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Dorwoord

Dit Onderzoeknummer is zoals gebruikelijk
gewijd aan het in Nederland verrichte
wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van criminologie en rechtspleging.
Het overzicht van het wetenschappelijk onder
zoek in het justitiële veld wordt ditmaal
voorafgegaan door een artikel van dr. J. J. M.
van Dijk, plaatsvervangend hoofd van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen
tatie Centrum. In dit artikel geeft hij een
historische analyse van het ontstaan van
departementale onderzoekcentra, zowel hier
te lande als elders. Hij bespreekt aan de hand
van de ervaringen van het WODC gedurende
de afgelopen jaren de functies en organisato
rische randvoorwaarden van een dergelijk
-onderzoekcentrum.
Het inleidende artikel wordt gevolgd door een
aantal kolommen gewijd aan de instelling van
de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk
Onderzoek. Deze commissie heeft tot taak
de Minister van Justitie te adviseren omtrent
aangelegenheden betreffende het externe
wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder
met betrekking tot de toekenning van subsidies
voor onderzoek, met betrekking tot de samen
stelling van naar congressen af te vaardigen
delegaties, met betrekking tot financiële steun
aan wetenschappelijke congressen en omtrent
aanvragen voor studiebeurzen.
Voorts ziet de commissie erop toe dat bij
extern wetenschappelijk onderzoek waarvoor
de Minister subsidie heeft toegezegd, de onder
zoeker zich houdt aan de voorwaarden die
daaraan zijn gekoppeld.
Opgemerkt dient te worden dat de Coördinatie
commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Kinderbescherming zich als vanouds ontfermt
over onderzoek op het terrein van de kinder
bescherming.





erschillen en
iereenkomsten tussen
aktische en academische
iminologie *

door dr. J. J. M. van Dijk**

Een ander perspectief
In zijn doelbewust pflkkelende inleiding tot
de recente discussie over de invloed van de
overheid op de criminologie in het tijdschrift
Déviance etSociété heeft L. van Outrive zowel
de oprichting van departementale onderzoek-
afdelingen als de afscherming van admini
stratieve gegevensbestanden via de privacy-
bescherming geplaatst in het historische
perspectief van de imperialistische’ overheid.
De overheid zou sinds kort in veel landen een
poging ondernemen om het universitaire
onderzoek op het gebied van de justitie tegen
te werken middels de oprichting van eigen
onderzoekcentra en middels de afscherming
van administratieve gegevensbestanden onder
de pretext van privacybescherming. De depar
tementale onderzoekcentra zouden leiden tot
een overheersing van het functionalitische,
etiologische en empiricistische benevens van
het operationele, organisatorische en partici
perende onderzoek. Dit zou dan ten koste
gaan van het politicologische en historische
onderzoek naar de besluitvorming met
betrekking tot de justitie op het hoogste niveau.
Het moet mij van het hart dat ik deze inleiding
als proeve van historisch onderzoek naar de
besluitvorming op de departementen van
justitie weinig overtuigend vind. De feitelijke
situatie is, om te beginnen, heel wat minder

* Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift
Dériance et $ociété als bijdrage aan een discussie
over de invloed van de overheid op de criminologie
beoefening in West-Europa (J. J. M. van Dijk,
Diffrence et analogies entre la criminologie
pratique et académique, Dét’iance et Société, 5e jrg.,
nr. 2,juni 1981, blz. 163—177).
** Plaatsvervangend Hoofd van het W.O.D.C.



eenvoudig. Uit het rapport dat ferracuti
(1979) heeft opgesteld over de organisatie var
de beleidsget-ichte criminologie in de Westerse
wereld blijkt dat in veel landen de
departementale onderzoekceritra zijn opge
richt omstreeks 1970. Het gaat dus beslist
niet overal om een ontwikkeling van de
laatste jaren. De laatste ontwikkelingen gaan
bovendien in verschillende richtingen. In
Engeland is dit jaar besloten tot een forse
inkrimping van de research unit van de
Home Office, een besluit waartegen in The
Times overigens protest is aangetekend door
enkele universitaire criminologen. Ook in
Canada is recent de onderzoekafdeling van de
Office of the Prosecutor General, en met nam
de onderzoekpoot hiervan,ingekrompen. Hiej
tegenover staan dan o.a. de oprichting van eer
kleine onderzoekafdeling bij de Council for
Crime Prevention in Zweden, de forse uit
breidingen van het WODC (in 1974 en 1979)

6 en de oprichting van onderzoekcentra op
federaal en statelijk niveau in West-Duitsland.
De oprichting van departementale onderzoek-
centra gedurende de jaren ‘70 kan niet wordei
beschouwd als een soort tegenzet van de
overheid in een conflict met de universiteiten.
De vervreemding die is opgetreden tussen de
universiteiten en de rijksoverheid heeft bij
deze oprichting wel een rol gespeeld, maar de
hoofdoorzaken liggen elders. De departemen
tale centra zijn niet opgericht om de universi
teiten dwars te zitten of te manipuleren maar
omdat bij de overheid een acute behoefte was
ontstaan aan een soort wetenschappelijke
adviezen die de universiteiten om uiteen
lopende redenen ii jet wilden of konden geven
De privacybescherming, die in zijn huidige
vorm inderdaad een bedreiging vormt voor
het sociale onderzoek in West-Europa, omdat
het beroepsgeheim van de onderzoeker nog
onvoldoende wordt onderkend, kan nog veel
minder worden beschouwd als een tegenzet
van de overheid ten opzichte van de universi
teiten. Integendeel, de privacybescherming
is eerder een geesteskind van universitaire
juristen dan van de gouvemementele bureau
cratie. De oprichting van departementale
onderzoekcentra en de nieuwe wetgeving op
het gebied van dc privacybescherming hebben



kortom geheel verschillende historische
achtergronden.
Het onderwerp ‘p rivacybescherming versus
wetenschappelijk onderzoek’ is naar mijn
oordeel te belangrijk, en ook te ingewikkeld
om hier ter zijde van een discussie over de
departementale onderzoekcentra aan de orde
te worden gesteld (F.E.S., 1980). De nieuwe
wettelijke regelingen die in veel landen
onlangs van kracht zijn geworden, zijn voor
departementale onderzoekcentra even
complicerend als voor universitaire instituten;
ik zal me hier daarom verder beperken tot
het onderwerp van de departementale onder
zoekcentra.

De departementale onderzoekcentra
(historische aiialyse)
De departementale onderzoekcentra hebben
naar mijn mening de volgende historische
achtergrond. In de jaren ‘50 en ‘60 hebben
de justitie en politie, als onderdelen van de
zich uitbreidende verzorgingsstaat, steeds
meer maatschappelijke taken toebedeeld
gekregen. De traditionele wetshandhaving
evolueerde tot criminele politiek. In de
praktijk van het strafrecht heeft de instrumen
talistische opvatting met zijn nadruk op
resocialisatie, sociale preventie en hulpverlening
gaandeweg meer ingang gevonden. De leiding
gevende functionarissen, meestal zelfjuristen,
zijn daarbij tot het besef gekomen dat de
problemen van de oude en nieuwe vormen
van criminaliteit, als ook van de massale
ordeverstoringen niet kunnen worden opgelost
door ze uitsluitend als rechtsvragen te
behandelen. Aan de andere kant is al
spoedig gebleken dat ook een meer instrumen
talistisch beleid geen successen garandeerde.
De criminalititeitsproblemen zijn niet minder
groot geworden. De geheel of gedeeltelijk
door de departementen bestuurde en sinds
1950 explosief gegroeide diensten op het
gebied van de politie, reclassering en kinder
bescherming lijken weinig effectief te zijn.
Het hoeft niet te verwonde ren dat er in de
jaren ‘70 een acute vraag ontstond naar
onderzoek gericht op de evaluatie van het
eigen functioneren, en op het formuleren van
beleidsaltematieven.



Hoe hebben de universiteiten in West Europa
op deze bij de justitiële overheid bestaande
behoefte ingespeeld? Drie factoren hebben
mijns inziens een vruchtbare samenwerking
in de weg gestaan:

1. Onder invloed van het dialectische denken
heeft op veel universitaire instituten in de
jaren ‘60 en ‘70 in meet of mindere mate de
opvatting ingang gevonden dat het ‘straf
rechtelijke systeem’ niet verbeterd zou moete
worden maar afgeschaft. Zogenaamde systeen
immanente vraagstellingen werden als weinig
interessant en soms zelfs als moreel laakbaar
beschouwd. Uit vrees voor inkapseling werd
door de onderzoekers tijdens het onderzoek
de distantie tot beleidsambtenaren zo groot
mogelijk gehouden, terwijl men de resultaten
van het onderzoek zo snel mogelijk aan de
massamedia aanbood. Wat men ook van deze
kritische richting binnen de criminologie mog

8 denken — zelf denk ik er zeker niet in gene
raliserende zin negatief over — het hoeft tegel
deze achtergrond niet te verbazen dat beleids
voerders die adviezen willen hebben over hun
per definitie systeem-immanente, problemen,
zich niet tot de universiteiten zullen wenden
en dus andere wegen gaan zoeken (bijv. inten
onderzoekcentra). De verontwaardiging die
hierover vervolgens bij sommige universitaire
onderzoekers lijkt te ontstaan, doet mij
denken aan een anecdote over de Nederlands
dichter en marxistische filosoof Herman
Gorter. Vanwege zijn geestdriftige artikelen
over de Russische revolutie werd Gorter
destijds geroyeerd als lid van een selecte
cricketclub. Toen hij hierover zijn veront
waardiging uitte, riposteerde één van zijn
jongere vrienden, de dichter Roland Holst: ‘J
zou juist blij moeten zijn, dat bewijst dat ze
je artikelen serieus nemen’.

2. Geheel Jos van deze radicaal kritische
opstelling sinds 1965 staat de veel oudere, en
algemeen verbreide universitaire traditie om
primair te zijn geihteresseerd in het toetsen
van hypothesen die zijn ontleend aan bij
voorkeur zeer abstracte wetenschappelijke
theorieën. Beschrijvende studies en evaluatie
studies staan in het universitaire milieu zeer



laag aangeschreven. De sociale werkelijkheid
is voor de ivoren-toren geleerde één grote
Rorschach-vlek: waar hij ook kijkt, hij ziet
overal zijn favoriete theorie. Een Nederlandse
antropoloog heeft onlangs een studie gemaakt
van de commentaren die enkele universitaire
sociale wetenschappers ten beste hebben
gegeven over de openbare ordeverstoringen
bij de kroning van de nieuwe koningin. De
betrokkenen bleken zonder uitzondering in
het gebeuren een bevestiging te hebben gezien
van hun favoriete theorieën en filosofleën
(Bovenkerk, 1981). Gevreesd moet worden dat
wanneer zij elk een budget zouden hebben
gekregen voor een onderzoek naar de rellen,
hun conclusies exact dezelfde zouden zijn
geweest. Terecht constateert Kronhauser (1980)
in haar eva]uatie van de bestaande crirnino
logische theorieën dat de empirische steun voor
de meeste theorieën uiterst gering is, zo niet
afwezig, zonder dat dit hun gezag lijkt aan te
tasten. Ook voor de omstandigheid dat de
meeste universitaire criminologen chronische
en ongeneeslijke theoritis-lijders zijn, geldt
weer dat ik hierover geen generaliserende
veroordeling wil uitspreken. Bij wijze van
denktraining en als culturele uiting is de
academische traditie vanzelfsprekend uiterst
waardevol. Op sommige deelterreinen lijkt er
ook wel degelijk een zekere kennisaccumulatie
op te treden. De beleidsambtenaren hebben
echter niet geheel ongelijk wanneer zij enige
scepsis hebben over het beleidsmatige rende
ment van een onderzoeksopdracht aan een
universitair criminologisch instituut. Er zijn
in de Verenigde Staten enkele criminologen
die zich hebben gespecialiseerd in organisatie-,
plaiming- en veranderingsvraagstukken op het
gebied van de justitie (bijv. Blumstein en
Willdns). Aan de West-Europese universiteiten
zal men ze echter tevergeefs zoeken. De
universitaire criminoloog meent hier dat een
praktisch gerichte wijze van wetenschaps
beoefening een teken van oppervlakkigheid is.

3. De derde factor, in Nederland in algemene
zin gesignaleerd door Welters (1978), is van
zeer praktische aard, maar niet onbelangrijk.
De meeste universitaire en para-universitaire
instituten zijn op liet ogenblik zodanig



georganiseerd dat zij er in de regel niet in
slagen om de zogenaamde ‘contractresearch’
ook volgens het afgesloten contract, d.w.z.
op tijd, uit te voeren. In de ogen van de
universitaire onderzoeker is een overschrijding
van de afgesproken termijn met 6 maanden
of een jaar (bijv. in verband met een promotie
bijna vanzelfsprekend. Voor een beleids
ambtenaar is zo’n overschrijding genoeg om li
elke interesse in het onderzoek te doen verlie
Deze schetsmatige verkenning naar de histo
nsche achtergronden van de oprichting van
departementale onderzoekcentra leidt tot de
globale conclusie dat deze centra geen speer
punt zijn van een gouvemementeel offensief.
Zij zijn veeleer het bewijs dat de justitiële
Establishrnent onderkent dat zij met grote,
sociaal-bepaalde problemen kampt en sociaal-
wetenschappelijke adviezen nodig heeft (vgl.
Denkers, 1979), maar deze van de universiteit
niet of onvoldoende krijgt. Uit zijn recente

10 boek Criininotogy and Crinie Pollc’ blijkt
dat de Canadese criminoloog Denis Szabo
(1978) zich van de hier geschetste vervreem
dingsprocessen terdege bewust is en dat hij
deze als ongewenst beschouwd voor de verder
ontwikkeling van de crirninologie. Hij bepkrit
een heroriëntatie van de universitaire
criminologie op concrete beleidsproblemen.
De toekomst zou echter wel eens kunnen
uitwijzen dat de oprichting van enkele
departementale onderzoekcentra die zich
hierin specialiseren voor de criminologie
als wetenschappelijke discipline een belangrjl<
stimulans zal zijn. Laten wij nu echter zowel
de geschiedenis als de toekomst laten
rusten, en de blik richten op het feitelijke
functioneren van een dergelijk centrum in de
huidige praktijk.

functies en organisatorische randvoorwaarder
van een departementaal onderzoekcentrum
De analyse van de functies die een departe
mentaal onderzoekcentrum kan vervullen
en de organisatorische randvoorwaarden waar
aan zo’n centrum voor een goede feitelijke
vervulling van deze functies dient te voldoen,
zal hier worden uitgevoerd langs de weg van
de inductie. Beschreven zal worden hoe het
onderzoekcentrurn van het Ministerie van



Justitie in Nederland in zijn verschillende
organisatorische stadia heeft gefunctioneerd.
Als evaluatiecriterium kan uiteraard niet
worden gehanteerd de mate waarin een
bijdrage is geleverd aan kennisaccumulatie.
Het primaire criterium is de mate van rende
ment voor de beleidsontwikkeling. Wat voor
soort invloed zou een departementaal
onderzoekcentrum idealiter moeten hebben?
De Leidse socioloog M. van de Vali, die
gespecialiseerd is in de invloed van beleids-
gericht onderzoek, vergelijkt de taak van de
beleidsgerichte onderzoeker met die van een
psychotherapeut. Deze analogie is inderdaad
verhelderend. Een moderne therapeut heeft
niet als doelstelling zijn cliënt te laten leven
volgens een kant en klaar wetenschappeljk
verantwoord’ model. De therapeut heeft als
doel de cliënt te helpen zijn eigen hogere.
en lagere doelstellingen te expliciteren en
vervolgens samen met de cliënt een scenario
op te stellen waarmee deze doelstellingen
kunnen worden verwezenlijkt. Dit scenario
wordt vervolgens door de cliënt in overleg
met de therapeut steeds bijgesteld
afhankelijk van de bereikte resultaten. De
analogie vestigt tevens de aandacht op de
omstandigheid dat de invloed van de onder
zoeker slechts één van de vele invloeden is
die op het beleid inspelen. De therapeut
kan adviezen geven maar hij kan de levens
omstandigheden van zijn cliënt niet
veranderen.
Het strafrechtelijke systeem vormt geen
systeem met de kenmerken van één grote
hiërarchische bureaucratie, want er zijn
meerdere, elkaar in evenwicht houdende
machtscentra (bijv. het ministerie in engere
zin, de rechterlijke macht, de gemeentepolitie,
de particuliere organisaties op het gebied van
reclassering en kinderbescherming etc.).
Toch is het tot op zekere hoogte wel
mogelijk om de minister van justitie en het
hem direct ondersteunende departement als
het hoogste niveau te beschouwen. De doel
stellingen van dit niveau zijn in 1977 in de
memorie van toelichting bij de justitiebegroting
omstandig omschreven. De eerste doelstelling
luidt: het juridisch in algemene zin vorm
geven aan het cultuurideaal van de erkenning



van het uniek-zijn van de individuele mens.
De tweede doelstelling: de instandhouding
en ontwikkeling van eenheidsstaat tevens
rechtsstaat. Onder de eerste doelstelling valt
de ontwikkeling van het civiele recht en de
criminaliteitsbestrijding. Onder de tweede
doelstelling de bewaking van de grondrechten
en van de rechtseenheid en rechtsgeljkheid.
De vraag kan nu luiden: wat heeft het WODC
sinds zijn omvorming tot wetenschappelijk
onderzoekcentrum in 1974 bijgedragen aan
de nadere invulling van deze zeer abstracte
doelstellingen en aan de verwezenlijking
ervan? Om deze vraag te kunnen beantwoordei
zal in het onderstaande zo objectief mogelijk
verslag worden gedaan van het onderzoek
dat sinds 1974 is uitgevoerd, van de omstandig
lieden waaronder dat ebeurde en van de
beleidsmatige effecten ervan.
Het onderzoek kan allereerst worden onder
verdeeld in beschrjvende of verkennende

12 studies (A), in evaluerende studies (B) en in
een combinatie hiervan, aan te duiden met
actie-onderzoek (C). Onderzoek van de eerste
categorie is verricht op het gebied van de
criminaliteit, namelijk door middel van
slachtofferenquêtes (Al). Beschrijvende
studies zijn verder gemaakt van de verschillend
subsystemen (A2), zoals politie, reclasse ring,
openbaar ministerie en rechters en de
advocatuur. Een aparte categorie vormt
verder het beschrjvende onderzoek van de
opvattingen van de bevolking of deelgroepen
hieruit over het j ustitiebeleid, inclusief de
wetgeving op het gebied van erfrecht en
echtsc]ieidingsrccht (zgn. consumenten
onderzoek, A3). Een vierde categorie van
descriptieve studies richt zich op de straf
toemeting, d.w.z. op verschillen tussen de
rechtbanken en op afwijkingen in de
afdoening van zaken tegen buitenlanders e.d.
(A4). Tenslotte is er een restgroep van inci
dentele, beschrijvende studies (A5). De
onderwerpen binnen deze laatste categorie
zijn divers, zoals de volgende opsomming
laat zien: het aantal verslaafden in huizen van
bewaring (en hun medicijnen), het aantal
verkeerd geparkeerde auto’s in de grote
steden (en liet aantal bekeuringen), het
aantal sexclubs (en hun eventuele vergun



ningen). het aantal alirnentaties voor ex-
echtgenotes, aantal en inhoud van beledigingen
die bij de politie zijn gemeld, de opvattingen
van agenten die hebben gediend bij de
Kroningsrellen, het aantal faillissementen van
bedrijven waarbij fraude is gepleegd, het
aantal benodigde gevangeniscellen in 1990 etc.,
etc.
Het evaluatieonderzoek (B) heeft betrekking
gehad op strafvervolgingsrichtlijnen voor
dronken automobilisten, de nieuwe wettelijke
regeling van de preventieve hechtenis (en de
reclasseringshulp op de politiebureaus), het
primaire politieonderwijs, enkele bijzondere
gevangenisregiems, een kliniek voor geestelijk
gestoorde delinquenten en mediacampagnes
met betrekking tot de crime prevention. Van
meer recente datum zijn actie-onderzoeken (C)
op het gebied van de politie (‘team policing’,
‘strike forces’ bij de recherche) en op liet
gebied van de belasting-inning.
1-let is binnen het kader van deze discussie-
bijdrage niet mogelijk om van elk van deze
ruim honderd projecten de vermoedelijke
beleidsinvioed te bespreken. Er moet dus een
selectie worden gemaakt, waarbij wordt gestreefd
naar representativiteit. Aan elke categorie
(Al t/m 5, B en C) zal een korte bespreking
worden gewijd.

Al. De slachtofferenquêtes en de daaraan
gekoppelde attitude-onderzoeken (Buikhuisen,
1976; Van Dijk, 1978, 1980), zeven keer in
successie uitgevoerd op landelijke schaal, leiden
tot de conclusie dat de criminaliteit als maat
schappelijk probleem niet in de eerste plaats
bestaat uit moorden en roofovervallen, maar
uit de massaliteit van de kleine criminaliteit
(diefstal, vernieling, bedreiging op straat zonder
wapens), waarvan elke burger de overlast
ondervindt. Deze conclusie werd aanvankelijk
intern door de Directie Politie nauwelijks
geaccepteerd en ook door sommige officieren
van justitie bestreden. Met steun van de
departementsleiding en één der Procureurs
Generaal is het onderzoek gecontinueerd en
zijn de conclusies steeds weer herhaald (Van
Dijk, Steinmetz, 1980). De conclusie werd later
ondersteund vanuit de universiteit van Nijmegen
en, hetgeen zeer belangrijk is geweest, vanuit



een onafhankelijke werkgroep die de politie-
organisatie heeft doorgelicht (P.O.S., 1978).
Anno 1981 is de eerdergenoemde conclusie
één der officiële uitgangspunten van het
justitiebeleid ten opzichte van de criminalitei
Dit beleid omvat: 1 mediacampagnes over
crime prevention, gericht op kleine criminali
teit, geëvalueerd door het WODC (Steinmetz,
Van Dijk, 1980); 2 oprichting van een landeli
netwerk van crime prevention functionarisser
3. meer aandacht bij de politie voor de afhan•
deling van kleine delicten (o.a. middels actie-
onderzoek van het WODC); 4. voortzetting
van een terughoudende toepassing van de
vrijheidsstraf.

A2. Beschrijvende studies van subsystemen
De studies over de politie hebben als conclusi
gehad dat misdaadbestrijding bij de geünifor
meerde dienst slechts een klein onderdeel is
van het werk, in vergelijking met surveilleren

14 en hulpverlening (Junger-Tas, 1977). Het ond
zoek leverde een aanwijzing op voor een selec
tief aanhoudingsbeleid ten aanzien van
Surinaamse Nederlanders bij verkeersover
tredingen en voor een zekere mate van leeglm
bij de politie. De verantwoordelijke beleids-
directie had moeite met het idee dat dergelijk
aamvijzingen vanuit een departementaal
onderzoekbureau publiekelijk zouden worder
gesignaleerd. De publikatie is, met steun van
de departementsleiding, doorgezet. De
uitkomsten zijn in de media uitvoerig besprok
en hebben daardoor een opiniërende functie
gehad.
De studies over de reclassering hebben o.a.
tot de conclusie geleid dat de reclasserings
ambtenaren de voorkeur geven aan therapeu
tische gesprekken met hun cliënten en onder
linge vergaderingen boven materiële hulp aan
de cliënten en rechtstreekse bemiddeling bij d
justitie of huisvesting (Brand, ligges, e.a.,
1979). De rapporten zijn uitvoerig besproken
in de vakbladen, maar directe beleidsmaat
regelen zijn nog niet aanwijsbaar. Universitain
onderzoekers en kritische hulpverleners zijn
echter recent met identieke conclusies
gekomen. Er lijkt ten opzichte van de beroeps
rol van de hulpverlener in Nederland thans
een herbezinning op gang te komen.



A3. Consurnentenonderzoek met betrekking
tot liet justitiële werk. Dit onderzoek heeft
bijgedragen tot de beleidsontwikkeling die
is beschreven onder Al (nadruk op crime
prevention ten opzichte van kleine delicten).
Het opinie-onderzoek op het gebied van het
echtscheidings- en alimentatie recht zal vrijwel
zeker van invloed zijn op de wetgeving en/of
jurisprudentie ten opzichte van langdurige
alimentaties aan ex-echtgenotes. De overgrote
meerderheid van de bevolking alsook van de
mannen en vrouwen die ooit zijn gescheiden,
achten levenslange alimentatie namelijk niet
gerechtvaardigd.

A4. Het onderzoek naar de straftoemeting
heeft aanmerkelijke verschillen in het
vervolgingsbeleid en de straftoemeting aan
getoond tussen de verschillende parketten
en rechtbanken, terwijl er ook tussen de
individuele magistraten systematische
verschillen bestaan (Zoomer, 1979; Van
Dijk, 1980). Op het gebied van liet ‘dronken
rijden’ zijn inmiddels met hulp van het WODC
richtlijnen voor het Openbaar Ministerie
opgesteld. Deze richtlijnen hebben de
bestaande variantie tot minder dan de helft
teruggebracht, blijkens een WODC-evaluatie
studie. De begeleiding van deze richtlijnen
door het WODC heeft binnen bepaalde
onderdelen van het Openbaar Ministerie weer
standen opgewekt omdat het WODC als
controledienst werd gepercipieerd. Op veel
andere terreinen van de strafrechtspleging is
de rechtsongelijkheid nog steeds Vrij groot.

Binnen het WODC lijn, mede onder invloed
van het observatie-onderzoek naar liet werk
van een officier van justitie, twijfels gerezen
over de wenselijkheid van nog meer centralis
tische richtlijnen. Recent is door één ressort
van het Openbaar Ministerie besloten om door
middel van actie-onderzoek een proef te nemen
met meer verfijnde ‘check’ lijsten voor liet
vervolgingsbeleid die door het WODC samen
met de officieren zelf zullen worden opgesteld
(vgl. Wilkins, 1978). Ook binnen de Evaluatie-
commissie Preventieve Hechtenis wordt
bestudeerd of een dergelijke indicatieljst als
instrument zou kunnen worden gehanteerd



voor het Linitormeren van de toepassing van d
preventieve hechtenis.

A5. Het merendeel van de varia-studies van
beschrijvende aard heeft cijfermateriaal
opgeleverd dat is gebruikt voor planning van
de diensten die erom hadden gevraagd. De
eerste contacten met beleidsafdelingen hebber
vaak bestaan uit een dergelijke vorm van
dienstverlening.

Bi. Evaluatiestudlics. Een groot onderzoek
naar de primaire politie-opleiding heeft
geleid tot de aanbeveling om de minimum
leeftijd te verhogen tot 19 jaar, meer vrouwen
en ouderen te werven, meer aandacht te
besteden aan sociale vaardigheden en om een
lange praktijkstage in de opleiding op te
nemen (en de cursusduur derhalve te
verlengen tot 2 jaar (Junger-Tas, 1979)).
Deze aanbevelingen zijn alle opgenomen

16 in het eindrapport van de beleidswerkgroep
die een nieuwe cursus heeft ontwikkeld. De
evaluatie-onderzoeken naar enkele gevangenis
regiems en een psychopathenasyl zijn nog
niet afgerond, zodat over hun invloed nog
niets valt te zeggen. Van het recente onder
zoek naar de opvang van drugsverslaafden
in de Huizen van Bewaring waarover binnen
een halfjaar na de aanvang een interimrappori
is verschenen, kan evenwel reeds thans
vastgesteld worden dat het bij de besluit
vorming over de ontwikkeling van het
verdere beleid in deze een factor van
betekenis zal zijn.

C. Sinds 1980 streeft het WODC ernaar om
haar evaluatie-onderzoek meer en meer het
karakter te geven van actie-onderzoek. Dit
impliceert dat de onderzoeker van meet af
aan betrokken is bij de voorbereiding van
een bepaalde beleidsmaatregel die eventueel
gedurende het onderzoek nog wordt bijgestek
op grond van de opgedane ervaringen. Zo is
het WODC betrokken bij enkele politie
experimenten waarbij politiefunctionarissen
vanuit hun surveillerende werk ter plaatse
voorlichting geven aan burgers en bedrijven
over misdaadvoo rkoming (Steenhuis, 1980).
Ook op het gebied van de recherche werden



actie-onderzoeken uitgevoerd (Nuyteia, 1981).
Andere actie-onderzoeken vinden plaats
binnen een behandelingsprogramma voor
gedetineerden die wegens ‘dronken rijden’ zijn
veroordeeld en met voorlichtingscampagnes
van de belastingdienst onder groepen belasting
plichtigen. De beleidsrnatige e ffectiviteit van
deze actie-onderzoek-achtige projecten lijkt
groter te zijn dan de traditionele evaluatie-
experimenten.

