korting' als criminogene factor voor artikel 
30 Wegenverkeerswet. 

150. Politieke implicaties van criminologische 
128 	theorieen 

Onderzoeker: mr. P. Moedikdo Moeliono 

Promotie-onderzoek. 

151. De ontwikkeling van protestbewegingen 
in Italie 

Onderzoeker: prof. dr. H. Hess 

flit onderzoek vomit een deel van een verge-
lijkend onderzoek van vier Europese landen 
(Nederland, Italie, Frankrijk en West-Duits-
land) naar de maatschappelijke condities 
voor terrorisme.Beschrijving.. Weergave van 
de ontwikkeling van protestbewegingen sinds 
1945, in het bijzonder van de jeugd- en stu-
dentenbewegingen in Italie. Vooral wordt 
gelet op de verschillende vormen waarin men 
de problemen probeert op te lossen, zoals 
politiek terrorisme, en op de sociaal-structurele 
grondslagen van deze ontwikkelingen. 
Afsluiting: september 1980. 

152. Politick terrorisme 

Onderzoekers: prof. dr. Hess en dr. L. M. 
Moerings 



Dit vergelijkend onderzoek naar de sociaal-
structurele voorwaarden voor het, optreden 
of niet optreden van politiek terrorisme vormt 
een deel van een vergelijkend onderzoek van 
vier Europese landen (Nederland, Italie, 
Frankrijk en West-Duitsland) naar 'de maat-
schappelijke condities voor terrorisme. 
Beschnyving: Vergeleken worden de vier in 
het kader van het totaalproject gedane studies 
met het doel de sociaal-structurele factoren 
te isoleren, die specifiek zijn voor het optreden 
van politiek terrorisme. Afsluiting: eind 1980. 

153. Maatschappelijke condities voor protest-
bewegingen in Nederland 

Onderzoeker: dr. L. M. Moerings 

Dit onderzoek vormt een deel van een verge-
lijkend onderzoek van vier Europese landen 
(Nederland, Italie, Frankrijk en West-Duits- 
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voor terrorisme. Dit deel spitst zich toe op de 
Nederlandse situatie. Afsluiting: eind 1980. 

154. Ontwikkeling van een algemene crimina-
liteitstheorie 

Onderzoeker: prof. dr. H. Hess 

Het uitwerken van een algemene  criminali- 
teitstheorie die beoogt divergerende nieuwere 
benamingen binnen de criminologie te inte-
greren. Naast een zuiver wetenschappelijk doel 
is deze studie tegelijkertijd van belang voor de 
structurering van het eigen toekomstig onder-
wijs in de criminologie. 

155. Brandstichting 

Onderzoeker: drs. R.L.P. Berghmans (Nationaal 
Brandpreventie Instituut) 

Onderzoek naar achtergronden van brandstich-
ting. Het project is in 1979 aangevangen. 



Sectie jeugdrecht 

156. Het belang van het kind 

Onderzoeker: mw. prof. mr . M. Rood-de Boer 

Onderzoek in wetgeving en rechtspraak naar 
het voorkomen en functioneren van het cri-
terhim 'het belang van het kind'. 

157. Hulpverleningsrecht 

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels 

Een onderzoek naar de rechtspositie van clien-
ten in de hulpverlening en de juridische kant 
van de hulpverleningsrelatie. Uit te monden 
in een dissertatie. 

158. Viffenzeventig jaar kindenvetten 

130 	Onderzoeker: mr. J.A.0 . Bartels 

Bijdrage aan herdenkingsbundel; rechtshisto-
risch onderzoek. 

159. Wezen en hun voorzieningen 

Onderzoeker: mr. J .A.0 . Bartels 

Praktijkgebonden onderzoek naar de rechtspo-
sitie van wezen en de behoeften van en voor-
zieningen voor minderjarigen die hun verzorgen-
de ouder(s) verliezen. Dit onderzoek geschiedt 
in samenwerking met het Instituut voor Peda-
gogische en Andragogische Wetenschappen en 
de Nederlandse Gezinsraad. 

160. Particuliere jeugdbescherming 

Onderzoeker: ml-. J.A.C. Bartels 

Onderzoek naar de betekenis, taak en functie 
van de particuliere jeugdbescherrning in het 
jeugdstrafrecht. 

161. Alinderjanget2 asl zelfstandig rechtssub-
ject en ,nrocespartij 

Onderzoeker: mr. E. Ruppert 



In de literatuur over de rechtspositie van 
minderjarigen ontbreekt nog vaak een theo-
retisch-juridische ondergrond. Het woord 
`rechtspositie' wordt wel veel gebruikt, maar 
door wat voor oorzaak ook, denkt men vaker 
aan de verwezenlijlcing van dat doel in de prak-
tijk, dan aan een juridische fundering; ook de 
processuele kanten van het probleem blijven 
veelal terzijde liggen. Doel: het verschaffen van 
een theoretische, inhoudelijke en processuele 
positie aan minderjarigen. Uit te monden in 
een dissertatie. 