Conclusies
Dit schetsmatige verslag van zes jaar onder
zoek vanuit een departementaal onderzoek-
centrum leidt tot de conclusie dat aan de
invulling van één der hoofddoelstellingen
van justitie, de criminaliteitsbestrijding, een
reële bijdrage is geleverd. De jaarlijkse
slachto fferenquêtes, de actie -on derzoeken
bij de politie en het evaluatie-onderzoek naar
de mediacampagnes voorkoming van misdrijven
zijn in dit opzicht zeker effectief geweest.
Deze empirische onderzoeken, en de literatuur-
studies die ermee gepaard gingen, hebben de
huidige agenda van het justitiebeleid (nadruk
op de preventie en afhandeling van kleine
delicten) mede bepaald.
Aan de invulling van de tweede hoofddoel
stelling, de bewaking van de rechtsstaat, is,
lijkt het, in mindere mate een bijdrage
geleverd. De onderzoeken naar ongelijkheid
in de straftoemeting hebben wel, samen met
universitaire onderzoeken hiernaar, een
discussie op gang gebracht, maar met uit
zondering van de landelijke richtlijnen voor
de vervolging van dronken automobilisten,
waaraan het WODC heeft meegewerkt, is op
dit gebied nog niet veel concreets tot stand
gebracht (Van Dijk, 1980). Er zijn echter
aanwijzingen dat de implementatie van aan
de basis van het OM ontwikkelde indicatie
ljstjes zich thans in een stroomversnelling be
vindt. Voor deze tweede hoofddoelstelling
van het justitiebeleid zou overigens wel eens
kunnen gelden dat de bijdrage van de sociale
wetenschappen eraan altijd beperkt zal
blijven omdat normatieve overwegingen een
volstrekt overheersende invloed hebben.
De tweede conclusie die kan worden getrokken
is dat het merendeel van de WODC-onderzoeken



gericht is geweest op vragen die het functio
neren betreffen van subsystemen ofbuiten
dicnsten van het justiti1e apparaat. Een reeks
van beschrjvende studies heeft resultaten
opgeleverd die zijn gebruikt bij plannings
activiteiten (bijv. de capaciteitsplanning van
het gevangeniswezen). Dit soort kwantifi
ceringen is wetenschappelijk bezien wellicht
relatief eenvoudig, maar het vereist wel een
grote hoeveelheid inside-informatie over liet
betre ffende subsysteem om betrouwbaar
te kunnen zijn. Een departementaal onderzoel
centrum is hij uitstek geschikt om dit soort
beschrjvende studies snel en adequaat uit te
voeren. Wanneer dergelijke studies voor de
betreffende functionarissen hun nut hebben
bewezen, zullen zij vervolgens meer dan voor
heen de bereidheid hebben om ook vragen
op het niveau van de beleidsontwikkeling
van hun afdelingen of directies aan het onder
zoekcentmm voor te leggen. De ervaringen

18 van het WODC hebben geleerd dat onderzoek
naar organisatorische knelpunten en externe
effecten van subsystemen met meer profijt
kunnen worden uitgevoerd indien bij de
formulering van de onderzoeksvraag en bij de
beleidsmatige interpretatie van de resultaten
nauw wordt samengewerkt met de verant
woordelijke lijnfunctionarissen. Een goed
voorbeeld is het onderzoek naar de toepassing
van de preventieve hechtenis dat in nauwe
samenwerking met enkele officieren van justit
is opgezet en geihterpreteerd. Deze studie
heeft tot inzichten geleid over de negatieve
relatie tussen de strengheid van het preventiev
hechtenisbeleid en de zwaarte van de gemidde
de vonnissen, die noch de onderzoekers noch
de officieren op eigen kracht zouden hebben
kunnen produceren (Berghuis, Tigges, 1981).
Het is ook de gunstige praktijkervaring met
nauwe samenwerkingsverbanden met het
beleid geweest die het WODC heeft doen
besluiten om in de toekomst bij voorkeur acti
onderzoeken uit te voeren en om voor elk
onderzoek een begeleidingscommissie in te
stellen, waaraan (hoge tot zeer hoge) lijn
functionarissen deelnemen.
Het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve
van de planning van justitiële subsystemen
en het uitvoeren van actie-onderzoeken naar



het functioneren van deze systemen zijn naar
ons gevoel de twee sterke punten van een
departementaal onderzoekcentruni. Vanaf een
universitair instituut is het voor onderzoekers
buitengewoon moeilijk om voldoende inzicht
te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijk
heden van het beleid van een subsysteem, niet
in de laatste plaats omdat de benodigde
vertrouwensbasis met de insiders ontbreekt. De
onderzoeksconclusie van Van de ValI (1974)
dat onderzoeken van interne onderzoekers
meer invloed op het beleid hebben dan de
onderzoeken van externe onderzoekers, is voor
ons dan ook allerminst verbazingwekkend.
Moet uit deze conclusies nu de gevolgtrekking
worden getrokken dat de sociale onderzoekers
zich zoveel mogelijk met de ljnfunctionaris
sen moeten identificeren? Verre van dat.
Vanzelfsprekend dient om te beginnen de
onderzoeker de verantwoordelijkheid te
behouden over de toe te passen methoden
en technieken. De roep om zogenaamde
kwalitatieve onde rzoekmethoden die soms
bij beleid sfunctionarissen o pklinkt, is niet
zelden een voorwendsel om te voorkomen
dat bepaalde pijnlijke waarheden — bijv.
het oordeel van de consumenten of cliënten —

al te duidelijk op tafel komen te liggen. Een
zekere distantie ten opzichte van de beleids-
functionarissen is ook vereist met betrekking
tot de publikatie van onderzoekuitkomsten.

Hoe goed de verhoudingen ook zijn, vrijwel
alle beleidsfunctionarissen, inclusief de poli
tieke leiding, vertonen de neiging om ‘de
vuile was’ maar liever binnenskamers te
willen houden. Een onderzoekcentrum dat
een selectief publikatiebeleid voert, heeft
echter naar de samenleving (parlement, media,
vakbonden e.d.) toe geen enkele geloofwaardig
heid. Op de lange duur heeft ook het beleid
voordeel bij een intern onderzoekcentmm
dat deze geloofwaardigheid nu juist wel bezit.
De conditio sine qua non voor een departe
mentaal onderzoekcentrum is daarom dat,
wellicht na een zekere gewenningstijd, een
zeer grote mate van openbaarheid wordt
betracht met de resultaten van onderzoek.
Een derde reden om een zekere mate van
distantie in acht te nemen ten opzichte van



het beleid vloeit voort uit de moeilijkste, maa
ook meest belangrijke doelstelling van beleids
gericht onderzoek, namelijk om een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van de
algemene beleidslijnen van een departement.
Om invloed op dit niveau te kunnen uit
oefenen, dient een onderzoekprogramma VOO

meerdere jaren te kunnen worden opgesteld,
waarop onderwerpen voorkomen die niet de
onmiddellijke belangstelling van de
beleidsfunctionarissen hebben, maar die op
de lange duur zouden kunnen leiden tot
een bijstelling van bepaalde centrale beleids
lijnen (bijv. het onderwerp crime prevention
zeven jaar geleden, en het onderwerp fraude
en belastingontduiking thans).Juist ook de
resultaten van dit soort onderzoeken dienen
uiteraard te worden gepubliceerd zodat
groeperingen in de samenleving erop kunnen
inspelen. Het werken vanuit een departemen
taal centrum heeft kortom wat betreft het

20 beleidsrendement grote voordelen, mits aan
enkele essentiële voorwaarden met betrekkint
tot de programmering en de rapportering
van het onderzoek kan worden voldaan.
Daarnaast wijst naar onze mening de praktijk
uit dat het hierboven beschreven,beleids
gerichte onderzoek, wel degelijk een bijdrage
levert Voor de theorievorming in de sociale
wetenschappen. Gegevens uit descriptief
en evaluatie-onderzoek kunnen immers de
bouwstenen leveren voor ‘grounded theories’.
De victirnologie als theoretisch aandachts
veld heeft bijv. sterke impulsen gekregen
vanuit de departementale centra in Engeland
(Clarke, Mayhew). Finland (Antilla, Aorarna)
en Nederland (WODC). Binnen liet WODC
is het bovendien herhaaldelijk mogelijk
gebleken om binnen liet zeer uitgebreide
onderzoekprogramma enkele kleinere
projecten of projectondrdelen op te nemen
die mede of zelfs in hoo Jzaak werden opgen
vanuit een bepaalde theoretische of metho
dische vraagstelling.

Tenslotte een opmerking over de verhouding
tussen de academische en de op de praktijk
gerichte criniinologie. Naar ons oordeel kan
onderzoek gericht op de planning en beleids
ontwikkeling en evaluatie op liet niveau van



de subsystemen het beste door een intern
onde rzoekcentrum worden verricht. De
universitaire criminologen zouden zich
behalve in theorievorming en onderwijs,
kunnen specialiseren in actie-onderzoek onder
cliënten van liet justitiële systeem (bijv. ver
enigingen van gedetineerden). Daarnaast blijft
ook de formulering van beleidsalternatieven
op liet niveau van het algemene beleid ons
inziens een belangrijke taak voor de universi
teiten. Het is vooral bij de sociaal-weten
schappelijke begeleiding van de algemene
beleidsontwikkelingen dat de departementale
onderzoekcentra en de universitaire centra
elkaars invloed kunnen versterken. Met L. van

Outrive e.a. ben ik daarom van mening dat

ook in de toekomst een belangrijk deel van
de gelden die de ministeries van justitie of
binnenlandse zaken ter beschikking stellen
voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek
gereserveerd zullen moeten blijven voor
onafhankelijk, universitair onderzoek.
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Inleiding

Tijdens de behandeling van de Justitiebegroti
1978 in de Tweede Kamer op 18 oktober
1978 is door de Minister van Justitie bij de
beantwoording van de vragen m.b.t. het
wetenschappelijk werk bij zijn ministerie — ei
meer in het bijzonder t.a.v. de positie van het
WODC bij de beoordeling van subsidieverzoel
voor wetenschappelijk onderzoek — de volge;
toezegging gedaan:

‘Voor de beoordeling van voorstellen voor
dergelijk onderzoek zal een adviescommissie
worden ingesteld waarin, naar analogie van
op te richten sectorraden, vertegenwoordigen
van bij het onderzoek betrokken groeperinge;
zitting zullen hebben’.

Deze toezegging van de minister vindt mede
zijn grond in het reorganisatieplan van liet

26 WODC: in dit plan van 15 september 1978
wordt gesproken over een commissie die tot
taak zal krijgen de minister te adviseren over
subsidie -aanvragen voor wetenschappelijke
onderzoeken en congressen alsook over
aanvragen voor studiebeurzen pan de Raad
;‘an Europa.
Bij beschikking van de Minister van Justitie
d.d. 2 februari 1981 is ingesteld de Advies
commissie Extern Wetenschappelijk Onderzo
(afgekort: Adviescommissie dan wel ACEWO
Op 9 april 1981 heeft ten departemente de
installatie van de voorzitter en de leden van
de Commissie door de Minister van J ustitie
plaatsgevonden.



Instellingsbeschikking van de A CEWO

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

Overwegende dat het wenselijk is voor liet
tijdvak 1 januari 1981 tot 1 januari 1985
een commissie in te stellen ten behoeve van
de advisering omtrent aangelegenheden
betreffende het door derden te verrichten
wetenschappelijk onderzoek op zijn gebied
(exclusief de kinderbescherming);
Besluit:
1. in te stellen de Adviescommissie Extern
Wetenschappelijk Onderzoek;
II. te bepalen dat deze commissie. behotidens
eerdere opheffing door hem, van rechtswege
ophoudt te bestaan met ingang van 1januari
1985;
III. voor de commissie de volgende regeling
vast te stellen:

Regeling ‘oor Adi’iescom,,ussie Extern
Weten schappeljk Onderzoek

A.Begripshepalingen

art. 1: De regeling verstaat onder:
‘de Minister’: de Minister van Justitie:
‘het Minis
terie’:
‘het WODC’:

de rechtspersoonlijkheid bezittende
instelling die de inhoudelijke, per
sonele en financiële veranttvoorde
lijkheid draagt voor het onderzoek;
dan wel — in uitzonderingsgevallen —

de natuurlijke persoon die deze
verantwoordelijkheid draagt;
de ‘Wegwijzer ten behoeve van
aanvragers en gebruikers van een
subsidie voor wetenschappelijk onder
zoek’. brochure, uitgave \VODC;

door derden verricht wetenschappe
lijk onderzoek op het terrein van
politie en justitie dat geheel of
gedeeltelijk door het Ministerie
van Justitie wordt gefinancierd.

3. Taak van de commissie

art. 2: De commissie heeft tot taak de
Minister te adviseren omtrent aangelegen

liet Ministerie van Justitie;
het \Vetetsschappelijk Onderzoek
en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie:

‘de onder
zoeker’:

‘de Wegwijzer’:

‘extern weten
schappeljk
onderzoek’:



heden betreffende het externe wetenschappe
lijk onderzoek. In het bijzonder heeft de
commissie tot taak:
a) de Minister te adviseren omtrent de toe
kenning van subsidies voor extern weten
schappelijk onderzoek. Daarbij dient zij alle
bij haar ingediende onderzoeksvoorstellen
te toetsen aan de criteria van wetenschappelij
kwaliteit en beleidsrelevantie, één en ander
tegen de achtergrond van de voor het Minis
terie voor extern wetenschappelijk onderzoek
beschikbare gelden. Ten behoeve van de
beoordeling van de beleidsrelevantie van een
onderzoekvoorstel zal de commissie zich doet
bijstaan door een vertegenwoordiger van
de departementale afdeling op wier specifieke
terrein dit voorstel betrekking heeft.
b) de Minister te adviseren omtrent de samen
stelling van door het Ministerie af te vaardigej
delegaties naar nationale en internationale
wetenschappelijke congressen, en omtrent

2$ verzoeken van derden om financiële steun
voor het bijwonen van dergelijke congressen.
c) de Minister te adviseren omtrent verzoeker
van derden om financiële steun bij het
organiseren van wetenschappelijke congresser
d) de Minister te adviseren omtrent aanvrager
voor studiebeurzen van de Raad van Europa.

De commissie heeft voorts tot taak erop toe
te zien, dat bij extern wetenschappelijk ondei
zoek waarvoor de Minister subsidie heeft
toegezegd, de onderzoeker zich houdt aan de
algemene voorwaarden zoals die zijn vast
gesteld in de Wegwijzer’ (laatstelijk herzien
in 1981) en aan de bijzondere voorwaarden d
eventueel daaraan gekoppeld zijn. Deze taak
kan de commissie opdragen aan een voor het
betreffende onderzoek door haar in te stellen
begele idingscommissie.

C. Samen stelling en werkwijze van de
commissie
art, 3 De commissie bestaat uit veertien leden, te
weten:
vijf leden uit
de wetenschap
pelijke wereld,
te weten: één lid aanbevolen door de Nec

landse Vereniging voor
Kriminologie (NVK),



— één lid aanbevolen door de
Stichting Interuniversitair
Instituut voor Sociaal-Weten
schappelijk Onderzoek (SISWO),

— één rechtasocioloog,
— een vierde lid,
— een vijfde lid:

zeven leden uit
de kring van de
justitiële en
overige gebrui
kers, te weten: — één lid aanbevolen door de

Raad van State,
— één lid aanbevolen door liet

Studiecentrum voor Hogere
Politieambten aren,

— één lid aanbevolen door de
Centrale Raad van Advies
voor het Gevangeniswezen, de
Psyehopatenzorg en de
Reclassering,

— één lid aanbevolen door de
Vereniging van Reelasserings
instellingen (VVRI),

— één lid van de Zittende Magi
stratuur en

— één lid van het Openbaar Minis
terie, beiden aanbevolen door
de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak,

— een journalist, werkzaam op het
terrein van justitie en politie:

twee ambte
naren van het
Ministerie, te
weten: — een raadadviseur bij het WODC,

— de hoofdambtenaar toegevoegd
aan het hoofd van het WODC.

Het Hoofd van het Bureau Externe Contacten
van het WODC is secretaris van de commissie,
de secretaris heeft in de commissie een
adviserende stem.
art. 4: De leden worden benoemd en ontslagen
door de minister. De benoeming geschiedt
overeenkomstig de aanbevelingen, voorzien
in art. 3.
art. 5: De Minister benoemt één der leden
uit de wetenschappelijke wereld tot voorzitter.
De voorzitter wijst één der leden aan als zijn
permanente plaatsvervanger.
Bij belet of ontstentenis van de voorzitter en
de plaatsvervangende voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door het in
leeftijd oudste lid.
art. 6: Indien in de commissie een vacature
ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk



voorzien overeenkomstig het in de artt. 3, 4
en 5 bepaalde.
art. 7: De commissie vergadert tenminste
drie maal per jaar. Het is niet toegestaan
zich voor deze vergaderingen door niet-leden
te laten vervangen. De commissie stelt oveti
gens zelf haar werkwijze vast.
art. 8: De leden van de commissie en de dooi
haar in te stellen begeleidingscommissies
genieten voor het bijwonen van vergaderingej
van hun commissie een vacatiegeld voor zove
het Vacatiegeldenbesluit 1970 zich daarteger
niet verzet. Voorts ontvangen zij voor hun w
zaamheden ten behoeve van hun commissie
vergoeding van reis- en verbljfskosten
overeenkomstig de bepalingen, welke te dien
aanzien voor de burgerlijke rijksambtenaren
zijn of zullen worden vastgesteld.
art. 9: De commissie brengt jaarlijks aan de
Minister verslag uit over haar werkzaamheder
in het afgelopen jaar.
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IV. te bepalen, dat het archief van de
commissie na beëindiging van haar werkzaam
heden, behoorlijk geordend in beheer zal
worden overgedragen aan het Hoofd van de
Centrale Afdeling Post- en Archiefzaken van
het Ministerie van Justitie;
V. te bepalen, dat deze beschikking zal word
geplaatst in de Nederlandse Staatscourant;
VI. te bepalen, dat een afschrift van deze
beschikking aan de Algemene Rekenkamer
zal worden gezonden.

‘s-Gravenhage, 2 februari 1981

De Minister van Justitie,
get. (J. de Ruiter).

Benoemingsbeschikking i’an de A cliWO-
leden

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

tngevolge de bepalingen omtrent de samen
stelling van de Adviescommissie Extern
Wetenschappelijk Onderzoek, ingesteld bij
zijn beschikking van 2 februari 1981, nr.
ACEWO-1/5-81;



Gezien de aanbevelingen hem door de
betrokken instanties gedaan in hun antwoord
op zijn uitnodiging leden af te vaardigen in
de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk
Onderzoek;

3 e s 1 u i t:

1. Met ingang van 1 januari 1981 voor de tijd
van vier jaar te benoemen tot leden van de
Adviescommissie Extern Wetenschappelijk
Onderzoek:
drs. 0. J. A. namens de Nederlandse Vereni
Janssen, ging voor Kriminologie;
drs. C. J. M Corver, namens de Stichting Inter-

universitair Institutit voor
Sociaal-Wetenschappelijk Onder
zoek;

prof. mr. P. J. P.
lak, op persoonlijke titel;
prof. J. Griftiths, op persoonlijke titel;
prof. dr. M. van de
Vali, op persoonlijke titel;
dr. B. J. van der
Net, namens de Raad van State;
drs. L. G. H.
Gunther Moor, namens het Studiecentrum voor

Hogere Politieambtenaren;
drs. G. Krüse, namens de Centrale Raad van

Advies voor het Gevangenis
wezen, de Psychopatenzorg
en de Reclassering;

drs. J. W.
Beljaars. namens de Vereniging voor

Reclassetingsin stellingen;
mi. Clir. H. M.
Jan sen, namens de Nederlandse Vereni

ging voor Rechtspraak;
mr. R. A. Gon
salves, namens de Nederlandse Vereni

ging voor Rechtspraak;
mr. t. Kuiten
brouwer, op persoonlijke titel:
dr. P. van

Reenen, namens het Ministerie van Justitie,

drs. E. G. M.
Nu ij ten-Edel-
broek, namens het Ministerie van Justitie.

2. Voor de onder 1. bedoelde periode tot
voorzitter van de Adviescommissie Extern
Wetenschappelijk Onderzoek te benoemen
liet lid prof. mr. P. J.P. Tak.
3. Als secretaris van de Adviescommissie
Extern Wetenschappelijk Onderzoek aan te
wijzen: drs. W. Sclieepmaker, Hoofd van het



Bureau Externe Contacten van zijn Ministeric
4. Deze beschikking bekend te maken door
plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.
5. Een afschrift van deze beschikking te zend
aan de Algemene Rekenkame t.

‘s-Gravenhage, 2 februari 1981

De Minister voornoemd,
get. (J. de Ruiter).

Installatierede van de Minister van Justitie

TUSSEN IVOREN TORENS EN
VUILE HANDEN

Dames en Heren!
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Het is mij een groot genoegen u hier op deze
lentemorgen welkom te heten om u te instal
leren als lid van de Adviescommissie Extern
tVetenschappelijk Onderzoek.
Naast u als leden van de Adviescommissie, w
ik gaarne nog verwelkomen de heren Secreta
ns-generaal, plaatsvervangend Hoofd van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Document
Cent rum (WO DC) en secretaris van de Coör
natiecommissie tVetenschappelijk OnderzoeF
Kinderbescherming.
Alvorens tot de installatie van de Adviescom
missie over te gaan, wil ik u een schets geven
van de u toegedachte plaats in het geheel vat
het wetenschappelijk werk dat ten behoeve’
mijn Ministerie wordt verricht.
Ik wil mij daarbij bedienen van een fabel die
ik onlangs aantrof in het blad ‘Wetenschaps
beleid’.
Ik realiseer mij dat de beeldspraak die aan
fabels eigen is, bij nadere analyse vaak mank
blijkt te gaan: de werkelijkheid wordt verh&
derd door haar te vereenvoudigen, wat mees
inhoudt dat enige vervalsing het beeld binne
sluipt. Zo ook bij de fabel die ik u aanstond:
zal citeren. Maar juist de ontmaskering van
hetgeen deze fabel ons wil doen geloven, voi
de kern van mijn betoog.



Fabel
‘In de tijd van de overgang van de Middeleeuwen
naar de Renaissance leefden in liet land Europa
twee groepen wetenschappelijke onderzoekers.
De ene groep woonde in ivoren torens, die zij
op de bergen hadden gebouwd en die grote
vensters hadden die uitzagen op de sterren.
Zij hadden weinig belangstelling voor de men
sen die woonden in het laagland beneden hen
en hun wetenschappelijk streven was er alleen
maar op gericht de wetmatigheden te ontraad
selen in de loop van de sterren en de planeten.
En daarin slaagden zij.

De tweede groep onderzoekers woonde in het
laagland tussen de mensen. Hun wetenschappe
lijk streven was gericht op wat de machthebbers
van die tijd als het grootste maatschappelijk
belang zagen: het vervaardigen van goud.
Hun onderzoek heeft geen enkel tast- of bruik
baar resultaat opgeleverd.

Maar nadat de onderzoekers die in de bergen
woonden gestorven waren, bleek dat de wetten
die zij gevonden en de formules die zij afgeleid
hadden, eveneens gebruikt konden worden voor
het vervaardigen van allerhande werktuigen,
waardoor de lasten verlicht werden van de men
sen die in het laagland woonden en hun leven
aangenaam werd gemaakt’. *

Alvorens nu de strekking van de fabel — met
alle gevaren van dien — over te planten van het
terrein van de natuurwetenschappen naar dat
van de sociale wetenschappen, wil ik eerst de
valse voorsteffing van zaken die hij — mijns
inziens — geeft aan de kaak stellen.

De fabel verdeelt de natuurvorsers van weleer
— voor het gemak — in twee scherp onderschei
den groepen, die daarna tegen elkaar worden
uitgespeeld op een wijze waarvan de uitkomst
eenvoudig te voorspellen valt. De bergbewoners
in de ivoren torens van hun zuivere geweten
tegenover de laaglanders met hun vuile handen.

* Uit: ‘En tbch, wat meent gij?’ afscheidscollege van
prof. drs. 0. Koefoed, hoogleraar in de geofysica aan
de afdeling der Mijnbouwkunde van de Teèhnische
Hogeschool te Delft.



De onthechte wetten-zoekers tegenover de vei
goudmakers. Het goede wint het — zoals dat ii

een fabel betaamt — ook ditmaal van het kwac

Enige kanttekeningen mogen dit al te mooie
beeld wat relativeren.

Niet alle goudmakers waarop de fabel doelt
waren slechts belust op maatschappelijk aan
zien en geldelijk gewin. Voor de ware alchemi:
was het pogen om onedel metaal in edel meta
om te zetten geen doel maar middel: hij richtt
zich via de nagestreefde transmutatie van de
stof op een transmutatie van de geest. Hij be
woonde daartoe zijn eigen ivoren toren.

Daartegenover waren niet alle wetten-zoekers
even onbaatzuchtig als de fabel suggereert:
velen van hen verleenden hun diensten aan de
overheden van deze wereld. Het zal hen door
gaans geen windeieren hebben gelegd; ook in
ivoren torens was enig comfort welkom. Veel
van de werktuigen die met behulp van hun
kennis werden vervaardigd waren wapens: zak
die gemeenlijk niet de lasten van de mensen
verlichten of hun het leven veraangenamen.

Genoeg hierover, we wenden nu de blik naar
het heden en naar de sociale wetenschappen,
daarbij speciaal in het oog nemend het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek voor het over
heidsbeleid.

Drie nota’s
Drie nota’s van twee opeenvolgende Ministers
voor Wetenschapsbeleid dienen kort genoemd
te worden als kader-bepalend voor het weten
schappelijk werk voor de overheid, zo ook vo
mijn Ministerie.

In de eerste plaats is daar de Nota Wetenschar
beleid, uit 1974. Deze nota wilde vooral een
raamwerk bieden waarbinnen een doelmatige
organisatie van het wetenschapsbeleid in over•
leg met alle betrokkenen — overheid, onder
zoekers en gebruikers — gestalte kon worden
gegeven. Als twee van de instrumenten voor
zodanig wetenschapsbeleid werden genoemd:
sectorraden en verkenningscommissies.



In 1977 zag de tweede hier aan te stippen
nota het licht: de Nota Sectoiraclen Weten
schapsbeleid. Sectorraden zijn organen voor de
coördinatie van het buiten-universitaire, over
wegend maatschappelijk dienstbare onderzoek,
per onderscheiden maatschappelijk aandachts
gebied of sector. De uitvoering van de in deze
nota genoemde beleidsvoornemens zal mijn
Ministerie voorlopig niet raken, aangezien ons
onderzoeksterrein valt onder de groep sociaal
georiënteerde aandachtsgebieden, sectoren
waarvoor men de instelling van een sectorraad
voorshands niet opportuun acht. Wèl is deze
nota de bakermat voor de samenstelling van de
Adviescommissie geweest.

Verkenningscommissies zijn een idee van de
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid,
zij worden ingesteld om bepaalde onderzoeks
terreinen te beschrijven om op basis daarvan
tot aanbevelingen te komen voor de optimali
sering van het betreffende onderzoek.

Zo was er de Verkenningscommissie Sociaal
Onderzoek. Zij bracht in 1975 haar rapport
‘Sociaal-wetenschappelijk onderzoek en
beleid’ uit. Na lange discussies is in 1978 het
regeringsstandpunt over deze materie neerge
legd in de derde hier te releveren nota, de
nota ‘Meerjaren plan Sociaal Onderzoek en
Beleid’.

Het zal u duidelijk zijn dat vooral deze laatste
nota, die de betrekking tussen sociaal-weten
schappelijk onderzoek en overheidsbeleid
onder de loupe neemt en die richting tracht te
geven aan het overheidsstreven de geconsta
teerde communicatiestoringen op te heffen, van
belang is voor het werk van de Adviescommissie.

De meerjarenplan-nota heeft veel reacties
opgeroepen, zij deed opnieuw de discussie
oplaaien rond de tegenstelling zuiver-weten
schappelijk en toegepast onderzoek, dit laatste
dan speciaal in zijn variant van beleidsonderzoek.
Beleidsonderzoek blijkt voor de één een uitda
ging, voor de ander een bedenkelijke zaak ten
gevolge van de vermenging van twee sferen die
men koste wat het kost uit elkaar wenst te
houden: wetenschap en beleid, dan wel poli
tiek.



De zuivere-wetenschapsbeoefenaars verwijten
de beleidsonderzoekers gebrek aan theoretisci
diepgang, een weinig kritische instelling tegen
over het beleid, een ondemocratische, i.c.
technocratische instelling. Op hun beurt
worden zij van de zijde van de beleidsonder
zoekers om de oren geslagen met het verwijt
dat hun activiteiten te vaak geen vruchten af
werpen voor de gemeenschap op wier kosten
zij inmiddels wel bedreven worden. Het is
goed dat deze discussie gevoerd wordt: zij kan
het vemuft scherpen en de gewetens wakker
houden. Het ware evenwel te wensen dat de
deelnemers een al te grote — tot onderlinge
verkettering leidende — polarisatie weten te
vermijden. De geur die daarvan uit de discussi
naar mij overwoei, deed mij de geannoteerde
versie van de fabel aan het begin van deze toe
spraak plaatsen.

Ontstaan, taak en samenstelling
36 Fabel en nota’s terzijde stellend wil ik komen

tot enige opmerkingen omtrent de ontstaans
reden, de hoofdtaak en de samenstelling van
de Adviescommissie.

Tijdens de behandeling van de justitie-begro
ting 1979 in de Tweede Kamer is o.a. gedebat
teerd over het wetenschappelijk werk bij mijn
Ministerie, en meer in het bijzonder de positic
van het WODC.

Diverse kamerleden drongen aan op inspraak
van deskundige buitenstaanders bij de tot
standkoming van de onderzoekopdrachten aa
het WODC, en bij de beoordeling door het
WODC van subsidieverzoeken voor onderzoel
door derden te verrichten: het zgn. externe
onderzoek. Men was beducht voor een te grot
verwevenheid van onderzoek en beleid.

Op het punt van de bestaansgrond van het
interne, i.c. het WODC-onderzoek bij mijn
Ministerie heb ik bij die gelegenheid gewezen
op ons streven naar een evenwicht tussen ver
schifiende wenseljkheden.
Ik stelde: ‘Enerzijds is het wenselijk, dat het
beleid met al zijn facetten kritisch wordt ge
volgd door onaflankehjk onderzoek. Ander
zijds is het wenselijk, dat het onderzoek



aansluit bij vragen en problemen waarmee de
beleidsvoerders in de praktijk te maken hebben.
Met het uitbesteden van al het onderzoek aan
externe instellingen wordt dit evenwicht zoals
in het verleden is gebleken, niet gevonden’.*

Wat de wijze van de totstandkoming van het
interne onderzoek betreft het volgende. Het
wordt uitgevoerd op basis van een jaarlijks
op te stellen onderzoekplan. Het initiatief
daartoe ligt bij het WODC, wiens raadadviseurs
de behoeften aan onderzoeksgegevens peilen
bij de onderscheiden staf- en beleidsafdelingen.
Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden
dragen deze raadadviseurs zorg voor de vertaling
van de resultaten in beleidsadviezen.
Op deze wijze wordt bij mijn Ministerie getracht
een aansluiting te bewerksteffigen tussen onder
zoek en beleid op een wijze die een al te grote
occupatie van het onderzoek met actuele
beleidsproblemen ondervangt. Aan inspraak
van buitenaf in deze ng van zaken wordt geen
behoefte of noodzaak gevoeld. Wel wordt het
onderzoekpian ter kennis gebracht van het par
lement, en is het overigens voor iedere geïnte
resseerde bij het WODC te verkrijgen.
Inmiddels wordt door een ruime berichtgeving
rond het voorgenomen, lopende en voltooide
onderzoek de deur naar de mogelijkheid voor
een wetenschappelijke kritiek wijd open gezet.
Het jaarlijkse onderzoeknummer van de perio
diek ‘Justitiële verkenningen’ en de stroom van
gepubliceerde WODC-rapporten mogen daarvan
de getuigen zijn.
Tot zover het interne onderzoek.
Met betrekking tot het externe onderzoek heb
ik de Kamer indertijd toegezegd: ‘Voor de
beoordeling van voorstellen voor dergelijk
onderzoek zal een adviescommissie worden in
gesteld waarin, naar analogie van de op te rich
ten sectorraden, vertegenwoordigers van bij
het onderzoek betrokken groeperingen zitting
zullen hebben’.*

Terzijde zij nog opgemerkt dat mijn Ministerie
nog een aparte groep van extern onderzoek kent,
nI. die op het terrein van de kinderbescherming.

* Handelingen Tweede Kamer, 18 oktober 1978,
blz. 591, le kolom.



Dit onderzoek valt onder de auspiciën van de
Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onde
zoek Kinderbescherming.

Het zou een grote verdienste van de Advies
commissie zijn indien zij in het verlengde van
haar taak-opdracht er in zou slagen een plan
voor het externe onderzoek te ontwikkelen,
met als mogelijk verder toekomstperspectief:
een integratie daarvan met het plan voor het
interne onderzoek.
Ik wil het hier bij laten: de argumenten voor
samensteffing van de Adviescommissie zijn u
bekend uit mijn uitnodigingsbrief tot het lid
maatschap, zo ook de hoofdtaak en neventak
van de Adviescommissie uit mijn instellingsbe
schikking.

Budget
Tot slot een enkele opmerking over het budge
dat voor mijn Ministerie voor het externe ond

38 zoek — exclusief dat op het terrein van de
kinderbescherming — is gereserveerd.
Zowel met betrekking tot de financiële midde
die haar ‘ter beschikking’ staan voor 1981, als
aangaande de ontwikkelingen van ‘haar’ budge
in de komende jaren, dient eerlijkheidshalve
opgemerkt te worden dat de Adviescommissie
onder een somber gesternte te water wordt
gelaten.

In verband met de op handen zijnde insteffing
van de Adviescommissie is zomer 1980 gestop
met het doen van verdere subsidie-toezegginge
voor onderzoek ten laste van het budget voor
1981. Desalniettemin belopen de toezegginge
een bedrag dat de financiële manoeuweerruim
voor de Adviescommissie in 1 981 zeer beknol
haar rest nog slechts een som van hooguit
2 ton; terwijl het bedrag dat gemoeid is met d
wachtende aanvragen vele malen hoger is.

Het totale budget over wellcs besteding de
activiteiten van de Adviescominissie zich uit
strekken, bedraagt voor 1981 en volgende
jaren ongeveer 9 ton; enige groei zal daar voor•
lopig niet in zitten.
In de hoop dat u zich door deze weinig bemoe
digende budgettaire kanttekeningen tot slot,
niet al te zeer uit het veld zult laten slaan, wil



ik ter afronding van mijn betoog hierbij de
Adviescommissie voor geihstalleerd verklaren.
Ik wens u ‘behouden vaart’ bij uw odyssee over
ondiepe fInanciële wateren, koersend tussen de
Scylla van de Ivoren Torens en de Charybdis
van de Vuile Handen.

A,7 twoordrede van de voorzitter van de A C’EWO

Mijnheer de Minister!

Namens de Commissie spreek ik gaarne mijn
erkentelijkheid uit dat U haar heeft willen
installe ren.
U heeft daarbij enige beschouwingen gewijd
aan een vraagstuk waarmee de Commissie bij
de uitoefening van een groot deel van haar
taken van het begin af aan geconfronteerd
zal worden.
De vraag immers in hoeverre de verstrengeling
van beleid en onderzoek een gevaar oplevert
voor de onafhankelijkheid en de wetenschappe
lijkheid van dat onderzoek, laat zich in het bij
zonder stellen bij onderzoeken bekostigd uit de
derde geldstroom.
In dit spanningsveld is de Commissie een taak
toebedacht. Zij dient immers alle bij haar inge
diende onderzoeksvoorstellen te toetsen aan
de criteria van wetenschappelijke kwaliteit
èn beleidsrelevantie, een en ander tegen de
achtergrond van de voor dit onderzoek beschik
bare gelden.
De Commissie zal erop dienen toe te zien dat
de balans tussen wetenschappelijkheid en
beleidsrelevantie niet verstoord wordt.
Een onderzoeker die zich teveel met liet beleid
vereenzelvigt en vanuit die grondhouding
eenzijdige steun verleent aan de belangen die
door dat beleid worden behartigd, dreigt de
voor zijn wetenschappelijk onderzoek nood
zakelijke onafhankelijkheid te verliezen.
Anderzijds dreigt bij een continue theoretische
reflectie op het onderwerp van onderzoek het
gevaar dat concrete aanknopingspunten of
alternatieven voor het voeren van een beleid
niet zullen kunnen worden aangereikt.
Toch heeft liet beleid op alle momenten van
de tijdschaal tussen opzet van doelstellingen
en het bereiken daarvan wetenschappelijk
onderzoek nodig, wil liet niet wegzakken in



het drijfzand der gissingen.
Dit klemt temeer nu —- ik citeer hier de woor
den van T. Koopmans — de hoogtijdagen van
het beleid voorbij lijken.
Hij signaleert dat meer en meet het inzicht
veld begint te winnen dat de samenleving
waarschijnlijk iets minder stuurbaar is dan
de professionele beleidmakers en hun intellec
tuele wegbereiders ons een tijdlang hebben
willen doen geloven.

Ik ben ervan overtLligd dat binnen het raam
van uitersten, op het glooiend terrein tussen
bergen en laagland een ontmoetingsplaats
te vinden is voor een gemeenschappelijke
stellingname.

Gezien de beperkte financiële middelen en de
veelheid van aanvragen voor het verrichten
van wetenschappelijk onderzoek zal het
resultaat van de discussie ook haar neerslag

40 vinden in de door de Commissie te stellen
prioriteiten. Ook daarvoor is een gemeen
schappelijke stellingname noodzakelijk, willei
niet de economische wetten van vraag en
aanbod of een kosten/baten analyse de
beslissing te zeer beihvloeden.

Naast deze gedachtenwisseling over de te
hanteren criteria en de te stellen prioriteiten
zou de commissie een taak kunnen vinden in
het ontwikkelen van een -- eventueel meer
jaren

- plan voor extern onderzoek dat zich
leent voor integratie met het binnen het
Ministerie te verrichten onderzoek. Een
dergelijke integratie kan voordelen hebben
omdat daardoor onder andere een beter op
elkaar afgestemde taakverdeling tussen beide
onderzoeksactiviteiten zou kunnen worden
bereikt en eventuele lacunes kunnen worden
opgevuld.
De Commissie zal zich gaarne beraden over dc
vraag of een coherent onderzoeksplan kan
worden opgesteld.

Het sombere beeld dat U schetste met betrek
king tot de beperkte financiën voor het
onderzoek waarover de Commissie U dient
te adviseren kent ook een lichtpunt.
De noodzaak om de zoëven aangestipte



vraagpunten te bespreken wordt erdoor
beklemtoond en de algehele verplichtingenstop
voor de overheid biedt de Commissie voorlopig
de gelegenheid deze discussie te kunnen voeren
zonder haar adviesactiviteiten te hoeven
verzaken.

Onze Commissie komt vanmiddag bijeen
voor haar eerste werkvergadering. Zij hoopt
dat bij haar start zal blijken dat de vinding
rijkheid van haar leden omgekeerd evenredig
is aan de budgettaire middelen over welker
besteding zij zal adviseren.
Moge bij haar werk in vervulling gaan het
Engelse spreekwoord: ‘Look after the pennies,
the pounds will look after themselves’.

Nawoord

Zoals blijkt uit haar instellingsbeschikking,
behoort het tot de taak van de Advies
commissie erop toe te zien, dat bij de
uitvoering van door de Minister van Justitie
gesubsidieerd extern wetenschappelijk onder
zoek, de onderzoeker zich houdt aan de
algemene voorwaarden zoals die zijn
vastgesteld in de ‘Wegwijzer ten behoeve van
aanvragers en gebruikers van een subsidie voor
wetenschappelijk onderzoek’.
Daarbij wordt verwezen naar de in 1981 her
ziene editie van de Wegwijzer. Deze herziening
is evenwel nog niet voltooid, aangezien het
dienstig leek om ook de Adviescommissie
zelf hierbij in te schakelen. Voorlopig zal nog
worden gewerkt met de eerste editie van de
Wegwijzer uit 1976.
De kern van de algemene onderzoeksvoor
waarden zal zeker gelijk blijven. De her
ziening zal vooral betrekking hebben op de
beoordelings- en begeleidingsprocedures: de
Adviescommissie zal hierin worden opge
nomen, de Algemeen Adviseur Wetenschappe
lijk Werk zal uit het verhaal verdwijnen aan
gezien deze functie is komen te vervallen. De
werkzaamheden die daarmee verbonden waren
zijn in handen gelegd van vier raadadviseurs
bij het WODC.





enschappelijk onderzoek

Overzicht van de in de periode 1980 tot juli

1981 in voorbereiding zijnde, lopende of afge

sloten onderzoeken

Onderzoek verricht met gehele ofgedeeltelijke

financiële steun van of rechtstreeks door het

Ministerie van Justitie blz. 44

1. Onderzoek in samenwerking met instituten

of deskundigen in Nederland blz. 44

II. Onderzoek verricht door het Wetenschap

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

van het Ministerie van Justitie blz. 77

111. Onderzoek onder auspiciën van de Coör

dinatiecommissie Wetenschappeik Onderzoek

Kinderbescherming blz. 109

Overig onderzoek verricht aan cle Criminologi

sche Instituten c.q. binnen de rakgroepen

strafrecht van Universiteiten en Hogescholen

in Nederland btz. 1] 7

*Voor de aanvraag van reeds verschenen rapporten

wende men zich tot de betrokken onderzoeker of

onderzoekinstelling. Rapporten van door het VODC

verricht onderzoek kunnen worden besteld bij de

Staatsuitgeverj, afdeling Verzendboekhandel,

‘s-Gravenhage, tel. 070—789911.



Onderzoek verricht met ge!of gedeeltelijke financiëlesteun van of rechtstreeks dchet Ministerie van Justitie
1. ONDERZOEK IN SAMENWERKING MINSTITUTEN OF DESKUNDIGEN INNEDERLAND

A. Afgesloten extern onderzoek
1. Sociale en juridische problematiek bij niet

gehuwde tweerelaties, fase 11(1977)Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
de Nederlandse Gezinsraad, met financiëlemiddelen van de Ministeries van Justitie envan CRM, door drie samenwerkende instituten

44 het Nederlands lust ittcut voor SociaalSexuotogisch Onderzoek (NISSO) te Zeist, het
Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit
te Utrecht en het Fiscaal en tVotarieel Instituut
van de Rijksuniversiteit te Leiden. De bege
leidingscommissie had als voorzitter de heer
L. Kiestra. Eind 1979 is het eerste verslaguitgebracht onder de titel: ‘Twee-relaties,anders dan het huwelijk’, rapporteurs waren:

dr. mr. C. 1. Straver, drs. A. M. van der Heiden
en mr. 1V. C. J. Robert. (Zie Justitiële Verkenningen nr. 7, 19$O,blz. 21—25).Van de hand van dezelfde rapporteurs verscheen

zomer 1981 het tweede verslag dat betrekking
heeft op een overwegend juridisch onderzoek
uitgevoerd in vervolg op de eerdere ondervraging van 75 niet gehuwde paren .De vraag

stelling luidde: ‘Op welke wijze kan,juridisch
gezien, recht worden gedaan aan het eigenkaralcter van niet-huweljkse relaties in al hun
verscheidenheid?’ Deze vI\aagstelling sloot aan
bij de wens om

.— zoals deregeringsverklaring
van het kabinet Van Agt het op 16januari1978 uitdrukte

— ‘de ongerechtvaardigdeverschillen in rechtspositie tussen verschillende
samenlevingsvormen weg te nemen’. Alaanstonds stelde men zich de vraag of het er
om zou moeten gaan de verschillen inrechtspositie tussen huwelijken en andere



relatievormen in kaart te brengen. Het werd

al spoedig duidelijk dat dit niet de bedoeling

kon zijn. Ten eerste kan men deze vraag beant

woorden zonder onderzoek te doen, aan de

hand van het wetboek. Ten tweede zou dan het

huwelijk als uitgangspunt en vergeljkingspunt

fungeren. Alreeds in het eerste onderzoek was

dit gevaar onderkend. Het was immers helemaal

niet zeker dat men niet-huweljkse tweerelaties

met huwelijken zou mogen vergelijken. En in

dat eerste onderzoek bleek dan ook dat een

grote groep tweerelaties qua basis-intentie niet

overeensteiiide met het huwelijk uit het

Burgerlijk Wetboek (de zgn. samen zelfstan

digen), terwijl die tweerelaties die wel min

of meer meteen huwelijk te vergelijken waren

(de zgn. samen delers) voor een flink deel

toch niet gehuwd wensten te zijn. Het

centrale thema van het onderzoek kon daarom

niet zijn: de rechtsongelijkheid. Maar ondanks

mogelijke verschillen met het wettelijk huwelijk

zou het best kunnen zijn dat niet-huweljkse

tweerelaties toch wel behoefte aan rechts.

bescherming zouden kunnen hebben, zoals door

verschillende auteurs ook is betoogd. Het cen

trale thema van dit vervolg-onderzoek zou

daarom de rechtsonzekerheid zijn. Deze

rechtsonzekerheid zou moeten blijken uit

‘noden’ en ‘wensen’ die men bij de onder-

waagden zou aantreffen, noden die voort

vloeiden uit het niet op adequate wijze

kunnen regelen van hun onderlinge betrek

kingen en hun relaties naar de buitenwereld

toe in juridische zin. De onderzoekers hebben

deze noden in verband gebracht met de door

de respondent beleden basis-intentie van zijn

of haar relatie. De verwachting was dat die

basis-intentie (‘samen delen’ of ‘samen onaf

hankelijk blijven’) de aard van de noden en

wensen duidelijk zou kleuren. Vier basis-

functies zijn hierbij onder de loep genomen:

wonen, huishouden, onderhoud, kinderen.

Nagegaan werd wat men als noden en

oplossingen zag voor het ni, voor de situatie

bij overlijden en bij scheiden. De vierde

situatie: wat te doen bij verlies van inkomen?

kwam impliciet in de meeste gesprekken aan

de orde bij het nader doorvragen over de

basis-intentie.

Het bleek dat de meeste respondenten een



redelijk zicht hadden op de noden en tekin hun situatie. Dat wil echter niet zeggermen er dan ook steeds zicht op had wat nzou kunnen doen. Evenmin wilde iedereeier wat aan doen. Vaak heerste er een gemiaan informatie, een drempelvrees voor denotaris, een vertrouwen op de goede afloo(‘onze familie komt de spullen zeker niethalen’, ‘als we uit elkaar gaan zullen we dazeker als redelijke mensen doen’ etc.) of eelaksheid om iets ‘moeihjks’ te ondernemenOm de gegevens te presenteren hebben deonderzoeken onderscheid gemaakt in eenaantal zg. zicht-varianten: heeft men zicht chet tekort en wat doet men ermee? De volgende varianten kwamen naar voren:Wel zicht, (1) maar geen uitweg weten, (2)maar niet willen regelen, (3) maar vertrouwein de goede afloop hoewel niets geregeld is,(4) en wens tot regelen, (5) en ook geregeld.Geen zicht, (1) toch vertrouwen in de goede46 afloop, (2) geen uitweg weten, (3) geen regel-wensen.
Het blijkt daarbij, dat de samen-delers anderewensen hebben dan de samen-zelfstandigen,althans wat betreft het handhaven van hetleefniveau na overlijden van een der partners.Voor een aantal gebieden liggen die wensenechter gelijk, zoals uit onderstaand overzichtblijkt.

A. Oereeiisternmende wensen
— De meest geuite wens was de erkenningvan tweerelaties als volwaardige samenlevingsvorm naast het huwelijk. Dat zou praktischgezien kunnen betekenen dat secundairearbeidsvoorwaarden 66k van toepassing zoudermoeten zijn op tweerelaties; voorbeelden:vrije dag ingeval van ziekte van de partnerals ook bij familie-omstandigheden van departner (huwelijk, overlijden).

— Wettelijke regeling ter versterking van depositie van de partner t.o.v. de kinderen intweerelaties. In plaats van het onderscheidvoogdij-toeziend voogdij een tweehoofdigouderschap. Daarmee samenhangend een automatische regeling van de voogdij ten gunstevan de partner in geval de moeder overlijdt.Daarnaast de mogelijkheid van adoptie voortweerelaties.



— Wegnemen van het onderscheid wettige en
onwettige kinderen.
— Daarmee samenhangend een regeling
waardoor kinderen in tweerelaties automatisch
van de partner van de moeder kunnen erven.
— Automatische regeling van het woonrecht
van de langstievende partner, niet alleen in
geval de huurder komt te overlijden maar
evenzeer als de (privé) eigenaar overlijdt.
— Het wegnemen van de verschillen tussen
gehuwde en ongehuwde tweerelaties, d.w.z.
die verschillen neutraliseren, te beginnen op
fiscaal-rechtefljk terrein.
— In plaats van uit te gaan van het formele
onderscheid gehuwd-ongehuwd, een onder
scheid hanteren naar gelang sprake is van
huishoudens met één dan wel twee inkomens.

B. Verschillen in wensen
Samen-delers
— De mogelijkheid om de ongehuwde
partner in de verschillende pensioenregelingen
op te nemen.
— In het algemeen eenzelfde erfrechtelijke
regeling voor partners als voor gehuwden
(inclusief successierecht).

(Deze wensen gaan véôr behoud van eigen
uitkering (ABW, RWW) of studiebeurs).

Samen-zelfstandigen
— Uitgangspunt voor rechter en wetgever
dient het individu te zijn in verband met de
gewenste financiële onafhankelijkheid; dus
geen economische eenheid, maar behoud
van eigen uitkering.
— Tot slot werd hier het meest de wens
gehoord dat ze hun betrekkingen met en
positie t.o.v. de partner zelf wensen te
bepalen en eventueel te regelen; men verwierp
in ieder geval elke vorm van automatisme
daarbij. (Deze wens gaat védr wensen als
partnerpensioen en gezamenlijke ziektekosten
verzekering).
De onderzoekers vinden in het tweede onder
zoek — evenals in liet eerste — geen consis
tentje tussen de basis-intenties enerzijds
en de aangetroffen regelingen anderzijds.
Ze kunnen dat nu beter begrijpen en verklaren
dan in het eerste onderzoek. De verklaring



ligt hierin dat de paren voortdurend gecon
fronteerd worden met een gemis aan reële
keuzen overeenkomstig hun intenties. Daar
door nemen ze ad hoc beslissingen en maken
ad hoc regelingen om zichzelf tegen dc buiten
wereld te beschermen (of ze komen er bij
gebrek aan informatie en misverstanden om

trent het recht niet uit). De situatie is immers
dat het recht geen onderscheid kent tussen
samen-delers en samen-zelfstandigen, maar
alleen tussen gehuwden en ongehuwden. Late
ze zich met het httweijk vergelijken (econo
mische eenheid) dan dringen zich tal van
discriminaties op, immers er ontbreken tal
van faciliteiten en de laatste jaren door de
overheid geboden faciliteiten voor twee-
relaties stellen hen in een veel ongunstiger
positie dan gehuwden (zie met name de
successiewets-faciliteiten die pas na 5 jaar
samenwonen ten volle werken en die dan
nog veel ongunstiger zijn dan die voor

48 gehuwden). Laten ze zich met alleenstaanden
vergelijken (ve rrnij den van economische
eenheid) dan hebben ze praktisch in het
geheel geen faciliteiten. 1-let onderscheid met
de gehuwden en daarmee het gezichtspunt
van de re chtsongelij kheid alias discriminatie
dringt zich dan ook voortdurend aan hen op.
Bij gebrek aan goede en eenvoudige juridiscin
regels voor tweerelaties kunnen ze niet ander:
doen dan ofwel enkele ad hoc regelingen
maken die volgens de wet thans te realiseren
zijn, ofwel reserves en protesten tegenover
de overheid uiten en zich zoveel mogelijk
onttrekken aan nadelige regelingen (als
economische eenheid beschouwd worden)
waar weinig of niets positiefs tegenover
staat.
In het zoeken naar oplossingen en uitwegen

hebben de onderzoeken gemeend de volgend
suggesties te kunnen doen op basis van het
thans voorhanden materiaal. In de gangbare
discussies wordt meestal een simpel dilemma
gesteld: uitgaan van het individu of uitgaan
van de relatie. Beide richtingen hebben echte
als nadeel dat ze steeds een deel van de parei
onrecht doen (ofwel de samen-delers ofwel
de samen-zelfstandigen) en dat ze bovendien
een ingrijpende wetgeving eisen. Als reactie
hierop is wel gepleit voor een volledige partij



autonomie, d.w.z. alles afhankelijk stellen

van gemaakte contracten en de beoordeling

daarvan door de rechter. Ook dit lijkt geen

goede oplossing omdat een grotere civiel

rechtelijke vrijheid alleen dan realistisch is als

ook het systeem van de sociale en fiscale

wetgeving zich hiernaar zou voegen. Welnu,

dat is voorlopig niet te verwachten. De onder

zoekers stellen daarom een tussenweg tussen

alles wettelijk regelen en volledige partij-

autonomie voor. Ze doen dit door naar de

verschillende functies (wonen, huishouden,

onderhoud, kinderen) èn naar de geuite

wensen te kijken. Het blijkt dan dat met name

op de terreinen van het wonen en de kinderen

er overeenstemming heerste tussen de beide

basisintenties. Op deze terreinen zou de over

heid door wetgeving enerzijds belemmeringen

kunnen wegnemen en anderzijds faciliteiten

kunnen verschaffen, een en ander volgens de

geuite wensen. Wat de huishoud functie betreft

bleek men weinig behoefte te hebben aan

regelingen. Wat nuttig zou kunnen zijn is

hooguit een regel van aanvullend recht, die een

einde zou maken aan twijfel bij de rechter

(en de betrokkenen) voor het geval van

scheiding en deling. Wat de onderhoudsfunctie

betreft spelen er echter duidelijke verschillen

tussen de samen-delers en de samen-zelf

standigen. Op dit terrein zou men voor degenen

die voor bepaalde faciliteiten in aanmerking

willen komen een onderling contract met

registratie daarvan kunnen eisen. Dit lijkt

beter dan het stellen van een termijn van én

jaar, waarna een onderhoudstaak bij samen

wonenden wordt verondersteld, zoals een

recent voorstel van de regering doet. De

nadelen van registratie zuilen moeten worden

afgewogen tegen de nadelen van een wettelijke

regeling, waar men met een inhoudelijke

definitie van tweerelaties zou moeten gaan

werken (Het WABAS-rapport heeft hiervan

de onmogelijkheid aangetoond). Via een fis

cale politiek van aftrekposten, waarin de mate

van elkaar feitelijk onderhouden, dubbele

inkomens, afhankelijke kinderen e.d. tot

uitdrukking komt, zou men de faciliteiten

nader kunnen differentiëren en verfijnen. Het

is duidelijk dat men, met het verlenen van

keuze-vrijheid ten aanzien van wel of niet als



economische eenheid beschouwd worden,voor consequenties ten aanzien van gehuwkomt te staan.
Tot slot wijzen de onderzoekers erop dat dhuidige politiek van de regering inzake tweilaties niet alleen innerlijk tegenstrijdig is(vij fj aar voor men lage succe ssie-rechtengeniet, een jaar voor men als economischeeenheid wordt beschouwd); ze houdt ookprecies die vorm van discriminatie in waartweerelaties zo beducht voor zijn en zichtegen proberen in te dekken: wel de lastenmaar niet de lusten van gehuwden. Het thamgedane voorstel van één jaar voor men alseconomische eenheid wordt beschouwd is vauit dit geheel dan ook in hoge mate discriminerend.

2. Jurisprudentie ‘vol-berocp/Arob- beroep’(1978)
Het onderzoek werd verricht door de vakgroe50 Bes tuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit te Groningen, onder supervisie vaiprof mr. M. Scheltema. Projectleider en ondezoeker waren mr. P. J. J. van Buuren enme H. Bolt. De begeleidingscommissie stondonder voorzitterschap van nzi J. A. M vanA ngcren. Het eindrapport werd gepresenteerdaan de beide subsidiegevers: de Ministeries vanBinnenlandse Zaken en van Justitie, en zalbinnenkort worden gepubliceerd onder de titelKroonberoep en Arob-beroep.In dit onderzoek stond centraal de vergelijkingtussen de beoordeling in beroep door de Kroon(daartoe geadviseerd door de Afdeling Geschillen van de Raad van State) en de beoordeling jeberoep door de Afdeling Rechtspraak van deRaad van State. De vergelijking betreft daannede overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste vorm van administratief beroep enadministratieve rechtspraak.In de vergelijking werden de uit de theoriereeds bekende hoofdpunten van verschil betrolken: toetsingsgronden, het al dan niet gevenvan een nieuwe beslissing en het beslissen doorhet bestuur zelf resp. door de onafhankelijkerechter. In verband met dat laatste punt rijstdan in het bijzonder de vraag in welke mate deminister invloed uitoefent op de inhoud van deconceptuitspraken zoals die door de Afdeling



Geschillen aan de Kroon worden voorgelegd.
Behalve naar deze hoofdpunten werd gekeken
naar een aantal minder kenmerkende, maar
daarom nog niet onbelangrijke verschillen: het
al dan niet rekening houden met nieuwe feiten
of omstandigheden (toetsing ex nunc of ex
ttrnc), de devolutieve werking van het beroep
(ultra petita gaan en reformatio in peius), de
wijze waarop de uitspraak wordt gemotiveerd
en de behandelingsduur van het beroep.
Op een aantal van deze punten zal hier kort
worden ingegaan.

I7erschilende Kroonberoepen — één Arob-b eroer
Een eerste resultaat en tevens aanzienlijk
complicerende factor betekende de constatering
dat er in feite binnen het Kroonberoep zeer
aanzienlijke verschillen bestaan, al naar gelang
de bijzondere wet waarop het beroep betreldcing
heeft, de Kamer van de Afdeling Geschillen
waarbinnen het beroep behandeld wordt en het
departement dat bij de afhandeling van het
beroep betrokken is. Met name de verschifien
in de aard van de materie welke in de onder
scheiden wetten aan de orde is — in combinatie
met het verschil dat soms de lagere overheid en
soms de centrale overheid de beslissingen waar
van beroep mogelijk is, neemt — maken dat er
binnen het Kroonberoep velerlei nuances en
schakeringen te onderkennen zijn.
Dit betekent dat het een gevaarlijke abstractie
is om te spreken van het Kroonberoep. Er is
niet zoiets als het Kroonberoep, veeleer zijn er
een groter aantal Kroonberoepen.
Voor de Afdeling Rechtspraak doet zich dit
verschijnsel niet of nauwelijks gevoelen. Men
kan wel spreken van de Arob-toetsing.

Toetsingsgronden
Een tweede en wellicht de belangrijkste conclu
sie is, dat in de thans nog heersende theorie het
onderscheid tu ssen rechtmatigheidstoetsing
door de rechter en ‘volledige’ toetsing door de
Kroon te simpel, en daardoor onjuist is. De
klassieke theorie leert dat de administratieve
rechter een beschflddng in beperktere mate
toetst dan de Kroon: Hij toetst aan de wet en de
beginselen van behoorlijk bestuur, terwijl de
Kroon naast deze rechtmatigheidstoetsing ook
een toetsing verricht aan de eisen van doelmatig-



heid.
1-let onderzoek leert echter dat het onjuist is
het algemeen te stellen dat de Kroon een ven
gaande toetsing verricht.
Want hoewel het voorkomt dat de Kroon eer
beschikking vernietigt in een situatie waarin
Afdeling Rechtspraak, gezien haar toetsings
gronden, niet goed tot een vernietiging had
kunnen komen, blijkt ook het omgekeerde t
gebeuren. Soms vernietigt de Afdeling Recht
spraak in een situatie, waarin de Kroon dat n
zou hebben gedaan.
Men kan daarom beter zeggen dat de im’alshc
van de beide beoordelende instanties verschil
lend is.
De Afdeling Rechtspraak bekijkt de bestrede
beslissing vanuit een invalshoek, die als ‘jurid
is te kenmerken. Als beoordelingsmaatstaven
worden aan haar de wet en de algemene begii
selen van behoorlijk bestuur gegeven. Bij geb
den bevoegdheden zal de Arob-rechter met e

52 toetsing aan de wet kunnen volstaan; bij vrijc
bevoegdheden ligt liet accent van de toetsing
de algemene beginselen van behoorlijk bestui
Met behulp van deze algemene beginselen vaj
behoorlijk bestuur kan de Afdeling Rechtspr
een in het kader van een vrije bevoegdheid tc
stand gekomen beschikking uiterst kritisch
beoordelen. Een belangrijk oriëntatiepunt is
daarbij het beleid zoals dat door verweerder
hetzij in het algemeen, hetzij in het concrete
geval, is gevoerd. Dat beleid is voor hem in
beginsel een gegeven, maar hij kan zich wel
afvragen of de bestreden beschikking in het
kader van het door het bestuur gekozen bele
verdedigbaar is.
Indien de rechter tot de slotsom komt dat di
genomen beschikking tegen de achtergrond
van het beleid niet goed verdedigbaar is, kan
hij op grond van verschillende beginselen var
behoorlijk bestuur tot vernietiging besluiten.
Daarnaast — dus ook los van het oriëntatiept
van het gevoerde beleid — let de Arob-rechte
kritisch op de wijze waarop de bestreden be
schikking is tot stand gekomen, voorbereid c
geformuleerd. Tenslotte stelt hij nog eens op
indringende wijze de vraag of de keuze die
het bestuur maakte op overtuigende wij ze is
gemotiveerd.
Deze invalshoek bij het toetsen heeft ook zij



doorwerldng op de wijze van motiveren door

de Afdeling Rechtspraak. fouten die zij ont

dekt, moet zij binnen het juridische systeem

plaatsen; aan de hand van rechtsregels moet

zij beargumenteren waarom een gemaakte

fout of een andere onjuistheid tot vernietiging

moet leiden.

De invalshoek van de Kroon is veel meer een

beleidsmatige. Bij zeer gebonden beschikkingen

zal dit weinig verschil maken: De wet laat dan

maar één keuze toe, en ook de Kroon moet

uiteraard de grenzen van de wet in acht nemen

en daarvoor de wet interpreteren op dezelfde

wijze als een rechter doet.