Sectie strafrecht 

Afgesloten onderzoek: 

162. N. Jorg 

Recht voor militairen (diss. R.U. Utrecht 1979) 
131 	Samson, Alphen a/d Rijn 1978. 

163. Het voorarrest in Engeland en de Verenig-
de Staten 

Onderzoeker: dr. P.J. Baauw 

Een rechtsvergelijkend onderzoek. Het gedeelte 
betreffende Engeland is inmiddels gepubliceerd 
als tijdschriftartikel. 

164. Verdediging in het strafproces 

Onderzoeker: dr. Pi . . Baauw 

Onderzoek naar positie en activiteiten van de 
advocatuur/verdediging in het strafproces; 
deels t.b.v onderwijs (eind-doctoraal, piket-
cursussen, P.O.A.-cursussen), deels t.b .v. 
praktijkadviezen, deels t.b.v. (ad hoc) publi-
katies in vakliteratuur. 

165. ( Verdwenen) instituten van het (Oud-
Vaderlandse) Strafprocesrecht 

Onderzoeker: dr. P.J.Baauw 

Rechtshistorisch onderzoek, eventueel ter 
publikatie als tijdschriftartikel; tevens voor- 



onderzoek t.b.v. publikatie over strafproces-
recht, eventueel in boekvorm. 

166. Politieke verdediging 

Onderzoeker: mr. P.H. Bakker Schut 

Case-study van het 'Rote Amiee Fraktion' 
proces in de Duitse Bondsrepubliek te Stutt-
gart-Stammheim, uit te monden in een disser-
tatie. 

167. Economische eriminaliteit 

Onderzoeker: dr. Th.J.B. Buiting 

Onderzoek naar de spanning tussen econo-
misch ordeningsrecht en het klassieke straf-
recht. Flet geschiedt ten behoeve van de cur-
sus sociaal economisch recht en zal eind 1980 
of begin 1981 uitmonden in een publikatie 

132 	in boekvorm. 

168. Milieu-criminaliteit 

Onderzoeker: dr. Th.J.B. Buiting 

lien eerste verkenning op het gebied van straf-
bepalingen m.b.t. milieuvervuiling en de 
werking daarvan in de praktijk. 

169. Redelijkheicl en strafrecht; de betekenis 
van de 'Defense Societe Nouvelle' 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Een historische analyse van de kernideeen van 
de 'Defense Sociale Nouvelle' en de invloed 
ervan op de strafrechtswetenschap; uit te 
monden in een dissertatie. 

170. Vergelijking in de tild van enkele Neder-
landse strafprocessen 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Dossier-onderzoek met commentaar. 



133 

171. Foucault's betekenis voor het heden-
daagse strafreclit 

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge 

Literatuuronderzoek. 

172. Rechtshulp en juridisch activisme 

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

Onderzoek naar aard en effect van rechtshulp, 
m.n. activistische rechtshulp; rechttheoretisch, 
rechtssociologisch, rechtsvergelijkend en em-
pirisch. 

173. Juridische spreekuren in penitentiaire 
inrichtingen 

Onderzoekers: mw. mr. E. d'Oliveira-Prakken 
en dr. C. Kelk 

Empirisch onderzoek naar doelstellingen en 
feitelijk functioneren van juridische spreekuren 
in penitentiaire inrichtingen, in het kader van 
de Werkgroep 'Equality of Arms'. Voltooid; 
publikatie in 1980. 

174. Rechtspositie gedetineerden in het kader 
van de gezondheidszorg 

Onderzoeker: dr. C. Kelk 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een publi-
katie, doch er volgt nog minstens den. 

175. Herziening en actualisering Rapport 
Rechtspositie Gedetineerden 

Onderzoeker: dr. C. Kelk 

Herziening, actualisering en toespitsing op de 
praktijk van de advocatuur van het rapport 
`Rechtspositie Gedetineerden', Ars Aequi 
Libri 1976, teneinde ruimere bekendheid te 
geven aan de nieuwe desbetreffende wetgeving. 
Dit geschiedt in samenwerking met mr. U. van 
de Pol van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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176. Strafbare samenspanning 

Ondermeker: mr. drs. G.P.M.F. Mols 

Onderzoek naar plaats en functie van de sa-
menspanning als delict in het strafrecht; 
nit te menden in dissertatie. 

177. Strafrechtspleging in Cuba 

Onderzoeker: mw. mr. A.G. van der Plas 

Rechtsvergelijkend onderzoek naar de ontwik-
keling van het strafrecht in Cuba vanaf 1959; 
nit te monden in dissertatie. 



„ 

Mededelingen 

De verspreiding van onderzoekrapporten van 
het WODC 

Sinds mei 1978 zijn er onderzoekrapporten 
van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum gepubliceerd 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 

135 	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 
Ppenbaar 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 bestel-
len bij de Staatsuitgeverij, afdeling Verzend-
boekhandel, 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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