Maar indien er sprake is van beoordelingsruimte

voor het bestuur, is de primaire vraag voor de

Kroon welke beslissing in de gegeven omstan

digheden de meest wenseljke is. Het uiteinde

lijke criterium is dan eigenlijk: Hoe zouden wij

als bestuurders menen dat deze kwestie moet

worden opgelost? Omdat een oordeel over de

bestuurlijke merites voorop staat, zal Zij een

andere houding tegenover de bestreden beslis

sing aannemen dan de rechter. Indien de be

schildcing niet goed is voorbereid, de procedure

onzorgvuldig is geweest of de motivering onvol

doende, dan kan de Kroon als hogere bestuurs

instantie daarvoor Haar beter voorbereide,

zorgvuldiger overwogen en voldoende gemoti

veerde beslissing in de plaats stellen.

Natuurlijk kan een zorgvuldige procedure tot

de slotsom leiden dat de bestreden beschikking

onjuist was. Maar dat behoeft geenszins het

geval te zijn: De Kroon kan menen dat de

beschilddng, ondanks de gebrekkige wijze

waarop het verwerende bestuursorgaan is op

getreden, naar inhoud juist was. Zij zal dan tot

ongegrondveridaring van het beroep komen,

waar de rechter een vernietiging had kunnen

uitspreken. Bij hem telt immers niet het eigen

oordeel over het resultaat, maar de vraag of

rechtsregels zijn geschonden bij het bereiken

van dat resultaat. Ook zal de Kroon het gevoer

de beleid niet tot uitgangspunt nemen en zich,

net als de rechter, afvragen of de bestreden

beschilddng daarin past. Zij zal veeleer de vraag

stellen of de belangenafweging tot het goede

resultaat heeft geleid. Doorslaggevend is daar

bij niet of dit resultaat in overeenstemming is

met het bestaande beleid; de Kroon kan imme



oordelen dat dit geen goed beleid is.De verschillende invaishoeken van rechte.Kroon kuimen aldus leiden tot uiteen1opresultaten, zonder dat gezegd kan wordende één verdergaand toetst dan de ander.
Vaststelling van feitenVoorzover het gaat om de controle op eencorrecte vaststelling van en het toekennen’betekenis aan de feiten, zijn beide toetsinginstanties gelijkwaardig te achten: Beide zijhierin niet terughoudend. Toch zijn er verschillen. Zo is de Afdeling Rechtspraak meegeneigd het bij de (negatieve) conclusie te ladat de feiten niet (volledig) juist zijn vastgesof geinterpreteerd. Zij laat het dan in veel gevallen aan het bestuur over om zelf nader onderzoek te doen. De Kroon doet dat naderonderzoek zelf en stelt — in de regel dustevens exact vast hoe de feiten wel liggen.54 Vernietiging oj’nieuwe beslissingDe Kroon voorziet na een vernietiging zelf inde zaak, de Afdeling Rechtspraak dient tevolstaan met een vernietiging, waarna hetbestuur met inachtneming van ‘s rechters uitspraak opnieuw dient te beslissen.Uit het onderzoek is gebleken dat dit verschil

punt vaker niet dan wel van belang is. Het ismeestal niet van belang omdat de voorzieningen
die de Kroon geeft dezelfde zijn die het bestuur
zou hebben gegeven na een vernietiging, hetzij
omdat de te nemen beslissing verder uit de wet
voortvloeit, hetzij omdat de Kroon zich confor
meert aan de wijze waarop het bestuur in dezaak pleegt te voorzien.Bij deze conclusie is tevens van groot gewichtdat uit een verkennend onderzoek gebleken is,

dat het bestuur over liet algemeen op eenloyale en tegelijkertijd royale wijze uitvoeringgeeft aan de uitspraken van de Afdeling Recht
spraak waarin beschikkingen zijn vernietigd.Wijziging in omstandighedenEen volgend verschilpunt betreft het rekeninghouden met hangende het beroep opgekomennieuwe feiten of veranderingen van omstandigheden. Hoofdregel bij het Kroonberoep is datdaarmee wel rekening wordt gehouden (metbelangrijke uitzonderingen), terwijl een tame



lijk strakke regel bij de Arob-rechtspraak luidt

dat daarmee geen rekening wordt gehouden.

Dit verschil toetsen ex nunc, resp. ex tunc is

niet van groot gewicht gebleken.

Invloed minister op de Kroonbestissing

De overige verschillen tussen Arob- en Kroon-

beroep hangen ten nauwste samen met het feit

dat de Afdeling Rechtspraak in onafhankelijk

heid van het bestuur besluit, terwijl op de

beslissing zoals die door de Afdeling Geschillen

van de Raad van State aan de Kroon wordt

geadviseerd soms veel en soms weinig invloed

wordt uitgeoefend door het departement dat de

beslissing aangaat. De onderzoekers noemden

dit bestuurlijke invloed. Onderscheiden moet

worden tussen bestuurlijke invloed in zaken die

beslissingen betreffen die in eerste instantie ge

nomen werden door organen van de lagere over

heid (de bestuurlijke invloed heeft dan een toe

zichtsfunctie) en invloed in zaken die van de

minister zelf aficomstig zijn (in die gevallen zijn

er mogelijkheden tot extra ‘verweer’).

Beinvloedingshandelingen worden op de eerste

plaats verricht door het uitbrengen van departe

mentale ambtsberichten.

Specifiekere middelen voor de minister om

beihvloedingshandelingen te verrichten zijn:

het advies van de Afdeling Geschillen opnieuw

bij die Afdeling aanhangig te maken en, als

ultimum remedium, een contrair KB tot stand

te brengen.

Arob- of Kroonberoep?

In een rechtsstaat is liet bestuur gebonden aan

de wet. Geschillen tussen burger en bestuur

moeten daarom berecht worden door een van

het bestuur onafhankelijke instantie, althans

voorzover het om de rechtsvragen in die geschil

len gaat. Het bestuur behoort geen rechter in

eigen zaak te zijn.

Tegen deze achtergrond behoort in beginsel aan

het Arob-beroep de voorkeur te worden gegeven.

Dit is ook het uitgangspunt van de door de

ministerraad vastgestelde richtlijnen voor de

keuze tussen Arob-beroep en Kroonberoep’

Dat het Kroonberoep desalniettemin nog een

1 Staatscourant. 23 maart 1 981, no. 56.



belangrijke rol speelt, is, behoudens uït deder geschiedenis, verklaarbaar uit het feit din de besluitvormingsprocedure van de Kronogal wat waarborgen zijn ingebouwd om tvoorkomen dat de uitspraak te zeer wordt tpaald door de zienswijze van het bestuur. Dnaast dankt het Kroonberoep haar voortbesvooral nog aan twee argumenten. In de eerstplaats het argument dat het Kroonberoep eegrotere bescherming aan de burger zou biediverband met de ruimere toetsingsgronden vaberoep. In de tweede plaats het argument dahet Kroonberoep als bestuurlijk toezicht vancentrale overheid op lagere overheden een nutige functie vervult.
Wanneer men vanuit deze achtergrond naar dresultaten van het onderzoek kijkt, blijkt alleeerst de juistheid van de principiële stellingnadat geschillen met het bestuur beter door eenonafhankelijke rechter beoordeeld kunnenworden. Het feit dat de Afdeling Rechtspraak56 onafhankelijk is, is niet alleen een psychologisvoordeel dat het vertrouwen in de legitimiteitvan de uitkomst van het beroep kan vergroten.Bij het Kroonberoep blijkt er inderdaad sprakite zijn van beinvloeding door de centrale overheid van uitspraken. Men zou dit nog met degrondgedachte van de rechtsstaat in overeenstemming kunnen brengen, indien deze heinvloeding uitsluitend betrekking zou hebben opde beleidsoordelen, die in Kroonuitsprakenvoorkomen, en niet op de beoordeling vanrechtsvragen. Het onderzoek toont echter aandat dit geenszins het geval is. Ministeriële invloeis juist ook bespeurbaar bij de beantwoordingvan rechtsvragen door de Kroon.Beziet men vervolgens het argument ten gunstevan Kroonberoep, dat dit door de ruimere toetsingsmogelijkheden van het Kroonberoep eenbetere bescherming van de burger zou kunnenbieden, dan blijkt dit argument niet in zijn algemeenheid op te gaan. Het onderzoek maakt duideljk dat de rechterlijke invalshoek van deAfdeling Rechtspraak leidt tot toetsing en mogclijke vernietiging op verschillende punten, zoalsde voorbereiding en motivering van beschikkingen, terwijl eventuele gebreken op die punte

— als zijnde op zichzelf niet beslissend voor deinhoud van de beslissing — bij de Kroon ‘geheelkunnen worden, en dus niet tot een gegrondver.



klaren van het beroep leiden. Daarbij moet

worden aangetekend dat de rechter, die zich wat

de inhoud van de bestreden beschikking betreft,

oriënteert op het bestaande beleid, meer moge

lijkheden tot beoordeling heeft indien er op het

betreffende terrein werkelijk een beleid gevoerd

moet worden, bijvoorbeeld omdat er een groot

aantal beschilckingen wordt genomen.

Indien daarentegen een zaak met een meer inci

denteel of meer complex karakter aan de orde

is, zal het houvast van een algemeen beleid ont

breken. In een dergelijk geval zal het Kroonbe

roep meer toetsingsmogelijkheden kunnen bieden

Vanuit de rechtsbescherminoptiek in meer

algemene zin zal men eveneens een voorkeur

voor de Arob-toetsing kunnen uitspreken. Van

de Arob-jurisprudentie kan op belangrijke

punten, zoals de zorgvuldigheid in de besluit

vorming en de kwaliteit van de motiveringen

(en daarmee de besluitvorming), een belangrijke

‘generaal-preventieve’ werking uitgaan, welke het

Kroonberoep mist, omdat de Kroon voor gebre

ken op die punten niet apart oog heeft.

3. Vrouw en Recht: de positie van vrouwen,

werkzaam in Juridische beroepen (1980)

Op initiatief van de Commissie Emancipatie

zaken van de Vereniging van Vrouwen met

Academische Opleiding (VVAO) is in novem

ber 1980 een congres ‘Vrouw en Recht’ geor

ganiseerd. Op verzoek van de Congrescommis

sie Vrouw en Recht is door prof dr. rnr. .J.M.

Scltuyt c.s. een onderzoek verricht naar ‘de

positie van vrouwen, werkzaam in juridische

beroepen’. Een verslag van dit onderzoek heeft

deel uitgemaakt van de congresstukken. De

Ministeries van Justitie en CRM, evenals de

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Univer

siteit van Nijmegen verleenden financiële steun

bij de uitvoering van het onderzoek.

Over de bevindingen bij dit onderzoek is

verslag gedaan door mr. drs. 3.1’. Sloot onder

de titel: ‘Ervaringen van vrouwelijke juristen’

(Nijmegen, 1980). Het onderzoeksverslag gaat

over ervaringen van vrouwen met een juridische

opleiding. Vanuit de invalshoek van hun posi

tie als vrouw wordt verslag gedaan van

ervaringen tijdens hun opleiding, hun eventuele

beroepsuitoefening en gezinsleven.

In het onderzoek en bij de presentatie van de



gevonden resultaten is zoveel mogelijk gebeetd uit te gaan van de betrokkenen zelf.Dc weergave van de ervaringen van vrouwejuristen is gegroepeerd rond een viertal hocthema’s: studie (hoofdstuk III), sollicitatie(hoofdstuk V), huwelijk en gezin (hoofdstcVI) en de beroepsuitoefening (buitenshuis)(hoofdstuk VII). tn hoofdstuk It wordtbegonnen met een kwantitatief overzicht vavrouwelijke juristen terwijl hoofdstuk IVhandelt over een episode uit de geschiedeniswaarbij vrouwen officieel uit bepaalde juridische beroepen werden geweerd.De aard van de studie en de wijze van presentatie lenen zich volgens cle onderzoeker nietvoor het geven van samenvattende conclusiesDe grote gevarieerdheid in ervaringen welkedeze studie tot doel had te laten zien, zoudaardoor zijns inziens aan het eind weer onde,graven worden.

58 B. Lopend extern onderzoek
4. TBR-gestetden (19 72)De vraagstelling luidt: welke is de bijdrage vande TBR-maatregel tot de resocialisatie van deTBR-gestelde uit de periode l958-1962. Is hetmogelijk op basis van persoons-, delict- enrecidivegegevens bepaalde typen te onderscheiden? Het initiatief tot dit onderzoek heeft gelegen bij het Selectie-instituut te Utrecht en bijde onderzoeker drs. f1. Hamers. De supervisieberust bij prof dr. Jac. van Wenngh, hoogleraarin de criminologie aan de Universiteit vanAmsterdam. Het onderzoek zal worden afgesloten met een proefschrift.

5. Vroegtijdige signatering van potentiëledelinquentie (1976)
De materiaalverzameling van dit onderzoekwerd verricht aan het Crimiizologisclz Instituutvan de Rijksuniversiteit te Leiden door mw. mr.H.H. Bloembergen-van der Most en drs. H.M.Willemse. Het doel van het op initiatief vanprof. mr. W.H. Nagel opgezette onderzoek wasom door middel van een longitudinale studie(met waarnemingen gedurende een langereperiode) inzicht te krijgen in de oorzaken vanafwijkend gedrag, in het bijzonder crimineelgedrag. Er werd gebruik gemaakt van een zoge



naamde cohort-studie, waarbij alle personen

uit een bepaalde leeftijdsgroep over een groot

aantal jaren gevolgd worden. De coliort 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

mornentopname 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

onderzoekmateriaal 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. Nadat prof. Nagel in 197$ door

prof. dr. W. Buikhuisen is opgevolgd, is er een

regeling die inhoudt dat mevrouw Nagel in

samenwerking met de Leidse hoogleraar prof

dr. J.J.M. ‘aiz Tutder een afrondend rapport

over dit onderzoek zal maken.

6. Strafrech tehjke sancties in Nederland

(19 78)
Het onderzoek (gebaseerd op bestudering van

wettelijke bepalingen,jurisprudentie, bestuurs

praxis en literatuur) is gericht op een integraal

juridische benadering van het strafrechtelijk

sanctiestelsel in Nederland. Het ontstaan en de

ontwikkeling ervan worden bestudeerd mede in

verband met historische en maatschappelijke

achtergronden. Voorts wordt de toepassings

wijze nader bezien en de problematiek daarom

trent geanalyseerd. Bevindingen van empirisch

onderzoek worden getoetst aan juridische en

bestuurlijke mogelijkheden. Inzonderheid

wordt aandacht besteed aan het zg. peniten

tiair bestuursrecht. De bestaande wetenschap

pelijke bijdragen betreffen slechts bepaalde

aspecten (bijvoorbeeld rechtspositionele

vraagstukken bij gedetineerden) of bepaalde



gedeelten (bijvoorbeeld voorwaardelijke iheidsstelling) van dit gebied. Regels van ptentiair bestuursrecht liggen besloten in egroot aantal bronnen: van internationale ‘
dragen tot ministeriële verordeningen. Vopenitentiaire bestuursfunctionarissen is heivan belang, dat ze inzicht hebben in de gebde regelingen en in de rechtswaarde ervan.komt bij dat sedert mei 1977 voor gedetineden een speciale beklag- en beroepsmogelljkheid is opgesteld. Wanneer ze naar hun mendoor penitentiaire bestuursorganen in hunrechten zijn aangetast, kunnen ze in bepaaldgevallen hun zaak voorleggen aan een onafhakeljke penitentiaire rechter. Voor deze penh.tentiaire rechter (en dat geldt evenzeer voorrechtshelpers en advocatuur) is de detentiesituatie (althans naar haar rechtsaspect) nogvrijwel een tabula rasa. Het is daarom voor dekomende penitentaire rech tspraktijk van bijzonder belang, wanneer van de bevindingen

60 van het onderhavige onderzoek gebruik gemaakt kan worden. Prof mr. W.H.A. Jonkersc,s. van de Faculteit der Rechtsgeleerdheidvan de Katholieke Universiteit te Nijmegenvoeren dit project uit. De inleidende beschouwingen over de strafrechtelijke sancties in hetalgemeen alsmede het hoofdstuk over de vermogenssancties en een belangrijk deel van hethoofdstuk over de vrijheidsstraf zijn reeds gepubliceerd in ‘Het penitentiaire recht’ (losbla.dige editie, uitgegeven bij Gouda Quint B.V.te Arnhem).

7. functioneren Officier van Justitie (19 78)De Officier van Justitie (OvJ) in Nederlandkent een grote mate van discretionaire bevoegd
heid. Ondanks de voordelen van deze discretiewordt men zich steeds meer bewust van degevaren die aan discretie verbonden zijn. Zokan te ver doorgevoerde discretie de verwezenlijking van het beginsel van formele gelijkheidin de weg staan, In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de wet door de OvJ wordt toegepastbinnen de ruimte die de wet hem laat. Metname wil de onderzoeker het inzicht verdiepenin de interpretaties (betekenissen) die de OvJhierbij hanteert.

De kwalitatieve methode lijkt hierbij de meestgeschikte 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

actoren zèlf te begrijpen.

In de rechtstheorie wordt doorgaans een twee

delige doelstelling aan het strafrecht toegekend.

Enerzijds dient het strafrecht te reageren op

ongewenst gedrag, anderzijds dienen in de 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 ‘praktijktheorien’ 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

oriëntaties of basisregels achter deze beslis

singspatronen zijn. De vraag is of de beslissings

patronen van de OvJ uitsluitend tot oriëntaties

op misdaadbestrijding en/of procedurele

gerechtigheid zijn te herleiden. Verwacht wordt

dat de OvJ zich niet alleen op deze twee doelen

oriënteert doch ook op het functioneren van

de Organisatie en de eigen rol binnen dat

functionerend geheel. Ter explicitering van

deze veronderstelling worden de oriëntaties op



misdaadbestrijding, procedurele gerechtien de organisatie nader uitgewerkt. De dalijkse besluitvorming van de OvJ en de da;gehanteerde typificaties zijn, naar verwacivan de onderzoeker, het compromis tusseidrie, dikwijls met elkaar strijdige oriëntatide laatste fase van analyse zal nagegaan woden, in welke omstandigheden een bepaaldoriëntatie de boventoon voert. In dit verbais de onderzoeker, al doende, ten aanzien vdeze processen, naast een micro- en meso-scciale analyse,juist ook een macro-socialebeschouwingswijze gaan hanteren. Inzicht it
het handelen van de OvJ en de conditionerede factoren ervan, lijkt van groot belang omeffectiviteit van beleidsvoorstellen zoals diewelke de besluiten naar een verdere harmonisering willen ombuigen, te vergroten.Het onderzoek wordt uitgevoerd door mr. drH.G. van de Bunt van het Willem Poinpe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de

62 Rijksuniversiteit te Utrecht; de supervisieheeft prof mr. A.A.G. Peters, er is een begeleidingscommissie onder voorzitterschap vanmr. C Bronkhorst.

8. Invloed TV-geweld op gedrag jeugdigen(1978)
Dr. 0. Wiegman is door de Amerikaanse hoogleraar dr. L.D. Eron benaderd met de vraag alsonderzoekcoördinator voor Nederland te willen fungeren in een multinationaal project datbeoogt A cross-cultural study of the interaction of parental, social and cognitivevariables with the learning of aggressionthrough the modeling of media violence’ datonder leiding staat van prof dr. L.R. Huesmann

van de Universiteit van Itlinois. Dit project zoubehalve in de Verenigde Staten gestart worden 1in Australië, Finland, Israël en Polen. De onderzoeker heeft t.b.v. de Nederlandse pendant vandit onderzoek eveneens subsidie aangevraagdbij de Stichting voor Onderzoek van het Onder
wijs (SVO); gezien de omvangrijke kosten diemet 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 Ministerievan Justitie en van de SVO, is door deze instanties eerder een subsidie toegezegd t.b.v. een



daartoe strekkende voorbereidingsstudie. Thans
ligt het definitieve onderzoeksplan voor, ten
behoeve waarvan het Ministerie van Justitie
slechts een beperkte subsidie beschikbaar kon
stellen.
De toename van geweld en terrorisme is voor
vele sociale wetenschappers aanleiding geweest
te onderzoeken in hoeverre op de televisie
getoond geweld van invloed is op het agressieve
gedrag van de kijker. Hoewel het binnen de
wetenschap een omstreden zaak is welk effect
agressieve TV-beelden op de kijker hebben,
duiden talloze resultaten van wetenschappelijk
onderzoek erop dat het kijken naar geweld op
de televisie hij 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
lijk cross-culturele on derzoeksproject wordt
nagegaan of er een relatie bestaat tussen het
kijken naar agressieve 1V-beelden en agressief
gedrag bij kinderen. Tevens wordt daarbij onder
zocht in hoeverre deze relatie wordt beïnvloed
door sociaal-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
affiiatief 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 1V-beelden
kan begeleiden, en gespeurd naar een mogelijke
relatie tussen TV-kijkgedrag en schoolvorde
ringen. T.b.v. dit laatste facet is een samen
werkingsverband aangegaan met de Vakgroep
on tivikkelingpsychologie aan de Rij ksunive rsi
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.



9. Reehtsvinding en persoonskemnerken

(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. Ter
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: het gaat er vrijwel steeds om hoe
de rechter zou moeten beslissen. Hoe de rech

64 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 verschillend
rechtsvindingstheorieën. In tegenstelling tot
de Nederlandse en Duitse rechtsvindingslite
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 verschil]ende 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 rech
vindingsliteratuur doorgaans theoretisch en
normatief georiënteerde juridische beschou
wingswijze aan te vullen met onderzoek vanui
een meer sociaal-wetenschappelijke optiek,
en wel speciaal op het terrein van het privaat



recht. Het doel van dit onderzoek is hij 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 recente 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

ljke 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 persoonlijkheidsinvioeden in

het beslissingsproces, het scheppen van waar

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/RAJO) rele

vant is voor de uitkomst van de beslissing. Te

vens zouden de uitkomsten van het onderzoek

consequenties kunnen hebben voor de RAIO

selectie en de selectie van leden van de Rech

terlijke Macht. Ten slotte zal waarschijnlijk ook

inzicht verkregen worden in de rol van de

rechter in de procesgang. Is de rechter lijdelijk

of ‘procedeert’ hij mee, bewust of onbewust?

Hoe werken persoonskenmerken door bij de

*) RAIO: rechterlijke ambtenaar in opleiding.



vaststelling van feiten? Wellicht dat infomiover het functioneren van de enkeïvoudigopererende rechter van belang kan zijn voode discussie over de invoering van de unusiudex, small claim courts e.d. In veel arrondsementen wordt bijvoorbeeld het gebruik vde enkelvoudige kamer van de rechtbank uilgebreid. Hier ligt wellicht een taak van de wgever in de nabije toekomst.Flet onderzoek wordt uitgevoerd door mr. J.ten Kate en drs. P.J. van Koppen, verbonderaan respectievelijk het Juridisch Instituut vajde Erasmus Universiteit van Rotterdam en hInstituut i’oor Persoon ijkhekis- en Ontw ikklingspsychologie van de Rijksuniversiteit teGroningen
De supervisie berust bij prof mr. J.M vanDunné (Rotterdam) en prof dr. W.K.B. Hofstee (Groningen). Er is een begeleidingscommissie met als voorzitter mi J. G. Hoogenraad

66 10. Arob-bezwaarschriftprocedure (1980)Op voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de Minister van Justitie opgetredenals mede-opdrachtgever van een jurisprudentie.onderzoek ‘vol beroep/A rob-beroep’. Vervolgens is het Ministerie van Justitie door dat vanBinnenlandse Zaken benaderd vcor een tweede onderzoekproject op het terrein van derechtsbescherming, en wel naar het functioneren van de Arob-bezwaarschriftenprocedurebij de lagere overheid. De beide ministers i.c.hebben reeds in de Memorie van Antwoordinzake de Wet Arob (Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen) het standpuntingenomen, dat de behoefte aan ‘vol’ Kroon-beroep i.p.v. Arob-beroep in de toekomstmede door de kwaliteit van de behandeling vande Arob-bezwaarschriften bepaald zal worden.De opdracht voor het onderzoek is verleendaan de Vakgroep bestuttrsrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit te Groningenen staat onder leiding van prof mr. li Scheltema. Er is een begeleidingscommissie met alsvoorzitter jhr. nn ILF van Kinschot. Hetonderzoeksplan omvat twee fasen: — fase 1:een voorverkenning t.b.v. het hele onderzoeken een enquête onder alle lagere overheden(gemeenten en provincies) ter voorbereidingvan fase 2; — fase 2: een bestuurskundig, een



bestuursrechteljk en een mchtssociologisch

deelonderzoek. De enquête onder de lagere

overheden is bedoeld om inzicht te krijgen 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 enquête werd verzorgd door

het WODC*. Het bestuurskundig deelonder

zoek analyseert de besluitvormingsstructuren

en -procedures; het bestuursrechteljk deelon

derzoek neemt de aange vochten 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.

11. Recla sseHngshnlp: een praktijkexperiment

(1980)
N.a.v. een eerder subsidieverzoek van het

0-iminotogisch 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 gekomen

met een werkplan voor twee teams, dat bege

leid zal worden door een overleggroep, waarin

de verschillende betrokken instanties vertegen.

woordigd zullen zijn, terwijl het werkplan

geëvalueerd zal worden door dit instituut.

Prof dr. R. W. Jongman superviseert daarbij

de onderzoekers mw. uw. drs. MJ. Winkels en

drs. RK. Boelens. Drs. G. Weening is voorzit

ter van de begeleidingscommissie. Twee AR V

teams in Groningen hebben zich bereid ver

klaard aan het onderzoek mee te werken. Cen

tmal in het te evalueren reclasseringswerkpian

staat de intensivering van de hulpverlening ge

richt op de problemen rond inkomen, werk,

huisvesting, opleiding en vrijetijdsbesteding.

* In het najaar van 1981 zullen de resultaten van deze

enquête worden gepubliceerd.



Tevens zal de opvang van acute problemontstaan als gevolg van dreigende strafveiging en moeilijkheden rond methadonverking, een belangrijk aspect van het ondervormen. Dat betekent dat gedurende hetonderzoek: 1. in de individuele huipverlerbovenstaande problemen van de cliënt deriteit krijgen. Daarbij zal gestreefd wordennaar het breder maken van bepaalde onderdelen van die hulpverlening; 2 daarnaast dmeer structurele kant van het hulpverleninwerk rond bovenstaande problemen zal woden aangepakt. Onder ‘structuur’ wordt bieverstaan het geheel van lokale en regionaleinstituties (bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, arbeidsbureaus e.d.). Bij het deelonderzoek naar de individuele hulpverlening zalworden nagegaan wat de problemen zijn vande cliënt, volgens hem zelf en volgens dereclasseringsmaatschappelijk werker (r.m.w.er); wat de actie is van de rm.w.-er op grond
68 van de door hem gesignaleerde problemen,of hij zich daarbij richt op de problemen zèlfdan wel op de persoon van de cliënt; welkede effecten zijn van de hulpverlening naarzowel het oordeel van de cliënt als dat van der.m.w.-er. Het gt in de bedoeling dat ook deonderzoekers zelf door middel van tussentijdseinterviews met cliënten en r.m.w.-ers een onafhankelijke inventarisatie van problematieken procesgang vastleggen. Het voornaamstedoel van het deelonderzoek betreffende destructurele hulpverlening is het opzetten vanconcrete projecten rond een aantal van dezelfde probleemvelden als gevormd bij de individuele hulpverlening, bijvoorbeeld wonen enwerken. Tijdens het onderzoek is, ten gevolgevan het gebleken belang ervan, steeds meeraandacht komen te vallen op aanpak vanhulpverlening op het niveau van het team.

12. Motie jen Ihut-parkeerders (1980]Het WODC heeft destijds toegezegd om invervolg op het eerder verriçhte onderzoek rondde parkeerproblematiek nog een onderzoek inte stellen naar de motieven van fout-parkerenen het niet betalen van parkeerbonnen. HetMinisterie van Verkeer en Waterstaat heeftvoorgesteld om een dergelijk onderzoek voorgezamenlijke rekening uit te besteden aan het



bureau ‘Van den Broecke, marketing research

en sociaal onderzoek, b. v. ‘te Amsterdam.

Het WODC is hier gaarne mee accoord gegaan

aangezien het onderzoek niet goed paste in

zijn onderzoekpiannen. De subsidietoezegging

van de zijde van het Ministerie van Justitie

betreft overigens alleen het voor-onderzoek,

dat kwalitatief van aard is.

De analyse van de problematiek leidde tot de

veronderstelling dat de beleving van de ernst

van de overtreding en daarmee de aard en de

sterkte van de motivatie tot goed- of fout

parkeren, zou kunnen samenhangen met de

plaats waar, het tijdstip waarop, de omstandig

heden waarin, en de wijze waarop het foutpar

keren zou plaatsvinden.

Ook is het denkbaar dat de percepties van resp.

pakkans, straficans, en strafmaat, afhankelijk

zijn van de soort overtreding en de situatie

(plaats, tijdstip, omstandigheden).

Het is waarschijnlijk dat de automobilisten

bepaalde ideëen hebben over soorten overtre

dingen en situaties waar de politie streng op

treedt en over andere situaties waar de politie

foutparkeren oogluikend toestaat. Mogelijk

acht men ook de straficans en de strafmaat voor

verschillende typen van foutparkeren verschil

lend.
Een en ander zou ook van invloed kunnen zijn

op het gedrag ten opzichte van de ontvangen

parkeerbon.
Behalve van aan de persoon gekoppelde facto

ren (leeftijd, geslacht, sociale groepering waar

men toe behoort, burgerlijke staat, karakter,

soort beroep), zou het al dan niet transigeren,

resp. schikken, kunnen afhangen van de aard

van de parkeerovertreding en de situatie

waarin deze plaatsvond. Afhankelijk van de

aard der overtreding en de omstandigheden

zou men een hoge of lage verwachting kunnen

hebben dat er verdere vervolging plaatsvindt,

en meer of minder vertrouwen in een mild

vonnis.

13. Patronen van regeltoepassing in ambtelijke

diensten (1980]

Het voorwerp van onderzoek — ambtelijke

patronen van regeltoepassing — wordt als volgt

omschreven: Gedragspatronen m.b.t. de wijze

van interpretatie en hantering van de wet, welke



patronen geihstitutionaliseerd zijn in een ailijke dienst die terzake van individuele besi:singsgevallen adviseert aan een bestuursorgrdat zijn competentie en richtsnoeren ontleeaan een wet die een conditioneel programmbevat. De centrale onderzoekvragen wordenaldus geformuleerd: 1. Welke patronen vanregeltoepassing doen zich voor, 2. Welke davan is dominant; 3. en hoe is die dominantieverklaren? Ter verklaring van de dominantiewordt als één van de mogelijke factoren voode structuur van de programmering van het 1treffende bestuursorgaan onder de loupe genmen, waarmee het onderwerp van de structuvan juridische discretie volop in de aandachtkomt te staan. Onder de ‘structuur van de prgrammering’ wordt verstaan: het typische gelvan eigenschappen van de toepasselijke wet oandere vormen van programmering van ambtlijk-bestuurlijk handelen, als daar zijn: richtlijnen, circulaires, nota’s en plannen of progra70 ma’s. Onderzoek naar patronen van regeltoepassing (rechtsvinding) kan inzicht verschaffeiin de wijze waarop ambtelijke diensten de welin een concreet geval interpreteren of aanvullewanneer ze binnen de bevoegdheid, die de welhen daartoe laat, een beslissing moeten nemenof voorbereiden in het uitvoerende vlak. Zoweambtenaar als bestuurder kunnen zich met ditinzicht meer bewust worden van de processenwaarin zij zich ambtshalve bevinden, als zijop basis van een wettelijk voorschrift, dat heneen bepaalde ruimte laat, van hun bevoegdheidom te beslissen, in een concreet geval, gebruikmaken.
Inzicht in de methode van wetstoepassing isvoor de wetgever — dat wil zeggen op departementaal voorbereidend niveau en op parlementair niveau — van belang, omdat het de wetgeveconfronteert met de ambtelijke handelwijze mebetrekking tot zijn produkt. Het overigens nietnieuwe inzicht, dat de werking van een wet pasblijkt in de toepassing ervan, kan nader wordengespecificeerd. Weliswaar gaat het in dit onderzoek niet om de uitkomst van de beslissingsmethode, maar om de methoden zelf, met namde geihstitutionahseerde methoden van rechtsvinding. Onder deze methoden kunnen erechter voorkomen, die destmctief kunnen blijken te zijn iii het licht van de doelen die de wet



gever zich bij de formulering voorstelde. Meer

inzicht in het vraagstuk van de aard van de

grenzen aan programmering van bestuurlijk en

voorbereidend-ambtelijk handelen via juridische

technieken, heeft in het algemeen grote betekenis

voor beleidsvonning 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 gebezigde 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 beilivloeden, 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.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door

drs. li V. C Aalders, verbonden aan het

Juridisch Instituut van de Universiteit van

Amsterdam. De supervisie heeft prof dr. A. J.

Hoekema. Er is een begeleidingscommissie met

als voorzitter prof dr. J. van IVeringh.

14. Angst voor verkrachting(1981)

In het WODC-rapport ‘Onrustgevoelens in

Nederland’ (juli 1976) luidt een van de conclu

sies: ‘De Nederlanders die relatief veel onrust-

gevoelens hebben, vormen een zeer specifieke

bevolkingsgroep. Het gaat hier om vrouwen van

omstreeks dertig jaar die in een der grote steden

wonen. Het delict waarvoor deze vrouwen be

vreesd zijn, is de seksuele aanranding (blz. 26)’.

Binnen het kader van het toenmalige onderzoek

bleef deze constatering onverklaard: ‘Aangezien

de reële omvang van de seksuele geweldscrimi

naliteit de bij sommige vrouwen bestaande ge

voelens van onveiligheid onvoldoende kan ver

klaren, 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-weten

schappelijk Onderzoek (DSWO) die ressorteert

onder de Faculteit der Sociale Wetenschappen

van de Rijksuniversiteit te Leiden. Resultaat

van dit overleg was een onderzoeksvoorstel van



de DSWO, waarin de stem doorklinkt vanLeidse werkgroep ‘Vrouwenstudies’.Het voorstel betreft een onderzoek dat, infasen zal worden uitgevoerd. In de eerste tzal het aanwezige materiaal over angst VOOverkrachting geëxploreerd worden, inclusieen secundaire analyse van het bestaande \‘materiaal. Enkele diepte-interviews zullenvullende inzichten verschaffen. Deze fase dom tot een goede theorievonning over angsvoor verkrachting te komen. In de tweede f.zal een veldonderzoek plaatsvinden in eenlokale populatie. Dit om inzicht te krijgen iide mate waarin angst voor verkrachting bepkingen aan vrouwen oplegt, welke factorenverklaring leveren voor deze angst en welkeacties effectief zijn gebleken ter veranderingde situatie rondom verkrachting. De gesignaleerde angst voor verkrachting wordt steedsbestudeerd in onderlinge relatie met de reëlekans op verkrachting, een relatie die bij voor-72 baat reeds complex te achten is.Pro jectleidster is mw. drs. B. J. Ensink.Mw. mr. 1V. G. Schimmel-Bonder is voorzitste:van de begeleidingscommissie.
C. Wachtende subsidie-aanvragen voor externonderzoek

In de zomer van 1980 leek een spoedige instelling van de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek op handen. Teneinde tevoorkomen dat deze commissie bij haar startde subsidiebuidel voor 1981 reeds geheel leegzou aantreffen, is toen door het WODC besloten nieuwe subsidie-aanvragen voor externeonderzoeken niet meer in behandeling te nemeien de afhandeling van subsidie-aanvragen dienog geheel in het beginstadium verkeerden opte schorten. Van deze laatste categorie subsidie-aanvragen waren drie, ze worden hierna opdezelfde wijze vermeld als in het Onderzoek-nummer 1980.
Na de zomer van vorig jaar kwamen nog zevensubsidie-aanvragen binnen; titel, onderwerpen aanvrager zullen hierna kort genoemdworden.



15. Prof mr. W. F. J. Pompe-Kliniek,

1966—1974
Na een eerste subsidieverzoek voor een onder

zoek naar het reilen en zeilen van de Pompe

kliniek in haar roerige beginjaren 1966—1974,

waarover ten departemente met de leiding van

de kliniek overleg is gevoerd, werd lange tijd

niets meer over deze zaak vernomen. Thans is

op initiatief van de Wetenschappelijke Begelei

dingscommissie van de kliniek, door de Vakgroep

Sociale Psychologie van de Katholieke Univer

siteit te Nijmegen een geheel nieuw onderzoeks

voorstel ter subsidiëring aan het Ministerie van

Justitie voorgelegd.

Gezien de gecompliceerdheid van de ontwildce

ling van een kliniek in een periode van $ 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

gingen mee, dat niet alles wat zich in de his

torie van de kliniek heeft voorgedaan van belang

is voor het begrijpen van haar ontwikkeling,

noch voor een generalisatie naar soortgelijke

instituten. Prioriteit ligt bij de organisatie-aspec

ten van het werk in een instituut, dat zowel

een behandelings-, als een maatschappij-bevei

ligende 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 behandelingsprocessen die zich erin afspelen

onderschat wordt. Tenslotte dat inzichten in

deze processen generaliseerbaar zijn dan de

strikt therapeutische.

De keuze van vraagsteffingen is verder gebaseerd

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-maat

regel 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—1 974 heeft plaatsgevonden zijn nogal

verschillend. 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 inkliniek. Niet alleen vanwege haar plaats in 1’megen en de betrokkenheid van velen die mde kliniek te maken hebben gehad, maar oovanwege haar betekenis op nationaal niveauhet de moeite waard een controleerbare, zomin mogelijk persoons- en tijdgebonden besving en interpretatie van de geschiedenis vankliniek te maken. In de derde plaats is vanlang in hoeverre uit de gebeurtenissen en processen in de Pompe-kliniek ook theoretischwaardevolle inzichten verkregen kunnen worden. Bij de keuze van wat onderzocht moetworden speelt dan ook mee in hoeverre bestaande theorieën op organisatie-psychologisch en sociologisch terrein aansluiten op deverschijnselen die zich in een organisatie alsde Pompe-kliniek voordoen.
In de eerste acht jaar van haar functionerenzijn er in de Pompe-ldiiiiek een groot aantalverschillende werkwijzen en structuren be74 proefd. Al deze vormen en de bijbehorendeondersteunende argumenten zijn echter nooitsystematisch geëvalueerd. Een strikte evaluatiis via een ex post facto methode weliswaarniet mogelijk, het lijkt niettemin zinvol na tegaan welke effecten de verschillende oplossingen hebben gehad voor organisatorische vraagstukken, waarmee men in de loop van de tijdwerd geconfronteerd.

Het doen van onderzoek naar de Pompe-klinielin die periode wordt vergemakkelijkt door deaanwezigheid van een uitgebreid archief. Inde kliniek werd veel geregistreerd. Dat geeftde mogelijkheid een gedetailleerd beeld tekrijgen van wat er zich in de loop van de jarenheeft afgespeeld.

16. Suiëide, automutilatie en hongerstakingin justitiële inrichtingen
Op instigatie van de Directie Gevangeniswezenis door het Psv chologisch Laboratorium, afd.Klinische Psychologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen een voorlopige opzet geformuleerd voor een onderzoek betreffendedeze verwante onderwerpen. Men wil dezeverschijnselen bestuderen in gevangenissen,huizen van bewaring, TBR-inrichtingen enerzijds, en anderzijds in psychiatrische inrichtingen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen,



kazernes. Dit teneinde aldus de specifieke
factoren op het spoor te komen die in justitiële
inrichtingen tot autodestructief gedrag leiden
(vt5ôr, tijdens en na het verblijf); en de speci
fieke signalen te leren kennen die voorafgaan
aan dergelijk gedrag in inrichtingen. Bovendien
hoopt men te ontdekken welke factoren mede-
bepalend zijn voor de toename van het aantal
gevallen van autodestructief gedrag in de laatste
jaren in de inrichtingen en daarbuiten, Op basis
van het zo te verkrijgen inzicht hoopt men be
leidssuggesties te kunnen doen met als doel de
herkenning, opvang en preventie van zodanig
gedrag te bevorderen.

17. Vrouwen bi! de politie: haar positie, mo
gelijkheden en motivatie
Op verzoek van het WODC is dit onderzoeks
voorstel uitgebracht door de werkgroep Arbeids
vraagstukken en Welzijn, een multidisciplinair
samenwerkingsverband van onderzoekers aan
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit te Leiden; de coördinatie van
de werkgroep geschiedt door de Dienst Sociaal-
wetenschappelijk Onderzoelc Bij de opzet en
uitwerking van dit onderzoeksvoorstel is er
vanuit gegaan dat er knelpunten zijn die parti
cipatie en integratie van vrouwen in de politie
korpsen beïnvloeden. Vrouwen zijn niet alleen
kwantitatief slecht of in het geheel niet in de
diverse korpsen vertegenwoordigd, ook worden
slechts weinig kwalitatief hogere functies door
vrouwen vervuld. Gebieden waar deze knelpun
ten kunnen liggen zijn: — bij de vrouw zelf; —

in de omgeving (werkomgeving, privé-situatie,
de maatschappij); — in een wisselwerking tussen
deze beide gebieden.
Door een inhoudsanalyse toe te passen op rele
vante artikelen uit een door het WODC bijeen-
gebrachte literatuurljst is men gekomen tot een
inventarisatie van groepen knelpunten en van
probleemgebieden. Uitgaande van de hypothese
dat zowel mannen als vrouwen geschikt zijn
traditioneel mannelijke functies te vervullen,
mits het tegendeel is aangetoond, willen de
onderzoekers inzicht krijgen in de positie, de
reëele mogelijkheden en onmogelijkheden voor
vrouwen om bij de politie (in traditioneel door
mannen vervulde functies) te werken.



1 8. Cognitie en detentie
Het voorstel betreft een onderzoek naar de
cognitieve ontwikkeling bij gedetineerden ten
aanzien van hun plaats in het sociale netwerk
buiten de pemtentiaire inrichting onder invioc
van hun ervaringen tijdens detentieverlof.
Aanvrager: de vakgroep Ontwiklcelingspsycho
gie van de Katholieke Universiteit te Nijmeger

19. Sociale rech tshulpverÏen ing in Ro tterdan;

Onderwerp van dit onderzoek zijn de kaart
van de sociale rechtshulp in Rotterdam, de
kenmerken van die hulp, de verwijspatronen
de geschiedenis van de Rotterdamse sociale
rechtshulp. Het onderzoek wordt uitgevoerd
aan de Juridische Faculteit van de Erasmus
Universiteit Rotterdam
Het verzoek betreft slechts de financiering vaj
onderzoeksassistentie.

20. Ervaringen van slachtoffers van verkracht
76 De vragen waarmee dit onderzoek zich bezig

houdt betreffen de psychische beleving van
slachtoffer, de opvang door familie en vriendi
de houding tegenover de gang van zaken bij
politie en justitie, achtergronden en weerstan
tegen aangifte, de mening over opvang door h
verleningsorganisaties.
Aanvrager: Criminolo gisch Instituut ‘Bonger’
van de Universiteit van Amsterdam.

21. Motieven fou t-parkeerders (hoofdonder
zoek)
Het betreft hier een subsidie-aanvrage voor
kwantitatieve hoofdonderzoek van een proje(
waarvoor het Ministerie van Justitie tezamen
met dat van Verkeer en Waterstaat ten behoe
van het vô&-onderzoek een subsidietoezeggir
deed. Zie hiervoor onder ‘lopend extern ondc
zoek’, nr. 12.

22. Weglopers uit kinderbescherniingstehuiz
De subsidie-aanvrage heeft betrekking op een
deel van een overkoepelend project ‘Weglope
Voor dit deelproject is door het Instituut vo

Orthopedagogiek van de Katholieke Universi
teit te Nijmegen tevens subsidie aangevraagd
de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk
Onderzoek Kinderbescherming en bij het Pro
grammeringscollege Onderzoek Maatschappe



lijke Dienstverlening. De onderzoekers willen
enerzijds trachten licht te werpen op de achter
gronden van het wegloopgedrag en op de gevol
gen ervan, terwijl zij zich anderzijds willen
richten op het komen tot practische adviezen bij
de opvang van weglopers.

23. Consumenten ervaringen bil kantongerech t-

procedures
In vervolg op reeds afgerond onderzoek naar
consumentenklachten heeft de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten-
aangelegenheden dit onderzoek als sluitst een
gepland. Het subsidieverzoek heeft betrekking
op een piot-study.

24. Politiek terrorisme in sociaal-wetenschap
pelijk perspectief
Van de zijde van de Minister voor Wetenschaps
beleid bereikte het Ministerie van Justitie het
verzoek een financiële bijdrage te willen leveren
ten behoeve van een onder de verantwoorde
lijkheid van het Centrum voor Onderzoek van
Maatschappelijke Tegenstellingen aan de
Rijksuniversiteit te Leiden uit te voeren litera
tuurstudie. Doel van de onderneming is het
inventariseren van de stand van zaken bij het
onderzoek en de theorievorming op het terrein
van sociale wetenschappen met betrekking tot
politiek terrorisme, teneinde toekomstig onder
zoek te bevorderen.

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

25. Straftoemeting art. 26 1V VW in 1978
(1978)

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff

Enige jaren geleden heeft de redactie van Delilct
en Delinkwent het plan opgevat regelmatig
gegevens te publiceren over de straftoemeting
in Nederland. Dit heeft geresulteerd in een
tweetal artikelen over de straftoemeting in
1976 bij artikel 26 WVW (rijden onder invloed).
Dit project is in 1978 voortgezet. Evenals in
1976 hebben in 1978 de griffiers van alle



rechtbanken medewerking verleend en is van
elke strafzaak die daarvoor in aanmerking
kwam een formulier ingevuld. Behalve over
de gevorderde en de opgelegde straf zijn
gegevens verzameld over de dader (te weten:
geslacht, werk en recidive) en over het feit
(te weten: delictskwalificatie, aard voertuig,
hoogte alcoholpromillage, schade en letsel,
onvoorzichtig rijgedrag en voorlichtings-
rapportage) en voorts over datum van plegen
van het delict en de datum van het vonnis. In
tegenstelling tot de eerste fase zal in deze twe
fase ook de straftoemeting in hoger beroep
worden betrokken. Daartoe is de medewerkhi
gevraagd van de griffies van alle hoven. Nieuw
is eveneens dat dit keer de militaire rechtscol
leges aan het onderzoek deelnemen. Over
de straftoemeting in het eerste halfjaar van
1978 is een artikel verschenen in Delikt en
Delinkwent van maart 1979. Over het straf
vorderingsbeleid en over de straftoemeting en

78 strafvordering in hoger beroep door de gerecli
hoven is gerapporteerd (WODC-rapport
nr. 16, 1981).

26. Straftoeineting zware criminaliteit (1976

Onderzoeker: mw. drs. 0.]. Zoomer

Op verzoek van de ressortsvergadedng ‘s-Gra
ventiage werd een onderzoek verricht naar
de straftoemeting (waarmee zowel de sftaf
vorderingen als de vonnissen worden bedoeld
in gevallen van zware criminaliteit. Beoogd
wordt daarmee een antwoord te krijgen op
de vraag, hoe de straftoemeting met betrekkii
tot ernstige delicten zich in de afgelopen
jaren in Nederland heeft ontwikkeld en welke
verschillen er in dit opzicht bestaan tussen de
ressorten en arrondissementen. Daarbij werd
nagegaan welke factoren m.b.t. de daad, de
dader en de strafrechtelijke procedure met de
straf (met name de door de officieren van
justitie geëiste straf) samenhangen. Tevens
wordt in dit onderzoek aandacht besteed
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 emstige 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. Als onderdeel van
dit onderzoek is een vragenlijst samengesteld
met betrekking tot factoren die van invloed
(kunnen) zijn op de straftoemeting. Deze lijst
wordt door officieren van justitie ingevuld
over door hen te behandelen emstige delicten.
In eerste instantie was alleen liet ressort
Den Haag bij dit project betrokken. Sinds
april 1979 wordt de vragenlijst ook ingevuld
door OvJ’s in liet ressort Arnhem. Het streven
naar zoveel mogelijk vragenljsten, in verband
met de analyse, heeft er toe geleid dat de
invulperiode voor de officieren werd verlengd.
Over de resultaten van het dossieronderzoek
en de vragenlijsten is in 1981 het eindrapport
gepubliceerd.

27. Ferceptie van strafzwaarte

Onderzoeker: mevr. drs. 0. J. Zoomer

Hoewel er een groot aantal onderzoeken is
verricht naar de strafvo rde ring en straftoe
meting, de factoren die daarop van invloed
zijn en de versctflllen die er op dit gebied
bestaan tussen rechters, officieren van
justitie en arrondissementen, is er nauwelijks
aandacht besteed aan de mate waarin straffen
als meer of minder zwaar worden gepercipieerd
en hoe verschillende straffen wat dit betreft
zich tot elkaar verhouden. Onderzoek hiernaar
is relevant op het gebied van het strafvorderings
beleid en de straftoemeting maar ook in verband
met de vraag naar het doel en doelmatigheid
van strafrechtelijke sancties. Zo kan het gegeven
dat er bijv. tussen arrondissementen met
betrekking tot de strafvordering of straf
toemeting verschillen bestaan, aan betekenis
winnen indien ook kan worden aangegeven in
hoeverre de zwaarte van de straffen verschilt.
Dit geldt met name bij een vergelijking van
verschillende soorten straffen. Inzicht in de
relatieve zwaarte van alternatieve sancties
kan zeer bruikbaar zijn bij de toepassing ervan.
Vragen die in het kader van dit onderzoek
gesteld kunnen worden zijn: 1. Als men binnen
één soort straf al kan zeggen dat een straf



van een bepaalde hoogte zwaarder is dan een
andere, hoeveel zwaarder dan? 2. Hoe verhou
de zwaarte van de ene soort straf zich tot die
van een andere soort straf? 3. Is het zo dat
wanneer de relatieve zwaarte van verschillend
soorten straffen kan worden bepaald de zwa
te van samengestelde straffen (bijv. voorwaar
deljke gevangenisstraf + onvoorwaardelijke
boete) overeenkomt met een optelling van de
verschillende elementen? Het doel van dit
onderzoek is in eerste instantie te komen tot
een soort strafindex. Door bij het onderzoek
een beroep te doen op verschillende groepen
respondenten (bijv.justitiabelen, leden van
rechterlijke macht) kan een gedifferentieerd
beeld ontstaan In een vo]gende fase zou een
koppeling gemaakt kunnen worden tussen de
strafzwaarte en de ernst van misdrijven. Bove
dien kan nader onderzocht worden in hoever
de perceptie van de strafzwaarte wordt beili
vloed door de vraag wie de straf moet onder-

80 gaan (aspecten zoals financiële positie, gezins
situatie, beroepsniveau kunnen van belang
zijn). Met het eerste deel van het onderzoek
wordt in 1981 gestart.

28. Sepotbeleid minder/arigen (1920)

Onderzoekers: mw. dr]. Junger-Tas en drs.
C. Steinmetz

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 cli
politie gebruik gemaakt van het zgn. politie
sepot: de jeugdige wordt met een standje naa
huis gestuurd. Ook op het niveau van het
parket wordt door de Officier ldnderzaken
veelal de zgn. parket-berisping gehanteerd,
waarna de zaak geseponeerd wordt. Vanuit
het O.M. te Den Haag is de vraag opgeworpen
naar de effectiviteit van dit beleid: in hoeverr
wordt dit minimaal ingrijpen inderdaad gevol
door het afzien van verder probleem- en/of
delinquent gedrag. Doelstelling van het
onderzoek is kort omschreven:
— inzicht verkrijgen in de aard van de popu
latie van mindeijarige overtreders waar politk
en parket mee te maken krijgen;



— inzicht verkrijgen in omvang en aard van
die groepen minderjarigen die niet en die wet
weer met gerechtelijke autoriteiten in
aanraking komen;
— mogelijke identificatie van die meer ernstige
probleemgroep waarbij wellicht andersoortig
ingrijpend geïndïceerd zou zijn, dan dat wat de
Officier van Justitie nu ten dienste staat.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee grote
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 werd een statis
tisch vooronderzoek uitgevoerd naar de
jeugdige populatie die gedurende een jaar met
de kinderpolitie in aanraking kwam. Van
belang hierbij zijn aard en omvang van de
gepleegde feiten, afdoening van de zaken en
beschrijving van deze populatie. Dit onderzoek
is inmiddels voltooid, en het (interim)rapport
is verschenen. Voor het hoofdonderzoek wer
den drie steekproeven gevormd:
— een groep minderjarigen die in contact met
de politie is geweest;
— een groep minderjarigen die in contact is
gekomen met de Officier kinderzaken:
— een controlegroep die noch met de politie,
noch met het parket in aanraking is geweest.
Alle proefpersonen zijn inmiddels geihter
viewd en het onderzoekmateriaal is vrijwel
verzameld. Gepoogd zal worden gezins-, werk-,
en vrije-tijdssituaties te relateren aan al dan
niet hernieuwde contacten met politie en
justitie. Hierdoor willen we, aan de hand van
de sociale-controletheorie, komen tot nadere
specificatie van omstandigheden en persoons
factoren die met grote waarschijnlijkheid
tot problemen leiden. Met het hoofdonderzoek
werd in september 1980 begonnen. De
volgende rapportage wordt begin 1982 verwacht.

29. Strafrechtelijke bestissingsprocessen (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 werdeti 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
OvJ’s werden ni. verzocht om alles wat zij
van con zaak dachten en lazen hardop te
lezen en te denken. Dit hardop-lezen en
-denken werd door middel van een band
recorder geregistreerd. Op grond van de
analyse van deze zgn. hardop-denk protocoller
zal worden nagegaan welke beslissingsprocesse
door OvJ’s gevolgd zouden worden en welke
strafafwegings factoren OvJ’s betrekken bij
hun vervolgings- en strafvorderingsbeleid.

30. Onderzoek ten behoet’e i’an de Inter
departemen tale Stuurgroep Misbn, ik en
Oneigenlijk Gebruik (ISMO) (1980).

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis
82

De ISMO heeft tot taak het misbruik en
oneigenlijk gebruik op het gebied van
belastingen, sociale zekerheid en overheids
subsidies aan te pakken. liet WODC verricht
in dit kader op enkele punten wetenschappe
lijke ondersteuning. Zo is in 1980 een experi
ment bij de motorrijtuigenbelasting gehouden.
waarbij de vraag centraal stond in hoeverre hel
verst rekken van voorlichting en het houden va
controle preventief werken ten aanzien van lie
zwartrijden. Rapportage is eind 1981 te
vet-wachten. De aandacht voor preventieve
maatregelen is ook te vinden bij een vervolg-
experiment op een geheel ander gebied, name
lijk de individuele httursubsidie. Dit experimer
zal waarschijnlijk pas in 1982 plaatsvinden.
Voorts wordt aandacht geschonken aan het mi
bruik dat van rechtspersoonlijkheid wordt
gemaakt. In dit verband kan gewezen worden
op de recente wetswijzigingen en voorstellen
hieromtrent (t .a.v. kapitaaleis, aansprakelijk
heidstelling, hoofdaannemers en bestuurders).
De eerste activiteit bestaat uit een analyse
van faillissementen bij besloten vennoot
schappen met beperkte aansprakelijkheid, met
behulp van o .a. faillissementsdossiers. Rappo r
tage hierover is eind 1981, begin 1982 te
verwachten.



31. Amsterdam, 30april1980; een onderzoek
naar de en’aringen van ME-eis.

Onderzoeker: mw. drs. E. G. M. Nuijten
Edeib roek

De ernstige ongeregeldheden rondom de
inhuldigingsplechtigheden van H.M. Koningin
Beatrix waren voor de gezamenlijke politie-
vakorganisaties een aanleiding om een onder
zoek te doen onder de politiemensen die in
Amsterdam waren ingezet. Doel van het onder
zoek was na te gaan wat hun ervaringen, be
vindingen en kritiek was, om van daaruit
lering te kunnen trekken voor toekomstige
ME-optredens. Het WODC heeft dit onderzoek
opgezet en uitgevoerd. Daartoe zijn ca. 1838
politiemensen die rond 30 april 1980 in
Amsterdam waren, schriftelijk vragen gesteld
o.a. over de volgende onderwerpen: politie- en
ME-ervaring; enkele politiek-maatschappelijke
opvattingen: het oordeel over instructie,
begeleiding, organisatie, uitrusting en optreden;
ondergane emoties op 30 april 1980; opvang
na afloop; en wijzigingen in opvattingen over
het inzetten van de ME. De materiaalverzame
ling heeft in augustus 1980 plaatsgevonden.
Het onderzoek is inmiddels afgerond met de
publicatie van het rapport.
(WODC-rapport nr. 19).

32. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding
(1978)
Onderzoekers: mw. drs. E. G. M. Nuijten
Edelbroek, drs. A. Slothouwer en 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, experimenteel onderzoek.
De nadruk die in de te houden experimenten
aanvankelijk lag op opsporing en opheldering
(repressie), is verschoven naar experimenten



waarbij allerlei vormen van preventie tevens
de aandacht krijgen. Bij voorbeeld in de vorm
van preventievoorlichting of gerichte voet-
surveillance.
Tijdens deze surveillances kan tevens een in
ventarisatie worden gemaakt van structurele
omstandigheden in de woomomgeving die
verbeterd dienen te worden. Ook kan in contac
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 eind 1980 in het opzetten van een expe
riment in de gemeenten Amsterdam, Hooge
veen, Utrecht, Leiden en Sittard. Daarnaast
vindt in Den Haag op initiatief en onder ver
antwoordelijkheid van de politie en de
gemeente een soortgelijk experiment plaats.
Bij de voorbereiding en de uitvoering ervan is
het WODC nauw betrokken. In Hoogeveen is

84 in de experimentele periode extra gesurveil
leerd op bepaalde delicten, terwijl tevens door
de politie aandacht wordt besteed aan
preventievoorlichting in ruime zin. Het Utrech
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.
In Sittard is wel gekozen voor het model van
team-policing. In Amsterdam is aandacht
besteed aan primaire preventie, mede gericht
op structurele omstandigheden in de woonom
geving die aanleiding kunnen zijn tot een aan
tal vormen van criminaliteit. In Leiden zal er
een experiment worden gedaan met betrekkin
tot prioriteitstelling bij de recherche. Het expe
dment in Den Haag is eveneens een voorbeeld
van een experiment waarin primaire preventie
voorop staat, in dit geval speciaal gericht op
inbraken. Het WODC zal betrokken worden
bij de opzet, uitvoering en evaluatie van deze
experimenten. Afhankelijk van de aard van he
experiment zullen de effecten gemeten wordei
op grond van gegevens die verkregen zijn uit
politiedossiers, uit enquëtes 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.

33. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding:
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 bestrijding van de
zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ kan worden
vergroot, is ook in een Amsterdamse (kleine)
wijk een experiment opgezet.
In dit experiment heeft het accent voor
namelijk gelegen op de preventie van de kleine
criminaliteit en daarbinnen zowel op de
‘techno-preventie’ (gericht op de verbetering
van hang- en sluitwerk, openbare verlichting
e.d.) als op de ‘socio-preventie’ (gericht op de
mogelijkheden tot versterking van de
informele sociale controle). De delicten
waarop de activiteiten werden gericht zijn:
inb raak, (brom)fietsdiefstal, diefstal uit
auto’s, vandalisme, straatroof en mishandeling
op de openbare weg. Het experiment is
uitgevoerd door een team van 11 man, hoofd
zakelijk bestaande uit leden van de geüni
formeerde dienst. De doelstellingen van het
experiment zijn: 1. de verbetering van de
relatie politie—publiek (af te meten buy.
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 socio
preventie); 3. de daling van het aantal delicten
waarop het experiment gericht is; 4. de
verhoging van de ophelderingspercentages
m.b.t. deze delicten; 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 experiment. De
controle wordt gehouden in een vergelijkbare
controlewijk in de stad. De landelijke slacht



offerenquête van liet WODC zal eveneens als
reliëf gebruikt worden. Door analyse van de
politiegegevens zal worden nagegaan of er
ve rschuivingse ffe cten zijn geweest (bijv.
naar tijd en plaats, binnen de delicten). Het
experiment zelf is gestart in maart 1980 en
duurt in principe een halfjaar. Daarna volgt
een eerste nameting en eerste rapportage
(1981). Eindrapportage wordt verwacht in
de loop van 1983.

34. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding
het experiment te Hoogeveen (1979)

Onderzoeker: mw. drs. E. G. M. Nuijten
Edeibroek

Politiestatistieken van Hoogeveen uit 1977
en 1978 lieten zien dat in die jaren vooral
relatief veel inbraken, diefstallen uit auto’s
en vernielingen ter kennis genomen zijn van

86 de politie, welke echter voor een groot deel
onopgehelderd zijn gebleven. Dit was voor
het plaatselijke driehoeksove rleg aanleiding
aan de bestrijding van deze drie delicten extn
aandacht te besteden in het experiment. De
politie te Hoogeveen zal daartoe extra
surveillances uitvoeren, die op deze delicten
gericht zullen worden. Door middel van
voorlichting (op wijkavonden, op scholen, in
de plaatselijke media), maar ook door liet
organiseren van andere activiteiten — voor ee
groot deel verzorgd door een politiefunctio
naris Voorkoming Misdrijven (VM) — zal teve
gewerkt worden aan liet voorkémen van mis
daad. Onderzocht zal worden of door de
combinatie van surveillance en preventie
betere resultaten bereikt worden ten aanzien
van de criminaliteitsbestrijding. Cdminaliteit
bestrijding wordt ook hier, evenals bij de
andere experimenten, ruimer gedefinieerd
dan alléén een afname van liet aantal delicten
dat ter kennis komt van de politie en/of
een toename van het aantal delicten dat opge
helderd wordt. Het reduceren van onrust
gevoelens onder de bevolking, liet verbeteren
van de relatie tussen bevolking en politie
staan ook cent taal. Het experiment heeft
plaatsgevonden gedurende liet jaar 1980. Om
te kunnen bepalen of zich tijdens of na afloo



van het experiment veranderingen hebben
voorgedaan, zijn zowel in de periode vooraf
gaande aan het experiment als daarna, diverse
gegevens verzameld. 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 in 1979 en in het begin van
1981 een onderzoek gehouden onder een steek
proef van de bevolking. Uit de politiestatis
tieken en bij andere instellingen zijn aanvul
lende gegevens verzameld. De eindrapportage
over het eerste experimentele jaar zal niet
eerder dan eind 1981 gereed zijn. Vooruit-
lopende op de uitkomsten van het onderzoek
heeft het experiment in 1981 een vervolg
gekregen door het koppelen van groepen van
de surveillancedienst aan bepaalde wijken,
door contacten te leggen met allerlei instanties
en door het aantal wijkagenten uit te breiden.
Dit vooral vanuit de doelstelling de relatie
met de bevolking te verbeteren.

35. Actie-onderzoek criminah’teitsbëstrijding:
het experiment te Leiden (1979)

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer

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 opheldering
van misdrijven. Voor dit inventariserende
gedeelte van het onderzoek wordt gebruik ge
maakt van een combinatie van een aantal
onderzoeksteclinieken: observatie-onderzoek,
tijdschrjfonderzoek, d ossieranalyse, 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 ‘kleine crimina
liteit’. 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 zal 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 onderzoektechnieker
ter beschikking. Het observatie-onderzoek
heeft in mei 1920 plaatsgevonden en liet
tijdschrijfonderzoek in de herfst van 1980.
Dossieranalyse en interviews met betrokkener
zijn eveneens in 1980 uitgevoerd. De eerste
resultaten zijn in de zomer van 1981 te
verwachten, waarna de experimentele fase
in het najaar van 1981 zal kunnen starten.
Eindrapportage is te verwachten in de loop
van 1982.

36. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding.
het experiment te Sittard (1981)

Onderzoekers: drs. A. Slothouweren P. J.
Linckens

Na een meeijarige voorbereiding is de gemeen

88 politie in Sittard begin 1981 gereorganiseerd
volgens het wijkteam-concept. Bij deze reor
ganisatie is het grootste deel van het korps
toegedeeld aan enkele teams waarvan de ledei
verantwoordelijk zijn voor de integrale politi
zorg in een deel van de gemeente. Doel
stellingen van deze veranderingen zijn: 1) voc
de korpsleden zelf een verbeterd werkklimaal
waarin men in toenemende mate voldoening
heeft van zijn werk; 2) een verbetering
van de politiezorg op zowel het vlak van de
ordehandhaving, van de criminaliteitsbestrijd
als op dat van de hulpverlening. In het onder
zoek dat door het WODC in Sittard wordt
uitgevoerd, wordt nagegaan in welke mate lie
wijkteam-model bijdraagt tot het realiseren
van bovengenoemde interne doelstelling en
tot verbetering van de criminaliteitsbestrjdin
Voor het onderzoek naar de effecten op het
werkklimaat is, voorafgaand aan de reorgani
satie, een schriftelijke enquête gehouden ond
de leden van het korps. Hierin zijn o.a. de
kenmerken van de taak, de arbeidssatisfactie
en -motivatie en de werkbelasting gemeten.
Voor wat betreft het onderzoek naar de
externe effecten, is een voormeting gedaan
bij de bevolking in Sittard en in een controle
gemeente. Gevraagd werd naar slachtoffer
schap, onveiÏigheidsgevoelens, aangiftebereid



heid, oordeel over het politieoptreden en
preventiemaatregelen. De meetperiode duurt
twee jaar. Nadien zullen nametingen worden
gedaan in liet korps en bij de bevolking van
zowel Sittard als de controlegemeente.
De eindrapportage is gepland voor 1984.

37. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding.
het experiment te Utrech t (1979)

Onderzoeker: mw. drs. E. G. M. Nuijten
Ede 1h roek

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de
gemeentepolitie te Utrecht haar korps zou
reorganiseren volgens het model van ‘team
policing’. De externe evaluatie van dit model
in zijn effecten naar de bevolking toe zou
verricht worden door het WODC. Daartoe
heeft in 1979 een onderzoek onder de bevol
king plaatsgevonden waarin aandacht is
besteed aan slachtofferschap, onveiligheids
gevoelens en oordeel over het politie-optreden.
Een herhaling van dit onderzoek zou plaats
vinden nadat het model van team-poicing
enige tijd als zodanig gewerkt had. Het team-
politie-concept heeft binnen het korps even
wel geen doorgang gevonden. De korps-
reorganisatie zal minder ver gedecentraliseerd
worden uitgevoerd. Wel zal er in fasen, vanaf
1980, gewerkt worden aan een uitbreiding,
respectievelijk andere invulling van het taken
pakket van met name de geüniformeerde
dienst. Alhoewel daarmee de Utrechtse
interne korpsorganisatie als zodanig niet meer
gezien kan worden als een experiment volgens
de reeks experimenten criminaliteitsbestrijding,
zal liet WODC in 1981 een herhaling van het
bevolkingsonderzoek verrichten, om te zien
of zich in een periode van twee jaar bepaalde
verschuivingen hebben voorgedaan.

38. Kaderfuncties binnen het Korps Rijks
politie (1981)

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik

Het WODC is door de Algemene Inspectie
van het Korps Rijkspolitie benaderd met de
vraag of vanuit liet WODC een bijdrage kan



worden geleverd aan de opstelling van een
programma voor het nieuw in te stellen
vormingscent rum. Deze onde rzoekvraag sluit
goed aan bij het eerdere onderzoekproject
naar de primaire politie-opleiding. De te
verwachten reorganisatie van het politiebe stel
maakt een onderzoek naar de functie-eisen
van het kader van het korps en naar de daaruit
voortvloeiende behoeften aan ‘permanente
educatie’ extra belangrijk. Daarnaast zal dit
onderzoek gegevens kunnen opleveren die van
belang zijn voor het personeelsbeleid, terwijl
mogelijk ook een ]icht kan worden geworpen
op de specifieke eisen die aan de politiezorg
in onze kleinere gemeenten gesteld wordt.
Echter ook meer in het algemeen bestaat
behoefte aan vergroting van de kennis over
het Korps Rijkspolitie. Door de verschillende
WODC-experimenten met criminaliteits
beheersing in de grote steden en het onder
zoekprogramma van Binnenlandse Zaken,
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Korps Rijkspolitie ten achter te raken bij
de kennis over de korpsen gemeentepolitie.
Het onderzoek zal in 1981 aanvangen en
bestaan uit een inventarisatie van de werk
zaamheden binnen de verschillende kader-
functies en de ‘omgeving’ waarin dit werk
plaats vindt.

39. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
(Schadefonds Slachtoffers van Gewelds
misdrijven) (Evaluatie-onderzoek] 1981

Onderzoekers: drs. C. Cozijn en drs. C. H. D.
Steinmetz

Het slachtoffer worden van een misdrijf — en
vooral een geweldsmisdrjf — is een zeer
ingrijpende, ontreddering b rengende ervaring.
Een kwart van de bevolking wordt jaarlijks
slachtoffer van dén of meer delicten in de sfee
van de kleine criminaliteit. Zes procent van de
bevolking van l6jaaren ouder wordtjaarljks
op straat slachtoffer van een bedreiging of
handtastelijkheden met sexuele bedoelingen
en van het doorrijden van de schuldige na
een ongeval. Een internationale vergelijking
toont aan dat het geweld qua frequentie
vergelijkbaar is met dat in de Verenigde



Staten (Van Dijk en Steinmetz, 1979, 1980).
Van oudsher biedt de overheid aan slacht
offers de mogelijkheid zich tot de politie te
wenden met het verzoek de daders op te
sporen en te vervolgen. Slachtoffers van
geweldsmisdrijven blijken echter nauwelijks
van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De ernst van het delict speelt hierbij een
belangrijke rol, maar ook de houding van de
politie. Slachtoffers hebben weinig te
verwachten van de politie: zeer vele aangiften
verdwijnen in de bureaucratische molen.
Niet zelden worden ze zelfs niet geregistreerd.
De geringe effectiviteit van de opsporing is
één van de overwegingen geweest bij de
invoering van bepaalde voorzieningen voor
slachtoffers, waarbij men geheel buiten de
strafrechtelijke sfeer blijft. Er van uitgaande
dat het slachtoffer behoefte heeft aan een
zekere genoegdoening, zowel in materiële
als in psycho-sociale zin, werd in 1974 het
Schadefonds voor Slachtoffers van Gewelds
misdrijven ingesteld. In dezelfde tijd ont
staat uit particulier initiatief de Stichting
Medeleven Gedupeerde Slachtoffers. Uit
eindelijk zet de Vereniging Humanitas vaart
achter de hulpverlening aan slachtoffers
van misdrijven. Verschillende projecten zijn
inmiddels in het land gerealiseerd. Een aantal
van deze projecten ontvangt subsidie van liet
Ministerie van Justitie.
Uit onderzoek van Smale (1980) in Amsterdam,
is gebleken dat vooral de slachtoffers van
ernstige misdrijven ternauwernood op de
hoogte zijn van hun rechten en behoefte
hebben aan begeleiding. Slachtoffers ervaren
het delict als een emstige inbreuk op hun
bestaan en geralcen in een tijdelijke ontredde
ring (Halpem, 1978). Adequate begeleiding
op medisch, psychisch, relationeel en sociaal
gebied kan liet vertrouwen en het functioneren
van het slachtoffer in de maatschappij weer
herstellen.
Er moet met de hulp aan slachtoffers echter
nog heel wat ervaring worden opgedaan. Het
WODC zal de opvang van slachtoffers in de
bestaande hulpver1eninprojecten in
Groningen, Rotterdam en Den Haag evalueren.
Het functioneren van het Schadefonds voor
Slachtoffers van Geweldsmisdrijven zal



eveneens worden geëvalueerd. Bovendien
zal op grond van gegevens uit de CBS-slacht
offer-enquête worden nagegaan in hoeverre
er bij slachtoffers en niet-slachtoffers
behoefte bestaat aan zowel materiële als
psycho-sociale hulpverlening.

40. Victimo logische risico-analyse (slacht
offervatbaarheid) (1981)

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz

Met behulp van een victimologische risico-
analyse kan worden vastgesteld welke bevol
kingsgroepen bij uitstek kwetsbaar zijn. Op
grond van de risico-analyse kunnen dan tevens
preventie-adviezen voor de verschillende
risicogroepen worden opgesteld. Getracht
zal worden de vraag te beantwoorden wat de
sociale en persoonlijke kenmerken zijn die

92 mede het risico bepalen slachtoffer te worden
van een delict. Aan een groep slachtoffers
van agressie en aan een controlegroep van
niet-slachtoffers zullen in een mondelinge
enquête vragen worden gesteld over hun
leefgewoonten, terwijl de slachto ffers tevens
zullen worden geënquêteerd over hun ervarin
gen in de situatie waarin zij slachtoffer werder

41. Prakti/kexperirnent technopreventie (198

Onderzoeker: dr. A. Roëll

In overleg met het Bureau Landelijke Coördi
natie Voorkoming Misdrijven is een praktijk-
experiment opgezet naar de effectiviteit van
bepaalde preventiemaatregelen. Het onderzoel
bestond ten eerste uit een toetsing van het
preventieve nut van goede fïetssloten (met
name het ANWB-slot) onder gevarieerde
sociale omstandigheden (locaties met veel
respectievelijk weinig sociale controle). Het
tweede onderdeel van het onderzoek bestond
uit de observatie van de reacties van voorbij
gangers op een gefingeerde diefstal van een
fiets. Tenslotte zal door middel van een
enquête onder de bevolking van Amsterdam
worden geprobeerd een meer gedetailleerd
inzicht te verkrijgen in de mate waarin men



als dader en/of slachtoffer en/of koper van
een tweedehands fiets op de markt betrokken
is bij fietsendiefstal. Ook zal deze enquête
inzicht moeten verschaffen in de houdingen
t.a.v. fietsendiefstal en de preventie ervan.

42. Opvattingen omtrent naamïecht en
atimentatie t] 980)

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 onder
zoek is reeds eerder melding gemaakt (Just.
Verkenningen, nr. 7, 1979). Daarnaast 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
bevolking leven. Gezien de verwantschap van
deze onderwerpen die beide liggen op het ter
rein van het familierecht, is besloten deze in
één onderzoek onder te brengen. Naamrecht.
Met het verzoek aan het WODC een onderzoek
te doen naar de problemen rond het naamrecht
en de naamgeving, geeft de Minister van Justitie
gehoor aan een verzoek van de voorzitter van
de Emancipatiecommissie. Ter ondersteuning
van haar verzoek heeft de commissie daarbij
een Discussienota 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 naamgeving van
kinderen. AÏimentatie. Het onderzoek naar de
opvattingen omtrent alimentatie bij echtschei
ding wordt van belang geacht in verband met
de op handen zijnde voorstellen tot wetswij
ziging op dit terrein. Sinds de indiening van het
wetsontwerp ‘Herziening van het echtschei
dingsrecht’ in 1969 is in het parlement een



diepgaande discussie gaande over dit vraagstu
Opzet van het onderzoek: De belangrijkste
hypothese in dit onderzoek is dat de opvattin
over de geslachtsnaamgeving en over de alime
tatieplicht na echtscheiding samenhangen me
de opvattingen over het huwelijk. Over deze
onderwerpen zal de mening worden gevraagd
van een representatieve steekproef van de be
volking en daarnaast van extra steekproeven
die groepen uit de bevolking die de ondersch
den kwesties direct aangaan, te weten: a) geh
de vrouwen die hun eigen achternaam gebruD
en b) mensen die ooit gescheiden zijn, met nr
zij die alimen tatie 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 naamre
advertenties geplaatst in een aantal vrouwen-
bladen met het verzoek aan gehuwde vrouwe
die hun eigen achternaam gebruiken, te laten

94 weten wat hun opvattingen hierover zijn en
welke ervaringen zij daarmee hebben opgeda
Rapportering Atimentatie: Medio 1981 zijn
eerste resultaten gepubliceerd van dit onderz
onder de titel ‘Meningen van de Nederlandse
bevolking over alirnentatie na echtscheiding’
(WODC-rapport nr. 21). In 1982 zal het eind
rapport verschijnen.
Rapportering Naamrecht: In de herfst van 1
verschijnt het verslag van dit deel van het m
zoek. Het rapport bevat zowel de eerder ge
noemde literatuurstudie als een verslag van ei
aantal empirische verkenningen op dit teneir

43. Toepassing voorlopige hechtenis (1977)

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis

Op verzoek van de Evaluatiecommissie Voor
lopige Hechtenis (ingesteld door de vergader:
van Procureurs-Generaal) voert het WODC e
onderzoek uit naar het functioneren van de
wet van 26 oktober 1973 (Staatsbiad 509),
waarbij de regelingen betreffende het dwang
middel van de voorlopige hechtenis werden
gewijzigd. Twee rapporten zijn reeds uitgebr:
Het eerste, ‘Voorlopige hechtenis in de jaren
1972 en 1975’ (WODC-mpport nr. 10), beva
een globale, kwantitatieve evaluatie van het



effect van de wetswijziging.
In het tweede rapport ‘Voorlopige hechtenis:
toepassing, schorsing eii zaken met lange duur’
(WODC-rapport nr. 17), staan de resultaten van
meer diepgaande analyses op stmfdossiers.
Als vervolg op deze studies is in 1981 een
enquête gehouden onder leden van de Rechter
lijke Macht.

44. Aspecten van rechtshulpverlening door de
Nederlandse advocatuur (1979)

Onderzoeker: drs. A. Kljn

In aansluiting op hetgeen in de vorige aankon
diging omtrent dit project werd vermeld
(Justitiële Verkenningen nr. 7, 1980), omvat
dit onderzoek een schriftelijke enquête onder
de Nederlandse advocatuur anno 1979.
De respons bedroeg 37%. Naast een beschrijving
van de samenstelling en de ontwikkeling van de
balie in personele en in organisatorische zin, is
in de analyse van het materiaal voomi aandacht
besteed aan de praktijkuitoefening van de
advocaat. Uitgangspunt daarbij vormde de vraag
welke factoren (van personele of organisatorisch<
aard) van invloed zijn op de differentiatie in
praktijken binnen de advocatuur. Inmiddels
is medio dit jaar het onderzoekverslag afge
sloten en aan de begeleidingscommissie voor
gelegd. Het verslag za] binnenkort verschijnen
als WODC-rapport onder de titel ‘De balie
geschetst

45. Middellang-gestraften (1974)

Onderzoeker: drs. B. van der Linden

In dit onderzoek zijn de effecten op korte
en op lange termijn onderzocht van twee ver
schillende regiems t.a.v. gedetineerden met een
middellange straftijd. Wat de effecten op korte
termijn betreft, is aandacht besteed aan de sub
jectieve detentiebeleving door de gedetineerden
en is onderzocht of veranderingen in hun ge
drag, persoonlijkheid, normen en waarden
optreden tijdens het verblijf in éénvan beide
inrichtingen. Dit gedeelte van het onderzoek
heeft plaatsgevonden van november 1977 tot
november 1978. Ongeveer 600 gedetineerden



werden daarbij benaderd. Om ook de effecter
van beide regiems op langere tennijn te kunnc
evalueren, is door middel van een vervolgondi
zoek het functioneren in de ‘vrije samenlevinl
van ontslagen gedetineerden bestudeerd. Bov
dien is een recidive-onderzoek ingesteld onde]
gedetineerden die de afgelopen jaren in één
van beide inrichtingen verbleven. Teneinde dc
resultaten van bovengenoemd onderzoek in e
ruimer kader te kunnen plaatsen, is ook het
selectiebeleid doorgelicht en is een aparte
deelstudie gewijd aan de beide inrichtingen
zelf, waarbij de interne organisatie, de regiem
voering en het functioneren van het personee
de belangrijkste onderwerpen waren. De eind
rapportage heeft inmiddels plaatsgevonden.

46. Evaluatie-onderzoek in het Jeugdhuis ve,
Bewaring ‘De Sprang’ (1976]

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis
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Het Jeugdhuis van Bewaring ‘De Sprang’ te
Den Haag bevat vijf afdelingen met onderling
verschillende regiems; om aan de problematic
van zoveel mogelijk gedetineerden tegemoet
te kunnen komen, hanteert men diverse vom
van begeleiding. Er wordt nagegaan wat het
regiem in de diverse afdelingen inhoudt en
welke effecten dit op de gedetineerden heeft
gedurende hun verblijf in de inrichting. Daar
is ter vergelijking ook betrokken het HvB
Haarlem T. In een follow-up onderzoek word
nagegaan hoe de verdere ontwikkeling van b
trokkenen verloopt na het verlaten van ‘De
Sprang’, waarbij twee groepen te onderschei
zijn: degenen die teruggaan naar de ‘vrije ma
schappij’ en degenen die naar een andere in
richting worden overgeplaatst. Hoewel het d
bedoeling was dat het rapport nog in 1980 z
worden uitgebracht, zal dit pas in de loop va
1981 gebeuren.

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

Onderzoeker: drs. B. van der Linden

Artikel 24, lid 5 van de Gevangenismaatrege
bepaalt dat, indien de afzondering van een



gedetineerde binnen een gesticht op ernstige
bezwaren stuit, de tenuitvoerlegging kan plaats
vinden in een ander gesticht. In 1978 werden
daartoe aangewezen de afzonderingsafdeling
van het Huis van Bewaring te Maastricht en het
Cellengebouw te Veenhuizen. Gelijktijdig
werden nieuwe richtlijnen van kracht voor de
plaatsing van gedetineerden in één van beide
afzonderingsafdelingen en voor de beëindiging
van de externe afzondering. Om de hanteer
baarheid 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 beëindiging daarvan. De onderzoeksgroep
bestond uit alle 70 gedetineerden 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 heeft inmiddels plaatsgevonden.

48. Pro/eet ‘Grave’(]98])

Onderzoeker: mr. R.H.LM. Bovens

Niet lang geleden is in de gevangenis te Grave
een activiteitenprogramma ingevoerd, dat
speciaal is gericht op de daar verblijvende,
wegens overtreding van art. 26 WVW veroor
deelden. Het programma heeft uiteindelijk
tot doel het verminderen van de recidive
frequentie en de recidivesnelheid van de deel
nemende gedetineerden. In het programma
wordt, als middel om dit doel te bereiken,
over een groot aantal aspecten van het rijden
onder invloed informatie gegeven en van ge
dachten gewisseld. De verwachting is, dat
hierdoor de kennis van problemen en gevaren
wordt verhoogd, en dat mede daardoor atti
tudes in positieve zin worden veranderd. Het
programma richt zich dus op gedragsverande
ring door middel van kennis- en attitudeveran
dering. In het evaluatie-onderzoek zal dan ook
worden nagegaan met betrekking tot welke
onderwerpen en in welke mate kennisvermeer
dering optreedt; welke attitudeveranderingen
door het programma optreden (waarbij niet
alleen worden bedoeld de attitudes ten aanzien



van liet dronken rijden, maar ook ten opzicht
van de politie, rechterlijke macht, alcoholgebr
en dergelijke) welke invloed het programma
heeft op het gedrag, i.c. het rijden onder
invloed. Wat al deze punten betreft zal een
onderscheid worden gemaakt tussen effecten
korte en op lange termijn. Om te kunnen bep
len in hoeverre deelname aan het programma
mogelijk leidt tot genoemde veranderingen,
bestaat de onderzoekgroep niet alleen uit ged
tineerden die aan het progmmma deelnemen,
maar ook uit gedetineerden die daar niet aan
deelnemen, met name een vergelijkbare groep
in de inrichting Nieuw-Bergveen te Veenhuize
Door deze groepen te vergelijken zal kunnen
worden vastgesteld in hoeverre optredende
veranderingen aan het activiteitenprogramma
zijn toe te schrijven. Zowel voor als na deel
name aan het programma worden diverse vra
lijsten afgenomen bij de gedetineerden. Om
lange-termijneffecten te kunnen bepalen zal

98 niet alleen een recidivestudie worden onder
nomen, maar zullen ook, ongeveer een jaar na
het ontslag, interviews worden gehouden met
de ex-gedetineerden. Termijnplanning: het eei
halfjaar van 1981 vindt de dataverzameling
binnen de inrichtingen plaats. Na een interin-i
rapportage eind 1981, wordt er in januari 19
gestart met de follow-up interviews. Het eind
rapport wordt eind 1982 verwacht.

49. Experimenten opvang van aan drugs
verslaafde gedetineerden in de Huizen van
Bewaring (Evaluatie-onderzoek) (1981)

Onderzoeker: mw. drs. M.L. Meyboom

In de Huizen van Bewaring te Amsterdam en
Rotterdam zijn in 1979 bij wijze van proef
neming bijzondere voorzieningen gecreëerd v
een betere opvang van aan drugs verslaafde
gedetineerden. Aan het WODC is verzocht ge
vens te verzamelen op grond waarvan de resul
taten van deze proefnemingen in 1981 kunne
worden geëvalueerd. Ten behoeve hiervan wo
een analyse uitgevoerd op de registratieformu
lieren die per dient zijn ingevuld door de coö
dinatoren van de twee projecten en door degc
nen die de hulpverlening aan de aan drugs
verslaafde gedetineerden in enkele andere



Huizen van Bewaring verzorgen. Daarnaast
worden gesprekken gevoerd met aan drugs
verslaafde gedetineerden die wel en die niet
van de bijzondere voorzieningen gebruik
maken. De gegevensverzameling richt zich
vooral op de vraag of door de betreffende
voorzieningen de eerder gesignaleerde opvang-
problemen zijn verminderd en of de continui
teit in de hulpverlening aan de betreffende
verslaafden erdoor is vergroot.
Een voorlopig verslag is gereed gekomen in
mei 1981.

50. Dienstverlening (198])

Onderzoekers: mw. drs. M.W. Bol en mr. J.
Overwater
Supervisor: dr. J. Junger-Tas

Aan het WODC is opdracht gegeven, de weten
schappelijke begeleiding en evaluatie te verrich
ten van het experiment Dienstverlening, dat
op 1 februari 1981 van start is gegaan. Acht
arrondissementen hebben zich bereid verklaard
om aan het onderzoek mee te doen, namelijk
Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, Groningen,
Haarlem, den Bosch en Zutphen. Dienstver
lening (dv.) houdt in, dat een van misdrijf
verdachte persoon die vermoedelijk een korte
gevangenisstraf opgelegd zou krijgen, in plaats
daarvan nuttige werkzaamheden verricht,
meestal in het sociaal-maatschappelijke veld.
D.m.v. een vragenlijst werden de verwachtingen
t.a.v. het experiment gepeild bij verschillende
instanties die met dv. te maken hebben of
krijgen (rechterlijke macht, reclasse ring, advo
catuur). Een interimrapport hierover zal in sep
tember 1981 gepubliceerd worden. De eerste
fase van het onderzoek bestaat verder hieruit,
dat van iedere dienstverlener (met diens toe
stemming en zonder naamsvermelding) gegevens
worden genoteerd m.b.t. persoon, delict en
project. Een controle-oep wordt gevormd uit
verdachten die geen dv. doen, maar die daarvoor
in theorie wel in aanmerking hadden kunnen
komen.Verder worden per geval de betrokken
verdachte, rechter of officier van justitie en
begeleider van de dienstverlener geihterviewd.
Verder zullen (algemene) gesprekken plaatsvin
den met ‘werkgevers’. Tot slot zal worden be
zien waarin de organisatie van de experimenten



per arrondissement verschilt en wat daarvan c
consequenties zijn. Voornaamste doel van de
eerste onderzoeksfase is, een duidelijk beeld t
krijgen van het functioneren van dit nieuwe i:
stituut. De materiaalverzameling zal worden
afgesloten wanneer er ca. 250 dienstverlening
hebben plaatsgevonden. Eindrapportage van
fase zal vermoedelijk nog geruime tijd op zici
laten wachten.
In de tweede fase zal worden nagegaan, of dv
werkelijk in de plaats van korte gevangenis
straffen komt; in sommige kringen bestaat
namelijk de vrees, dat dv. geen kwalitatieve
verbetering betekent, maar slechts een kwant
tatieve uitbreiding van het strafrechtelijk
arsenaal.

51. Tijdsbesteding en functioneren reclasse
iingstearns (1976)

Onderzoeker: drs. J.L.P. Spickenheuer

100 In dit onderzoek, dat op verzoek van de
Vereniging van Reclasse ringsinsteffingen
(VrRI) wordt uitgevoerd, wordt nagegaan
hoe de reclasseringsmedewerkers hun tijd
besteden, wat de inhoud van hun werk is
en welke steunpunten zij hierbij nodig
hebben. Het onderzoek wordt in fasen
uitgevoerd. In de eerste fase is de tijds-
besteding van de reclasseringsmedewerkers
onderzocht. Het materiaal hiertoe werd in
het najaar van 1977 in 27 teams verzameld
en de rapportage vond plaats eind 1978.
(Reeks ‘Onderzoek en beleid’, nr. 9). Van
de tweede fase, waarin onder meer aan de
orde komen: houdingen en meningen van
de medewerkers ten aanzien van hun werk,
de begeleiding van cliënten in de verschillend
justitiële fasen en de steunpunten in liet werF
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). De derde
fase, waarin de cliënten van de reclassering
onderwerp van onderzoek zullen zijn, zal
in het najaar van 1981 worden gestart.

52. Het flinction eren 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 1januari1974 ingevoerde wetswijzigin
gen betreffende art. 59 en art. 62 Sv. Aan deze
artikelen werden bepalingen toegevoegd die
inhouden dat de secretaris van de Reclasse
ringsraad onverwijid van ieder bevel tot
inverzekeringstelling in kennis wordt gesteld
en dat, indien naar aanleiding van deze mede
deling een rapport is opgesteld, de officier
van justitie van dit rapport kennis neemt
aivorens een vordering tot bewaring te doen.
In de eerste fase van het onderzoek werd
d.m.v. een enquête onder de secretarissen
van de Reclasseringsraden de organisatorische
stand van zaken t.o.v. de vroeghulp geiliven
tariseerd. Een rapport hierover is gepubliceerd
(‘De organisatie van de vroegliulp’, Reeks
‘Onderzoek en beleid’, nr. 7). In de tweede
fase werden d.m.v. enquêtes en vraaggesprekken
de meningen van reclasseringsmedewerkers,
leden van de Rechterlijke Macht en politie
functionarissen gepeild. Een rapport over
deze fase is vooijaar 1981 verschenen (WODC
rapport nr. 18). Het derde en laatste deel-
onderzoek werd zomer 1981 gepubliceerd
(WODC-rapport nr. 20). In dit deelonderzoek
werd nagegaan in hoeverre de doelstellingen
van de vroeghulp worden gerealiseerd, c.q.
in hoeverre deze gerealiseerd kunnen worden
en op welke wijze. Daartoe werd naar aanleiding
van het contact tussen een inverzekering
gestelde en reclasseringsmaatschappelijk
werker een gesprek gehouden met de in
verzekeringgestelde over dit contact. Ook de
maatschappelijk werkers werden geihte rviewd,
namelijk wanneer de verdachte voorgeleid was
voor de officier van justitie, c.q. rechter-com
missaris. Dit interview was vooral gericht op de
vroeghulprapportage. Naast het hierboven
beschreven onderzoek werd op verzoek van
de reclassering te Den Haag d.m.v. een
registratieproje ct de vroeghulp aldaar
bestudeerd. Over dit project is een rapport
verschenen (De vroeghulp in het arrondis
ment Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC-reeks no. 31).



53. Fotlow-up onderzoek Van der Hoeven
Kliniek (1976]

Onderzoeker: drs. J.L. van Emmerilc

In het kader van een evaluatiefonderzoek naa
de behandeling van TBR-gestelden wordt in
dit onderzoek nagegaan hoe de ex-patiënten
van de dr. Henri van der Hoeven Kliniek na
hun vertrek gefunctioneerd hebben. Tevens
wordt gepoogd een antwoord te geven op de
vraag of en in hoeverre dit functioneren (med
toegeschreven kan worden aan hun verblijf
in de kliniek. Verder worden veranderingen
in de samenstelling van de patiëntenpopulatie
onderzocht. De benodigde gegevens zijn ver
zameld uit de justitiële documentatie en uit
het dossiermateriaal van de Van der Hoeven
Kliniek. Ten einde de opvattingen van de ex-
patiënten over hun huidige functioneren en
mogelijke invloeden van de behandeling hiero

102 te achterhalen, zijn gestructureerde diepte-
interviews met veertig ex-patiënten gehouden.
Naar aanleiding van de ervaringen hiermede
opgedaan, zijn de overige ex-patiënten voor
een interview benaderd met een aangepaste
versie van de vragenlijst. In een interimrappor
zijn de resultaten van het dossieronderzoek
neergelegd. In het najaar van 1981 zal het ein
rapport gereedkomen.

54. Leden van etnische minderheden in
detentie (198])

Onderzoeker: mw. drs. G.C. van Immerzeel.

In het kader van de aandacht die de regering
aan etnische minderheden wil schenken, heeft
zij geld voor onderzoek beschikbaar gesteld.
Hieruit wordt o.a. liet onderhavig onderzoek
gefinancierd. Het onderzoek richt zich op
leden van etnische minderheden, die in
gevangenissen en huizen van bewaring
verblijven. De wijze waarop aan de doe1stellin
van de inrichtingen gestalte wordt gegeven, is
geënt op de Nederlandse samenleving. In de
penitentiaire inrichtingen krijgt men in toe
nemende mate te maken met mensen uit
andere culturen. Hiermee komt het probleem
naar voren hoe de penitentiaire inrichtingen



gezien hun doelstellingen, met mensen uit
andere culturen moeten handelen. De
problemen die de Nederlandse invulling van
de detentie geeft aan leden van etnische
minderheden, is met name onderwerp van
onderzoek. De grootste categorieën etnische
minderheden zullen in het onderzoek worden
betrokken t.w. Turken, Surinamers en
Marokkanen. Het onderzoek zal plaatsvinden
in zes inrichtingen (zowel huizen van
bewaring als gevangenissen). Er zullen 100
gedetineerden worden geihterviewd, zonodig
met behulp van tolken. Ook het personeel
zal een aantal vragen worden gesteld. Het on
derzoekrapport zal eind 1981 gereedkomen.

55. Het functioneren van de vreemdelingen-
diensten (1980)

Onderzoekers: mw. dr. MJ.M. Brand-KooIen
en drs. F.M.E. Zoete

In het kader van het interdepartementale
onderzoekprogramma etnische minderheden
1980 wordt door het WODC een onderzoek
uitgevoerd naar het functioneren van de
vreemdelingendiensten en de knelpunten die
daarbij optreden. Het onderzoek bevat drie
onderdelen t.w. het kwantitatieve functio
neren, het kwalitatieve functioneren en de
meningen van vreemdelingen. De beide eerste
onderdelen werden door middel van res
pectievelijk een tijdschrijfonderzoek en een
vragenlijst onderzocht bij een gestratificeerd
getrokken steekproef van ambtenaren van de
vreemdelingendiensten. De meningen van
vreemdelingen werden in meer kwalitatieve
vorm onderzocht door twee stagiaires
(f. Smink en R. C’airo). In het onderzoek
wordt tevens aandacht besteed aan de motie
van het (toenmalige) Tweede-Kamerlid
Kappeyne van de Coppetto, waarin wordt
gevraagd na te gaan in hoeverre het mogelijk
is de administratieve werkzaamheden van
de vreemdelingendiensten over te brengen naar
de gemeente -se cretarieën. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd onder begeleiding van de in septem
ber 1980 geinstalleerde stuurgroep Organisatie
en Werkwijze Vreemdelingendiensten. Voor
zitter van deze stuurgroep is dr. C. Boertien.



Rapportage kan eind 1981 tegemoet worden
gezien.

56. Rsdiscriminatiebestrjding (L iteratuitr
onderzoek) (1981]

Onderzoeker: mr. AJ. van Duijne Strobosch

h opdracht van de Ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken en van CRM wordt op hc
Ministerie van Justitie een literatuurstudie
uitgevoerd naar de ervaringen die in andere
landen (zoals de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk, Canada en Zweden)
zijn opgedaan met het nemen van maatregelei
om discriminatie wegens ras tegen te gaan.
Naast een inleiding, weergevende hoe de
behoefte aan een dergelijk onderzoek in
Nederland is ontstaan, bevattende een om
schrijving van de begrippen racisme, rasvoor
oordeel, rasdiscriminatie (zowel direct als

104 indirect) en positieve discriminatie alsmede
gegevens omtrent het vddrkomen van dis
criniinatie wegens ras, zal de studie drie
hoofdstukken bevatten. Het tweede hoofdstu
heeft ten doel een inventarisatie te geven van
de methoden waarop thans rasdiscriminatie
in Nederland wordt bestreden, voornamelijk
strafrechtelijk met een aanzet tot een civiel
reclitelijke aanpak door de slachtoffers van
discriminatie zelf. Gepoogd zal worden te
evalueren of van deze methoden van aanpak
een structurele verbetering van de mogelijk-
heden van leden van minderheidsgroepen
op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, of de
huisvestingsmarkt, in het onderwijs en bij de
toegang tot openbare gelegenheden mag worc
verwacht. Het derde hoofdstuk bevat de
geschiedenis van de bestrijding van rasdis
crirninatie alsmede een evaluatie van de
resultaten in de genoemde landen. In het
vierde en laatste hoofdstuk zal de vraag aan
de orde komen welke mogelijkheden er voor
Nederland wellicht zijn om effectief discri
minatie wegens ras te bestrijden gelet op de
in het buitenland opgedane ervaringen. In
verband met een daartoe strekkend verzoek
vanuit de Tweede Kamer, zal met name de
mogelijkheid van een klachtenbureau of
klachteninstituut worden bezien. Tevens



zal worden ingegaan op mogelijke taken en
bevoegdheden van een dergelijk instituut.
Het onderzoek maakt deel uit van het inter
departementale onderzoekprogramma
etnische minderheden 1980, onder
coördinatie van de Minister van Binnenlandse
Zaken. Het is op verschillende plaatsen in de
ontwerp-minderheden-nota van april 1981
aangekondigd. Er is een begeleidingscommissie
onder voorzitterschap van mr. WiJ. Koole.

Onderzoek op het gebied van de Rechterlijke
Organisatie.

57. De herziening van de rechterlijke organi
satie in België (Literatuuronderzoek, 1978)

Onderzoeker: mr. J.R.A. Verwoerd

België heeft zijn na-oorlogse herziening van de
rechterlijke organisatie al achter de rug. Op
merkelijk was de geringe tijdsduur waarbinnen
een dergelijk omvangrijk project venvezenljkt
kon worden: negen jaar na het verlenen van
de opdracht tot ontwerp fiatteerde het Belgische
parlement de wettekst (1967) van het Gerechte
lijk Wetboek, waarna het drie jaar later kracht
van wet kreeg. De optiek van de ontwerpers
van het Gerechtelijk Wetboek was voornamelijk
gericht op juridisch-technische hervormingen.
Het nieuwe wetboek bracht eenheid van
rechtspleging tot stand door alle wetteksten
over de rechterlijke Organisatie en de bur
gerlijke rechtspleging bijeen te brengen. Funda
mentele wijzigingen in de rechterlijke Organi
satie heeft het Gerechtelijk Wetboek niet
gebracht. De belangrijkste veranderingen
betreffen de instelling van Arrondissements
rechtbanken voor competentiegeschillen in
burgerlijke, handels- en arbeidszaken, de
verruiming van de competentie der Vrede-
gerechten en — last but not least — de instelling
van Arbeidsgerechten,bevoegd inzake alle
geschillen op het gebied van het arbeids- en
sociale verzekeringsrecht (het ‘sociaal conten
tieux’). Ook bracht het wetboek een samen
voeging van Politie- en Vredegerechten in een
aantal kantons tot stand. Van de recente
hervormingsplannen worden in het rapport er
een zestal ruimer belicht. Ook in België kunnen



de gerechten de toevloed van zaken onvol
doende snel verwerken. Om op korte termijn
deze toestand te verbeteren werden een aantal
voorstellen geformuleerd, waarvan de belang
rijkste er op neer komen dat de bevoegdheid
van de Politie- en Vrederechters uitgebreid mc
worden en dat de bedragen, waarvoor in enige
feitelijke instantie hij diverse gerechten
geprocedeerd mag worden, aanzienlijk
verhoogd moeten worden.

58. De Justizreform in de Bondsrepubliek
Duitsland. Beschrijving van een rechterlijke
organisatie in verandering. (L iteratuuronderzo
1981).

Onderzoeker: mr. J .R.A. Verwoerd

Deze studie werd in 1980 gepresenteerd aan
de Staatscommissie Herziening Rechterlijke
Organisatie en in 1981 gepub]iceerd. De

106 rechterlijke Organisatie in de Bondsrepubliek
Duitsland vertoont — vergeleken met die
van andere West-Europese landen — een zeer
omvangrijk en gedifferentieerd beeld. Er
zijn vijf zuilen van rechtspraak, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen ‘ordent
liche Gerichtsbarkeit, A rbeits-, Veiwaltungs-,
Sozial-’ en ‘Finanzgerichtsbarkeit’. De drie
laatstgenoemde soorten rechtspraak omvatten
verschillende terreinen van administratief
recht. Naast de rechtspraak op de vijf boven
genoemde terreinen kent de Bondsrepubliek
Duitsland rechtspraak in grondwetszaken,
tuchtrechtspraak en arbitrale rechtspraak.
Al deze vormen van rechtspraak worden
beschreven in het tweede hoofdstuk. Het derd
hoofdstuk richt zich op de ‘grosse Justizre
form’. In Duitsland heeft men zich — aan
merkelijk eerder dan in ons land — al sedert
het begin van de eeuw bezonnen op een totak
reorganisatie der rechtspleging. Deze wordt de
‘grosse Justizreform’ genoemd. Vooral in de
jaren zeventig begon de verwezenlijking van
de ‘grosse Justizreform’ gestalte te krijgen.
Voor de tweede wereldoorlog stonden de
rechters zelf — hun aantal, kwaliteit en toen
malige ambtelijke status — in het brandpunt
van de belangstelling der hervormings
gezinden.



Na de oorlog vormde de wens om wat te doen
aan de overbelasting der gerechten, die vaak
leidde tot grote achterstand in de afdoening
van zaken, de drijfveer achter de hervormings
strevingen. De nadruk kwam te liggen op
de structurele en procesrechteljke aspecten
van de ‘grosse Justizreform’.
Tussen 1969 en 1974 maakte het kabinet de
integratie van de (met onze kantongerechten
respectievelijk arrondissementsrechtbanken
te vergelijken) ‘Amts- en Landgerichte’ tot
een belangrijk onderwerp van het kabinets
programma. Daartoe diende het kabinet in
1971 het ‘Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Neugliederung der ordentlichen Gericlits
barkeit’ in. De integratie van deze gerechten
werd echter tot op heden niet verwezenlijkt.
Andere structurele hervormingen, namelijk
de uitbreiding van de rechtspraak door de
alleensprekende rechter, delegatie van re chter
lijke beslissingen aan niet-rechters en de
instelling van gespecialiseerde ‘familien
gerichte’ (belangrijk voor de in het laatste
decennium aanzienlijk toegenomen stroom
echtscheidingsproced ures) werden wel
verwezenlijkt. Op procesrechtelijk terrein zijn
reeds enkele jaren een aantal maatregelen
ter versnelling en vereenvoudiging van de
gerechtelijke procedure in werking. De
ervaringen met het ‘$ruttgarterliodell’, waar
bij de mondelinge behandeling van een zaak
de kern van een binnen een ‘Haupttermin’
af te wikkelen proces vormt, lijken met het
oog op een vlotte en voor de rechtzoekenden
meer bevredigende rechtspraak gunstig.
De harmonisering van de destijds op ver
schillende leest geschoeide procesrechtelj ke
regelingen van de drie zuilen van admini
stratieve rechtspraak bevindt zich nog in een
voorbereidend stadium. Wanneer de
geschiedenis van de ‘grosse Justizreform’
geëvalueerd wordt, is het opvallend hoe
moeizaam een en ander verwezenlijkt kon
worden. In het algemeen waren de hoge
eisen, die men stelde aan de herzienings
procedure, de omvang en inhoud van de
‘Justizreform’ daar debet aan. Meer toe
gespitst op de jaren zeventig zijn er enkele
factoren aan te geven, die een snelle
verwezenlijking van hervormingen in de



weg stonden. Deze factoren hebben betrekkin
op: a) de behoudende invloed van groepen,
werkzaam binnen de rechtspleging; b) de
fin anciële en organisatorische bezwaren
tegen een ingrijpende ‘Justizreform’; c) de
invloed van op gerechtelijke statistiek
steunend ‘Rechtstatsachen’-onderzoek op
de ‘Justizreform’. De aanwending van
‘Rechtstatsachen’ en ander rechtssociologisch
onderzoek ter begeleiding van de ‘Justiz
reform’ heeft niet alleen bijgedragen tot
de soliditeit van voorgestelde hervormingen
maar heeft ook veel tijd in beslag genomen
en zo duidelijk bijgedragen tot het trage en
stapsgewijze karakter dat de hervorrnings
procedure in de Bondsrepubliek Duitsland
kenmerkt.

59. Dc toepassing van enkel- cii ineenoudige
rechtspraak in civiele zaken bij de
arrondissementsrec/itbanken (1980)
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Onderzoeker: mr. J.R.A. Verwoerd

Op basis van gerechtelijke statistiek en vraag
gesprekken met rechters wordt nagegaan op
welke wijze door de rechtbanken gebruik
gemaakt werd en wordt van de betrekkelijk
grote vrijheid, die de wetgever aan de
rechter heeft gelaten om civiele zaken door
een enkelvoudige dan wel meervoudige
kamer te laten berechten. Welke criteria legge
de rechtbanken aan voor enkel- of meer
voudige berechting? Welke aandeel van de
verschillende categoriëe n zaken wordt enkel
voudig afgedaan? Welke rechters worden
met enkelvoudige rechtspraak belast? In de
zomer van 1981 wordt boven omschreven
inventariserend deel van het onderzoek
aan de Staatscommissie Herziening Rechter
lijke Organisatie gepresenteerd. Het ligt in
de bedoeling dit verslag te laten volgen door
een meer opiniërend en aanbevelingen omvat
tend deel,waarin de enkel-en meervoudige
rechtspraak in verband wordt gebracht met d
specialisatie, de Organisatie van werkzaam
heden, ltet procesrecht en andere oncierwerpe
van belang voor een toekomstige rechterlijke
orgmisatie. Bij deze rapportage zal een aantal



alternatieve modellen van rechterlijke organi
satie worden gepresenteerd.

60. Ti7dsbesteding van rechters der arrondis
seinen tsrechtbanken (1981)

Onderzoekers: drs. P.C. van Duyne, mr. drs.
W. Hengeibrock, mr. P.AJ. Th. van Teeffelen
en mr. J.R.A. Verwoerd

Dit onderzoek wordt verricht ten behoeve
van de Commissie van Advies inzake werk
wijze en normen van de Arrondissements
rechtbanken. Bij het onderzoek worden tevens
vragen meegenomen van belang voor het
werkterrein van de Staatscommissie Her
ziening Rechterlijke Organisatie. Doel is
inzicht te verkrijgen in de tijdsbesteding en
werkwijze van rechters en hun aandeel in
het totale werkpakket van de rechtbank. Bij
een tweetal rechtbanken, namelijk die te
Breda en Zutphen, worden de benodigde
gegevens langs drie wegen verzameld: 1.
gerechtelijke statistiek verzameling ter griffie:
het meten van de in-, door- en uitvoer van
zaken over de laatste jaren; 2. tijdschrjven
door de rechters: gedurende een periode van
vier â zes weken noteren de rechters volgens
een uitgebreide instructie per dag al hun
diverse werkzaamheden; 3. interviews met
de rechters: evaluatie van het tijdschrijf
onderzoek en vragen omtrent het rechterlijk
functioneren binnen de Organisatie e.d.
Na presentatie van het onderzoek op de twee
rechtbanken in het najaar van 1981 kan de
Nonnencommissie besluiten omtrent vervolg
onderzoek op andere rechtbanken.

III. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN
DE COORDINATIECOMMISSIE WETEN
SCHAPPELIJK ONDERZOEK KINDER
BESCHERMING

A. Afgesloten

In de periode juli 1980 tot juli 1 981 zijn geen
onderzoeken afgesloten.



B. Lopende projecten

61. Aanpassing en prediktie van aanpassing Ii
(AEPRA III, 1977).
Drs. K. Mesman Schuttz van het SISWO te
Amsterdam en drs. C van Uhm zijn de onder
zoekers van dit project, waarin een aantal ond
zoeken zijn ondergebracht:
In het driehuizenpro/ect worden gegevens ver
zameld van jongens, die verbleven in één van
volgende tehuizen: Nederlandsch Mettray, de
Dreef of de Marke. In februari 1981 is het
eerste interimrapport verschenen, waarin de
intake-gegevens van de jongens zijn opgenome
Tevens is een vergelijking gemaakt van deze
gegevens met gegevens van andere kinderbe
schermirigsjongeren. Er zullen in de loop der
tijd nog rapporten verschijnen over het verblij
in de tehuizen en voor zover mogelijk, over ee
follow-up periode na het verblijf in de inrichti
Het tweede project is het regioproject: in

110 Groningen is een begin gemaakt met de intro
ductie van de COM-procedure. Het project
verkeert in het beginstadium. Het deelonderz
over EEG-gegevens is afgerond.

62. Toepassing en effect maatregelen T.3.R..
enB.B. (1975)
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
Beschikkingstelling van de Regering en Buiten
gewone Behandeling, en betreffende een a-selc
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 niiieu- en psycho
diagnostische gegevens verschillen te vinden
tussen pupillen, die in het kader van TBR, var
BB en op een andere plaatsingsgrond zijn opg
nomen? 2. zijn er bij deze categorieën verachi
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 vc
komen van delinquentie en het zich aanpassen
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 behandelingsfaciiteiten?



De bewerking van de gegevens vindt plaats in het
kader van AEPRA III (zie het hierboven ver
melde project). Het eindrapport is binnenkort
gereed.

63. Follow-up meisjesinrichtingen (1976)
Drs. J.J. van der Meuten van de Helper Haven
te Groningen heeft gedurende één jaar het maat
schappelij k aanpassingsproces gevolgd van
meisjes van vijftien jaar en ouder die tenminste
drie maanden in een kinderbeschermingstehuis
hebben doorgebracht en tracht de factoren op
te sporen die dit aanpassinproces voorspellen.
Het onderzoek is afgerond en het rapport
wordt gedrukt (mei 1981).
Tevens zijn twee deelonderzoeken verricht:
een onderzoek over de Weglopers (en hun
sociale positie) uit de in het onderzoek opge
nomen tehuizen en een onderzoek, waarin
Aepra.criteria zijn toegepast voor meisjes.
Beide deelonderzoeken zijn afgerond en de rap
porten worden momenteel gedrukt.

64. Arbeidsbevrediging en verloop groeps
opvoeders (19 72)
De Stichting voor onderzoek naar psycho-socia
le stress (SOPS) onderzoekt welke determinan
ten het functioneren van de groepsleiding bepa
len en wat de oorzaken zijn voor het relatief
grote verloop onder de groepsopvoeders. Het
onderzoek wordt onder supervisie van prof
dr. F.3. Defares en dr. J.D. van der Ploeg
uitgevoerd door mevr. drs. M. Brandjes en
drs. C Nass. Het onderzoek is in september
1978 gestart en zal in 1981 worden afgerond.

Gedragstherapie-onderzoeken

De Coördinatiecommissie subsidieert samen met
het Nederlands Comité Kinderpostzegels het
zgn. ‘i’ijfjarenplan gedragstherapie-onderzoeken
Fedologisch Instituut te Amsterdam, onder
zoekers: drs. J. Heiner, drs. A. A.J. Bartels,
drs. N. W. Slot, drs. G. de Kruyff
Binnen dit vijfjarenplan zijn de volgende onder
zoeken gestart:

65. Gedragstherapie IV: training van gezins
voogdijteams (1979)
Dit onderzoek is vergelijkbaar met Gedmgs



therapie II, maar nu wordt in plaats van aan
individuele gezinsvoogden aan gezinsvoogdij
teams een cursus gegeven in de gedragsrnatige/
gedragsthempeutische sociale vaardigheids
training aan ‘probleemjongeren en probleem-
gezinnen’. Dit onderzoekis in oktober 1979
gestart. Er zullen vier teams gezinsvoogden
worden getraind. Het onderzoek zal in 1981
worden afgerond. Het cursusboek, dat uit
Gedragstherapie II resulteerde, zal enigszins
worden bijgesteld op basis van de opgedane
ervaringen en daarna op ruime schaal worden
verspreid.

66. Gedragstherapie V: ‘Achiej’ement Place’
(1980)
Een onderzoek naar effecten van hulpverle
ning aan ‘probleemjongeren’ in een semi
residentile setting zoals bij de Amerikaanse
‘Achievernent Place’-werkwijze. Het hoofd -

onderzoek zal, als de voorbereidende onder-
112 handelingen positief kunnen worden afgerond

in augustus/september 1981 van start gaan.

67. Het sociaal klimaat ran de leefgmep
(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 klimaat van de leefgroep kan meten.
Hiervoor legt hij een in een vooronderzoek
geteste vragenlijst voor aan een aantal
leefgroepen van verschillende typen kinder
beschermingstehuizen. Het onderzoek zal
in 1981 worden afgerond.

68. De gebntiks- en bele’ingswaarcle vam? 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 kindertehuis. Het doel
van het onderzoek is drieledig: — inzicht ver
krijgen 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



kinderen en jongeren in kindertehuizen; het
formuleren van beleidsimplicaties met betrek
king tot de bevordering van zowel bestaande
als nog te realiseren ruimtelijke settings in de
residentiële hulpverlening aan kinderen en
jongeren. Dit onderzoek wordt gezamenlijk
gesubsidieerd door de Coördinatiecommissie
en het Nederlands Comité Kinderpostzegels.
De Coördinatiecommissie beziet momenteel
de mogelijkheden voor subsidiëring van het
hoo fdonderzoek.

69. 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
om de factoren die daarin een rol blijken te
spelen te specificeren. Daartoe zullen onder
meer interviews plaatsvinden met allen, die
bij de totstandkoming van de omgangsregeling
zijn betrokken. De Coördinatiecommissie
subsidieert sinds 1juli 1981 het onderzoek.
Het onderzoek duurt tot 1juli1984.

70. Evaluat ieonderzoek plaatsingsadviescom
missies (1980)
Sinds 1 september 1980 subsidieert de Coör
dinatiecommissie het evaluatie onderzoek
plaatsingsadviescommissies (pac’s). Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door het
Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste
Psychologie (GITP) (R. FohI, F. Remmerswaal
1. Wladimiroff,) te Nijmegen. Doel van het
onderzoek is na te gaan op welke wijze en
onder welke voorwaarden pac’s een bijdrage
kunnen leveren aan verbetering van het
plaatsingsbeleid. Hiertoe zijn een aantal pac
achtige initiatieven geselecteerd voor deel
name aan een experiment. Het onderzoek
vindt in overleg met deze pac-initiatieven



plaats. Verder worden informatiedagen over
het onderzoek gehouden en worden nieuws-
brieven ‘in het veld’ verspreid. In de nieuws-
brieven wordt ingegaan op de stand van het
onderzoek, ondervonden problemen enz.
Nadere informatie bij het GITP, Nijmegen
6f het secretariaat van de Coördinatie-
commissie. Het onderzoek is gepland tot
1 oktober 1982.

71. Experiment vragentijsten (1981)
In vervolg op het onderzoek ‘Voorlichting met
behulp van vragenlijsten in strafzaken tegen
minderjarigen’ (zie Just. Verkenningen, nr. 7,
1980, blz. 88 en 113) heeft een commissie
‘Vragenlijst’ een door de Raden voor de Kinde
bescherming te hanteren vragenlijst opgesteld.
Deze vragenlijst wordt momenteel door drie
Raden uitgeprobeerd. Het gebruik van de
vragenlijst door Raad/Kinderrechter/officier
van justitie zal na drie maanden worden

114 geëvalueerd. Eventueel zal op basis van die
evaluatie een bijstelling plaatsvinden waarna
de vragenlijst bij alle Raden zal worden gein
troduceerd. Dit experiment wordt begeleid
door mw. dr. J. Junger-Tas, raadadviseur
bij het WODC voor het kinderbeschermings
onderzoek.

C. In voorbereiding zijnde projecten*

72. Experiinen t pleeggezinplaatsingen

In vervolg op het onderzoek ‘Plaatsing in Pleeg
gezinnen’(FJPO) (zie Just. Verkenningen, nr.
7, 1980, blz. 87) is door mw. dr. J. Jonger-
Tas, raadadviseur bij het WODC voor het kind
beschermingson derzoek, nagegaan of het
mogelijk was op basis van de verkregen resul
taten verder te gaan. Op basis van een
literatuurstudie is zij gekomen tot het opzet-

* Er wordt met diverse onderzoekers overleg
gepleegd over mogelijke subsidiëring van onderzoek.
In verband met de ‘bestedingenstop’ was het op
dit moment van samenstelling van deze opgave
echter niet mogelijk subsidie toe te zeggen. Daarom
wordt op deze plaats niet nader op de projecten
ingegaan.



ten van een experiment pleeggezinplaatsingen.
Over dit experiment vinden momenteel
onderhandelingen plaats met de Directie
Kinderbescherming, WIJN en Pleeggezin-
centrales.





verig onderzoek verricht aan
criminologïsche instituten

q. binnen de vakgroepen
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i hogescholen in Nederland

Universiteit van Amsterdam
Crirninologisch Instituut ‘Bonger

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

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

Art. 248 bis (1911—1971) luidt: ‘De meerder
jarige die met een minderjarige van hetzelfde
geslacht, wiens mindeijarigheid hij kent of
redelijkerwijs moe t vermoeden, ontucht
pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaar’. Dit onderzoek richt
zich in de eerste plaats op het proces van
strafwetgeving. Welke ontwikkelingen in ons
strafrecht zijn aan deze bepaling voorafgegaan.
Hoe kwam dit artikel in 1911 tot stand;
welke rechtsgoederen zei men te beschermen;
welke belangen waren gemoeid met al of niet
strafbaarstelling; hoe wisten deze politieke
kracht te ontwikkelen. Vervolgens komt ter
sprake hoe dit artikel in de loop der jaren
is toegepast en welke gevolgen dit had.
Ten slotte wordt onderzocht welke omstandig
heden leidden tot het streven naar decrimi
nalisering en hoe dit politiek verwezenlijkt
kon worden door de afschaffing van de
bepaling in 1971. De afronding van het onder
zoek vindt eind 1981 plaats. Het zal worden
gepubliceerd in de vorm van een proefschrift.

74. Afwijkend gedrag bij kinderen in tehuizen

Onderzoeker: drs. R.R.J. Landman

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te
krijgen in de positie van kinderen in tehuizen.
Met behulp van een inhoudsanalyse van de
beschikbare dossiers worden de nodige



gegevens verzameld, die als basismateriaal
dienen voor een vervoigstudie. Daarnaast
vindt door middel van een tiental casestudies
een besclirij vend perceptie-onderzoek plaats.
In deze case-studies worden gesprekken
gevoerd met de kinderen en de personen
in instanties, die betrokken zijn hij het
proces van tehuisplaatsing.
Het onderzoek zal verricht worden in een
tweetal tehuizen voor normale jeugd en
wordt eind 1982 afgerond in de vorm van
een dissertatie.

75. Vernielingen in A insterdarn

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’ besic
ten een onderzoek in te stellen naar de ‘toe-

118 nemende agressie onder jongeren’, al dan niet
gepaard gaande met vernieling en baldadigheic
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 even
tueel te veronderstellen samenhangen zou
kunnen bevestigen.

76. Verkrachting: feiten en i’isies

Onderzoeker: drs. Ed Leuw

Feiten: Een onderzoek naar ontwikkelingen
in strafrechtelijke reacties op aanranding en
verkrachting. Zowel kwantitatieve als
kwalitatieve gegevens: relatieve frequenties
van aangifte, opsporing, dagvaarding, veroor
deling, kenmerken van daders en slachtoffers,
relatieve zwaarte van straffen, gehanteerde
begripsmatige constructies door de verschil
lende partijen ter beoordeling van de ‘ernst’
en ‘schuld’-vragen. Visies: Definities en
verklaringen van aanranding en verkrachting
vanuit: sociologie, criminologie, psychologie!
psychiatrie, socio-biologie, antropologie,
(radicaal) feminisme.



77. 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 prak
tische problemen, vooral m.b.t. begrippen als
daderschap, schuld en opzet. Bovendien kun
nen, nu het vrijwel altijd zgn. ‘instrumentele’
criminaliteit zal betreffen, vraagtekens worden
gezet bij de effectiviteit van de strafrechtelijke
sanctie, terwijl 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
sprakelij ke corporatie als juridisch verschij n
sel en macro- en organisatiesociologische
factoren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met finan
ciële steun van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek.

78. Taakvervulling van de politie in een
A msterdams stadsdeel

Onderzoeker: drs. D.J. Wijmer

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



79. Misdaadi’erslaggei’ing in Nederland

Onderzoeker: drs. H.J. Franke

Door het verzamelen en interpreteren van
verslagen en berichten in Nederlandse kranten
zal gepoogd worden het inzicht te vergroten
in de ontwikkeling van de misdaadverslag
geving sinds 1800. Met name zal getracht
worden de samenhang tussen ontwikkelingen
in de aard en omvang van de misdaadverslag
geving en andere lange tennijn processen aan
te tonen en te verduidelijken. De vraag in
hoeverre de verslaggeving in kranten over arre
taties, berechtingen en best raffmgen van
misdadigers in verband staat met historische
ontwikkelingen in het openbaar straffen van
misdadigers op een schavot, staat hierbij
centraal. liet onderzoek, dat wordt uit
gevoerd met financiële steun van de Neder
landse Organisatie voor Zuiver Wetenschap-

120 peljk Onderzoek, zal begin 1984 worden af
gerond in de vorm van een proefschrift.

80. En’aringen van slaclttofJrs vaii
i’e,*tach ting

Onderzoeker: mw. L. Vorrink

Het onderzoek is in januari 1980 gestart in
het kader van een TAP-regeling en is tot 1
april 1981 met subsidie van CRM verlengd.
Het doel was om in brede zin te vragen
naar wat vrouwen in verband met haar ver
krachting hebben meegemaakt. Inmiddels is
een rapport geschreven waarin een analyse
tvordt gegeven van 25 open gesprekken met
verkrachte vrouwen van wie er vier door haar
echtgenoot waren verkracht. Daarbij komen
de volgende hoofdthema’s aan de orde: a)
de verkrachtingssituatie; b) beteving van de
verkrachting: c) verwerking achteraf; d) opvw
bij de hulpverlening; e) opvang in eigen kring:
en t) gang van zaken bij politie enjustitie na
aangifte van de verkrachting. De relatie tussei
verkrachting en andere vormen van seksueel
geweld wordt besproken en daarmee ook de
afbakening van het begrip verkrachting. De
bedoeling is om op basis van het nu verkreger
materiaal duidelijke hypothesen te gaan for-



muleren en komende interviews met verkrachte
vrouwen gestructureerder in te richten.

Vrije Universiteit Amsterdam
riminoIogisch Instituut

21. Strafrechtgeschiedenis: lange- termijnont
wikkeling 19e en 20e eeuw

Onderzoeker: drs. S. van Ruller

Probleemstelling: welke ontwikkelingen met
een lange-termijnkarakter sinds * 1 $00 zijn er
in de Nederlandse strafrechtspleging aan te
tonen? Bij het onderzoek wordt gebruik ge
maakt van gerechtelijke, criminele en gevange
nisstatistieken. Publicatie: in Tijdschrift voor
Criminologie en in een deelrapport in 1981 en
mogelijk in een dissertatie.

82. De rechter-commissaris in strafza keit; een
observatiestudie

Onderzoeker: mr. A. Frid

Beschrijving, vergelijking en analyse van de
dagelijkse gang van zaken in het kabinet van
instructie, eind zestiger en begin tachtiger jaren.
Publicatie in boekvorm, waarschijnlijk 1982.

83. 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: augustus 1976.
Het onderzoek werd eind 1980 afgerond. De
resultaten zijn neergelegd in een rapport. Een
dissertatie over het onderwerp kan tegemoet
worden gezien.

84. Vraag—antwoord structuren in de commu
nicatie tussen rechter en verdachte

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



Probleemstelling: In hoeverre komt in de
vraag—antwoord communicatie tussen rechter
en verdachte het verschil in macht tot uiting.
Doel: zoeken naar betere vormen van commu
nicatie. Aanvang: augustus 1980. Fasering:
1980—1981 theorievorming en materiaalverza
meling. Publicatie: dissertatie. Onderzoek is
mogelijk gemaakt door toekenning van sub
sidie uit de zgn. ‘Beleidsruimte Onderzoek’ vat
de Vrije Universiteit.

$5. Het fitnctioneren van de Reclasserings
vroeghulp in Anisterciam

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

Het vroeghulp onderzoek omvat een drietal
stadia. De eerste fase omvat een schriftelijke
enquête over de jaren ‘781’79.
Het betreft hier gegevens over vroeghuipgevail

122 die door vroeghulpmedewerkers zijn geleverd.
De resultaten van deze enquête zijn verwerkt
en zullen deels in een interimverslag in de 1001

van dit jaar, deels in de eindrapportage omstre
de jaarwisseling worden opgenomen. In een
tweede fase zijn een aantal vroeghulp ‘consu
menten’ gernterviewd, welke interviews zijn
getranscribeerd en voorlopig geanalyseerd. He
materiaal hieruit zal worden verwerkt in de
eindrapportage. Het afgelopen jaar heeft de
nadruk vooral gelegen op interviews met vroe
hulpmedewerkers. Bij de opzet van deze fase
is uitgegaan van theorieën uit de etlmornethot
logie.

Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep Strafrecht en forensische psychiati

$6. Bewijs tegenover rechtsvinding in het str
proces

Onderzoeker: mw. mr. J. Bins

Doelstelling: onderzoek naar de grondslagen
van het stmfproces, nI. naar het karakter van
feitenvaststelling tegenover rechtsuitleg, met
het doel de huidige regeling van het Wetboek
van Strafvordering te evalueren en voorstellet
te doen voor verbetering. Probleemstelling: ii



het Nederlandse strafproces is de vaststelling
zowel van recht als van feiten een rechterlijke
taak. Deze beide taken zijn verschillend van
aard, ze verschillen in hun belang voor cassatie
en vereisen een verschillende regeling. Toch zijn
deze taken nauwelijks te scheiden in de beslis
sing die de rechter neemt. Vraagstelling: (a) Hoe
kan men praktisch het onderscheid maken
tussen feitenvaststelling en rechtsuitleg als een
abstracte scheiding niet mogelijk is? (b) Welke
regels zijn dan adequaat voor deze onderscheiden
aspecten van de beslissing? Publicatievorm:
proefschrift.

$7. Gemeente-strafrecht

Onderzoeker: mr. H.K. ter Brake

Probleemstelling: Is het gemeente-strafrecht,
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in strijd
met fundamentele beginselen van het strafrecht
en strafprocesrecht en de beginselen van rechts
zekerheid en rechtsgeljkheid? Doel: Aan de
hand van de resultaten, welke in het kader
van de probleemstelling zijn gevonden, voor
stellen doen ter hervorming, dan wel 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.

88. Noodweer

Onderzoeker: mr. A.J. Machielse

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

89. Beklagregeting 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.



90. Openbaarheid in de (straffrechtspraak

Onderzoeker: mr. U. van de Pol

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

91. Politiebevoegdheden bij ontdekking op
heterdaad van strafbare feiten

Onderzoeker: drs. J. Naeyé

Probleemstelling: Op welke wijze worden de
bevoegdheden bij ontdekking op heterdaad
van strafbare feiten juridisch genormeerd en
in de dagelijkse politiepraktijk toegepast?
In hoeverre is het gewenst dat er in de huidig
wettelijke regelingen van deze politiebevoegd
heden wijzigingen worden aangebracht?

124 fasering: 1981: opbouw probleemsteffing;
1982—1984: materiaalverzameling; 1985:
verslaglegging. Publicatie. dissertatie, tijd
schriftartikelen en videobanden. Het onderzo
is mogelijk gemaakt door toekenning van sub
sidie uit de zgn. ‘Beleidsruimte Onderzoek’ v
de Vrije Universiteit en door subsidiëring van
wege het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

92. De rechtspositie van de geestelijk gehan
chicapte

Onderzoeker: mr. K. Blankman

Onderwerp: De rechtspositie van de geestelijl
gehandicapte; uit te monden in een dissertati

Rijksuniversiteit Groningen
Cr1 mino logisch Instituut *

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

93. Weglopers

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent

Onderwerp: Het weglopen van minderjarigen
uit het ouderlijke huis is een fenomeen dat d



laatste jaren hand over hand toeneemt. Althans
het is meer in de belangstelling komen te staan
en men hoort er steeds meet van. Het betreft
hier een oriënterend onderzoek naar dit ver
schijnsel. Methode en onderzoekopzet: Bij de
kinderpolitie in Groningen zijn de archieven
verzameld van kinderen die in 1976 en 1977
zijn gemeld als zijnde van huis weggelopen. In
het totaal gaat het hier om 60 kinderen. Door
verhuizing naar het buitenland, overlijden e.d.
blijken ten slotte 52 gezinnen in principe
geschikt om te interviewen. De vader, de
moeder en het weggelopen kind worden ge
interviewd. Gevraagd wordt naar gezinssituatie,
opvoeding, vooroordelen en uiteraard naar de
gebeurtenissen en omstandigheden van
het weglopen.

94. Maatschappelijke achtergronden van
jeugdcriminaliteit,- fase 3: De ktassepositie van
/ongeren in een i’erzorgingsstaat

Onderzoeker: drs. L.A.M. Veendrick

Onderwerp.- Een onderzoek naar de klasse-
positie van jongeren in een verzorgingsstaat.
Met klassepositie wordt bedoeld: de relatie
tussen liet 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
verzorgingsstaat. Men kan hierbij o.a. denken
aan de steeds verdergaande uitsluiting van
jongeren uit het produktieproces, parallel aan
veranderingen in leerplicht en onderwijs. Deze
empirische analyse op basis van literatuur
studie. Daarnaast hopen we via gesprekken
met jongeren inzicht te krijgen in hun
individuele klassepositie: hoe geven ze deze
zelf feitelijk weer en hoe ervaren en beoordelen
ze deze. Het gaat hierbij om vragen als: — hoe
wordt de individuele ontwikkeling, het proces
van het volwassen worden en de maatschappe
lijke integratie door de klassenverhoudingen
bepaald. — welke gevolgen heeft het kapita
listische produktieproces, via individuele
bekwaamheid en opleidingskansen, voor de



positie en het bewustzijn van de jongere.
Methode en onderzoeksopzet: Met ongeveer
140 jongeren (15—25 jaar) uit Groningen
zijn gesprekken gevoerd. Deze groep is onder
te verdelen in scholieren (15—20 jaar), werkei
de, langdurig werkloze en studerende jongerel
(18—25 jaar). Deze gesprekken zijn gevoerd
m.b.v. een topicljst waarop de belangrijkste
onderwerpen vermeld zijn. Alle gesprekken
zijn op tape opgenomen. De verwerking en
analyse wordt volgens de zgn. kwalitatief
methodologische principes uitgevoerd. De
belangrijkste resultaten daarvan worden weer
ingevoerd als gespreksthema’s in de zgn.
terugkoppelingsgesprekken: dit zijn groeps
gesprekken die met dezel Ede jongeren gehoud
zullen worden, waar ook al individueel mee
gepraat is.

95. Werkloosheid en criminaliteit II

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

Ondeiwerp: Onderzocht wordt de veranderin
in leefsituatie bij langdurig werklozen en
welke gevolgen dit heeft voor het gedrag.
:11e thode en onderzoeksopzet: Aan een groep
van pim. 35 langdurig werklozen (langer dan
6 maanden) van tussen de 16 en 25 jaar zal
door middel van diepte-interviews (de kwali
tatieve methode) worden gevraagd welke
gevolgen de werkloosheid heeft gehad ten
aanzien van huisvesting, inkomen, vrijetijds
besteding, sociale contacten en zelfbeeld
én de wijze waarop op deze gevolgen wordt
gereageerd.

96. RBS 38, een experiment in de buiten
justitiële opvang van jongereil met politie-

contacten

Onderzoekers: mw. dr. ME. Andriessen* en
dr. R.W. Jongman

Onderwerp: Mede als vervolg op de conclusie
uit het onderzoek Kijken bij de kinderpolith
wordt via een praktijkexperiment (RBS 38)
onderzocht hoe de hulpverlening aan
jongeren met politiecontacten dient te



geschieden. Methode en onderzoeksopzet:
Voor een periode van twee jaar wordt in een
pand in de binnenstad een bureau gevestigd,
waarin en van waaruit twee welzijnswerkers
jongeren uit de doelgroep actief benaderen
om waar nodig concrete hulp te verlenen.
Namen worden via de politie doorgespeeld.
De jongeren zijn vrij al of niet op de contact-
pogingen van RBS in te gaan. Onderdeel van
de hulpverlening is het verschaffen van sociale
informatie over cliënten t.b.v. de vervolgings
en berechtingsbeshssing. Van de activiteiten
van RBS 38 wordt voortdurend verslag
gedaan om zodoende 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 definitieve vormgeving
voor dit soort hulpverlening dient te zijn.
Conclusies: Het eerste haljaarlijkse rapport
(juni 1977) maakt duidelijk dat de RBS
werkers een goede ingang hebben bij de
jongeren omdat ze zich niet bureaucratisch
gedragen; de problematiek van de jongeren
erg groot is en steun daarbij hard nodig is;
de jongeren justitieel ingrijpen als zeer
bedreigend ervaren en het O.M. en de
kinderrechter zich graag laten leiden door
de sociale informatie die RBS hun verstrekt.
Het tweede haljaarljkse rapport (juni1978)
maakt duidelijk dat een groeiend aantal
cliënten uit zichzelf komt en het aantal
politieverwijzingen afneemt; het zwaartepunt
van de problemen van de cliënten ligt bij de
relatie met het ouderlijk huis en bij de justitie-
contacten; de hulpverlening zich vooral richt
up het zoeken naar concrete verbeteringen
voor de cliënten zelf (bijv. werk vinden,
huisvesting regelen, enz.); een derde van de
cliënten een intensieve tot zeer intensieve
relatie heeft met RBS; de contacten tussen
RBS en justitiële instanties veelvuldig zijn;
RBS na de experimenteer-periode door wil
gaan als aparte stichting, gesubsidieerd door
enerzijds de gemeente, anderzijds door het de
partement van justitie; RBS veel goodwill
heeft opgeleverd bij andere hulpverlenende
instanties, maar dat deze instanties zelf weinig
lust tot veranderen hebben; er voor jongeren
uit de doelgroep gecombineerde werk/op-



leidings-projecten moeten komen. Nadere
evaluatiestudies volgen.

97. Dossier-onderzoek minderjarige verdaeb-
ten die bij de politie in het gebied van het
sainenwerkingsorgaan Westfriesland (SO W)
bekend zijn geworden

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

Onderwerp: Met behulp van officiële dossiers
(processen-verbaal) wordt o.m. geprobeerd
een typologie van delinquentiepatronen ondei
minderjarige verdachten (12 t/m 17j.) te
construeren. Dit wordt over de periode 1974
t/m 197$ uitgevoerd, vnl. om het procesmatig
karakter te kunnen analyseren (loopbaanont
wikkeling e.d.) en daarop aansluitend tot
preventiep rogramma-ontwikkeling te kunnen
komen. Methode en onderzoeksopzet: In-

128 houdsanalyse processen-verbaal m.b.v.
voorgestructureerd codeb oek; longitudinale
opzet, descriptief, ontwikkeling theoretisch
model (primaire Vs. secundaire deviantie).
Alle minderjarige verdachten die in 1974
t/m 197$ bij de politie bekend zijn geworden
en terzake waarvan p.v.’s zijn opgemaakt.
Enerzijds wordt dit bij de gemeentepolitie,
anderzijds bij een aantal groepen van de
rijkspolitie in een aantal gemeenten in
Westfriesland (N.H.) uitgevoerd.

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 be
paalde leerlingen zich in criminele richting
ontwikkelen. Daarnaast zal getracht worden
te komen tot een nadere beschrijving van
deze processen en een nadere bepaling van
de leerlingen die in dit opzicht het grootste
risico lopen. lviethode en onderzoeksopz et:
Door middel van literatuuronderzoek is
getracht de theoretisch belangrijke factoren



in kaart te brengen. In dit onderzoek
zullen deze factoren in een longitudinaal
zogenaamd cohort onderzoek worden getoetst
op hun empirische geldigheid. Er wordt
gedacht aan de vo]gende proefpersonen:
een jaargroep van leerlingen die over een
langere periode gevolgd zal worden en onder
wijzers 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 dataverzame
ling zal van verschillende methoden gebruik
gemaakt worden, zoals deels gestructureerde
vragenljsten, rapportcij fers, rapporten van
de schooladviesinstanties en justitiële
gegevens. Gezien de aard van het onderzoek
zal de dataverzarneling — en dus ook de data-
verwerking en rapportering •— gefaseerd
plaatsvinden.

99. Levensomstandigheden en levensstijten
van hard-drugsgebruikers, een typologie

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

Onderwerp.’ Het onderzoek bestaat uit twee
gedeelten. In het eerste gedeelte wordt de
hypothese onderzocht dat voor ww-jongeren
het gaan gebruiken van hard drugs (heroilie)
een betekenisvolle gedragslijn kan zijn. Nage
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 bei’nvloedt en
verschuivingen in positie en perspectief heeft
aangebracht. Tenslotte zal op de hulpverle
ningsbehoefte- en ervaringen worden inge
gaan. In het tweede gedeelte zal het functio
neren van een ‘drug scene’ centraal staan.
Methode en onderzoeksopzet: Eerste gedeelte:
Methode: o.g.v. eerder onderzoek en literatuur-
studie is o.m. rond de hierboven genoemde
basisbegrippen ‘positie en perspectief een
aantal mogelijke verSanden opgesteld. Tech
niek: in open gesprekken met gebruikers van
hard drugs zullen vragenderwijs deze ver-
banden in ‘common sense’ taal naar voren



kunnen worden gebracht. Afhankelijk van

de reacties zullen in de loop wijzigingen

kunnen worden aangebracht. Verwerking

zal gebeuren m.b.t. thema-indelingen. Daar

naast is een voor computerverwerking

geschikte variabelenljst opgesteld, die per

respondent door de onderzoeker wordt inge

vuld. Steekproeftrekking: via instellingen voo

drughuipverlening 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.F. V. Een onderzoek naar het Jitnctio•

neren van gemeentelijke strafverorderingen,

in het bijzonder met betrekking tot het

,niliett

Onderzoeker: J. Allersma
130

Onderwerp: De waarde van de Algemene PoL

tie Verordening in de huidige samenleving is

omstreden. Veel beweringen doen hierom

trent 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 onderzoe

beperkt zich tot de provincie Drenthe en rici

zich speciaal op milieu-zaken. Vooral rechts-

historische- en rechtssociologische benaderin

101. Aanpassingsprobteinen van meisjes na

inrichtingstijd

Onderzoekers: J. van der Meulent en dr. R

Jongman

Onderwerp: Inventarisatie van problemen,

waarmee meisjes, die een justitieel tehuis

verlaten in de samenleving te kampen hebb

Methode en onderzoeksopzet: Bij uitplaatsL

vindt een gestandaardiseerd exit-interview

plaats. Daarbij komen meningen over tehuis

leiding e.d., toekomstverwachtingen enz. aa

de orde. Na 2,7 en 12 maanden vinden follc

up interviews plaats. In totaal worden 100 i

120 meisjes gevolgd (populatie van ± 2 jaar

uitgeplaatsten uit tehuizen). Doel onderzoe



Zo mogelijk betere begeleiding na uitplaatsing
en tijdens inrichtingstijd directer inspelen
op te verwachten latere problemen.

102. Problemen in de bouwwereld 1

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
problemen komen zoal voor en hoe vaak? Ver
moedt men opzet h het spel? Is het tot een
conflict gekomen, en hoe is dat opgelost?
Methode en onderzoeksopzet: Als steekproef
worden ± 500 personen die in 1978 hun
woning hebben laten bouwen in een van de
drie noordelijke provincies met een vragenlijst
benaderd. De gegevens worden kwantitatief
verwerkt. De ± 150 personen die de grootste
of meeste problemen gehad hebben, worden
nader geinterviewd, en deze gegevens zullen
kwalitatief verwerkt worden. In dit gedeelte
zal ook de andere partij gefnterviewd worden.

103. Problemen in de bouwwereld II

Onderzoekers: G.J. Ploeg en dr. F1. Timmerman

Onderzoek naar de reacties van aannemers,
architecten en Diensten Gemeentewerken op
de resultaten van het onderzoek Problemen in
de bouwwereld 1.

104. Het ontstaan en functioneren van het
huipverleningscentrum voor slachtoffers van
misdrifven 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 huipverleningsprojecten 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.



105. Verkenning voor onderzoek naar B. V ‘s

Onderzoekers: dr. H. Timmerman, dr. F.P.H.
Dijksterhuis en B. Geersing

Verkenning van de rol die de Besloten Vennoo
schappen in Nederland spelen. Welke problem
roepen deze vennootschappen op, hoe worden
ze opgericht, welke controlemogelijkheden
heeft de Staat en hoe worden die gehanteerd?

106. Het then?a klassejustitie in het verleden

Onderzoekers: J. Allersma en dr. RW. Jongim

In deze literatuurstudie wordt materiaal ver
zameld speciaal met betrekking tot ‘klassejus
titie en socialisme’, ‘klassejustitie en anarchis
me’ en ‘Idassejustitie: een algemene beschou
wing’.

107. De clelinquent als object van medische
132 experimenten

Onderzoeker: 1. Allersma

De crimineel als object van wetenschappelijke
experimenten is geen onbekende figuur in de
cultuurgeschiedenis. Terughoudendheid op dit
punt wordt doorbroken door Auflclrungs
denkers, die in hun anthropologie aansluiting
zoeken bij de klassieke oudheid. Sindsdien is
het steeds een moreel probleem gebleven,
waarvan nog recente discussies getuigen.

108. Schoot en alcoholgebrttik

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

In het kader van een onderzoek naar de relatk
tussen scholing en delinquentie werden in een
daartoe afgenomen, deels open en deels gestru
tureerde vragenlijst ook vragen met betrekkin{
tot het gebruik van tabak, soft- en hard drugs
en van alcohol gesteld aan ongeveer 1200
scholieren in het voortgezet onderwijs in een
middelgrote plaats in Noord-Nederland.

109. De ontwikkeling van het nrnatschappetij
perspectief in dc secundaire so cialisatie-Ise



bil jongeren in verband met deÏinquentie

Onderzoekers: drs. O.J.A. Janssen en drs. S.
Mie dema

Invloed van ontwikkelingen in maatschappelijk
perspectief van jongeren in een moderne ver
zorgingsstaat op socialisatieprocessen en delm
quent gedrag.

110. Gezinsideotogie binnen de kinderbescher
ming

Onderzoeker: mw. dr. M.F. Andriessen

Uit historisch onderzoek blijken kinderbescher
ming en gezinsideologie nauw met elkaar ver
weven te zijn. Kinderbescherming en kinder
strafrecht richten zich speciaal op de laagste
sociale lagen, zo zelfs dat van een massaal
heropvoedingsproces kan worden gesproken.

111. De behoefte aan hulp- en dienstverlening
bij slachtoffers van misdrijven

Onderzoekers: drs. G.J.A. Smale, M.R van Veen

Door middel van inventarisatie van hulpverle
ningsverslagen een overzicht geven van de be
hoefte aan hulp- en dienstverlening op de vol
gende terreinen: financieel, lichamelijk, psychisch.
emotioneel, politie en rechtspraak, huisvesting,
relationele sfeer, juridische bijstand, met betrek
king tot de dader, preventie en verzekering.

112. De criminologische tÏteorie van Eysenck

Onderzoeker: dr. H.LW. Angenent

De theorie van Eysenck in multivariaat pers
pectief.

113. De drie-componententheorie

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent

De ontwikkeling van een model waarin wordt
aangegeven in hoeverre sociologische, psycho
logische en biologische factoren crimineel
gedmg verklaren.



11 4. Obsen’eren: de validiteit van gedrags
beoordellngen

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent

Aan de hand van een aantal onderzoeken bij
de politie wordt de hypothese onderzocht da
observatoren zien wat ze willen zien.

11 5. Dark number onderzoeken

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent

Controle op de betrouwbaarheid en validiteit
van dark number gegevens.

116. Opvoeding, persoonljkheicison twikkeil,
en criminaliteit

Onderzoeker: dr. H.L.W. Angenent

134 De relatie tussen opvoeding, persoonlijkheid
en criminaliteit bij vermogens- en agressieve
delinquenten.

Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut

117. Gedragstherapie bil cle behandeling van
delinquenten

Onderzoeker: dr. A.R. Hauber

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin g
dragstherapie toepassing vindt bij de behand
ling van delinquenten (i.c. zij die op grond va
ontdekte wetsovertredingen zijn gestraft of o
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 Veren
ging voor Gedragstherapie. De analyse van de
data vordert.

118. Criminaliteit met cheques in Nederland

Leiding: drs. L.G. Toornvliet

In dit onderzoek wordt gekeken naar de aarc



de omvang van de criminaliteit met cheques in
Nederland, de invloed van de gamndering 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. Lemeft’s
ideeën over ‘naive check forgery’ en ‘systematic
check forgeiy’. Gebruik wordt gemaakt van
enquête-materiaal en dossiergegevens betreffende
overtreding van de artikelen 225, 326 en 326a
WvS.

119. Pedofitie

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

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

120. Het internationale agressieproject

Onderzoekers: prof. dr. W. Builchuisen, in
samenwerking met dr. Rubin (V.S.), dr.
Mednick (Denemarken) en dr. Shoham
(Israël)

Beschrijving: Neuro-psy chologisch deel van het
onderzoek. Dit project wordt in Israël uitge
voerd; er wordt aan deelgenomen door Amerika,
Denemarken, Israël en Nederland. Het project
moet worden beschouwd als een voorstudie.
Onderwerp van onderzoek is agressie. Drie
soorten geweldplegers worden onderscheiden
en wel: (1) Een groep delinquenten waarvoor
geldt dat geweld een middel is om een bepaald,
gewoonlijk economisch, doel te bereiken. Het
gaat hier om personen die b.v. tegen betaling
geweld toepassen (onderwereldcriminaliteit);
(2) Een groep impulsieve geweldpiegers. Hier
gaat het om mensen die vaak bij vechtpartijen
betrokken zijn, en menigmaal veroordeeld zijn
voor mishandeling. Populair gezegd zijn het
heetgebakerde personen die al bij de geringste
aanleiding overgaan tot handgemeen; (3) De
derde groep bestaat uit mensen die hun agressie
altijd sterk in bedwang hebben gehouden, maar
in bepaalde gevallen hun zelfbeheersing hebben
verloren, vaak met zeer emstige gevolgen. Via



vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan
of deze categorieën geweïdpiegers onderling
verschillen en in welk opzicht zij zich onder
scheiden van respectievelijk geihstitutionali
seerde en niet-geiiistitutionaliseerde personen
die als geweidpiegers te typeren zijn. De groep
agressieve delinquenten bestaat uit gedetineer
den die momenteel wegens geweldpleging, een
straf uitzitten in de Ramle gevangenis in
Israël, een zogenaamde ‘maximum secufity
prison’ voor commune delinquenten. Het
onderzoek bestaat uit een sociologisch ge
deelte, een psychologisch gedeelte, een endo
crinologisch gedeelte, een psycho-fysiologisch
gedeelte en een neuro-psychologisch gedeelte.
Leiden zal dat laatste onderdeel voor haar
rekening nemen. Voor een nadere uitwerking
hiervan wordt verwezen naar de paper: ‘Infor
matie met betrekking tot een in Israël te ver
richten voorstudie naar de achtergronden van
bepaalde vormen van agressieve criminaliteit’.

136 Daar wordt tevens uitgebreid ingegaan op de g
ranties ten aanzien van de proefpersonen.

121. Observatie-onderzoek iiaar agressiefaan
cle dit trekkend gedrag

Onderzoeker: prof. dr. W. Builchuisen

Beschrijving: De vragen achter het onderzoek
zijn: Waarom zijn sommige jongeren agressief,
worden sommige niet geaccepteerd door leef
tijdgenoten en zijn sommige geisoleerd. Hoe
beginnen, verlopen en eindigen sociale inter-
acties van deze personen. Hoe verandert het
gedrag in de loop van de ontwikkeling. In de
eerste plaats zal worden geprobeerd d.m.v.
directe gedragsobservatie antwoorden te vinde
op deze vragen. Daarnaast zal aanvullende infc
matie worden verzameld met behulp van inter
views en psychologische tests.

122. Psychologisch en psvchofysioÏogisch
onderzoeic bij agressieve minderjarigen

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

Beschrijving: Uit de literatuur wordt de sugge
tie gewekt dat er verband bestaat tussen cogni



tieve stoornissen en agressief gedrag. Er bestaat
aanleiding te denken dat dergelijke stoornissen
eveneens van invloed zijn op de ouder-kind
relatie, de ontwikkeling van de persoonlijkheid
en met name de emotionaliteit en het functio
neren op school. Via vergelijkend onderzoek
zal worden nagegaan of dit soort vermoedens
juist zijn, en of hierin een basis kan schuilen
voor agressief gedrag.

123. Cohort onderzoek

Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch
Instituut

Onderwerp van studie is agressief gedrag, be
studeerd vanuit een ontwilckelingsperspectief.
Een groep kinderen die in een bepaald jaar zijn
geboren, zal gedurende enige tijd worden gevolgd
Door de ontwildceling van agressieve kinderen
te vergelijken met die van niet-agressieve zal
worden nagegaan wat de betekenis is van ver
schillende factoren voor het ontstaan van
vormen van agressief gedrag. Daarnaast zal
ook aandacht worden geschonken aan andere
vormen van aandacht trekkend gedrag (b.v.
hyperactief gedrag, chronisch nerveuze gewoon
ten, gedragsproblemen op school).
Met behulp van longitudinale-analysetechnieken
zal zo veel mogelijk worden getracht aan te
geven hoe de relevante factoren op elkaar in-
werken. Naast deze longitudinale opzet zullen
een aantal ondersteunende studies worden ver
richt, waarbij het ontwikkelingsperspectief
niet voorop staat.
Binnen het project zijn vier deelgebieden te
onderscheiden: een medisch-organisch, een
psychologisch, een sociaal-gedragsmatig en een
algemeen deel. In het medisch-organische deel
gebied zal de nadruk liggen op variabelen zoals
zwangerschaps- en geboortecomplicaties, aan
wezigheid van ziekten gepaard gaande met hoge
koorts, neurologische afwijkingen, traumata,
enz. Gegevens zullen worden verzameld via
medische dossiers en hetero anamneses betref
fende de gehele levensperiode van de te onder
zoeken kinderen. In het psychologische deel
gebied zal de nadruk liggen op de vaststelling
van de ontwikkeling van het kind op het ge
bied van persoonlijkheid, emotionaliteit, cog



nities, enz. Hierbij zal gebruik worden gemaal
van verschillende dataverzamelingsteclinieken
In het sociaal-gedragsinatige deelgebied valt
het zwaartepunt op het Sociale gedrag van de
leden van het cohort. Centraal staan gebieden
zoals het functioneren op school, het functio
neren in de leeftijdsgroepen en de ouder-kind
relatie. In het algemeen deel van het onderzo
ligt de nadruk op de theoretische en practiscl
integratie vaii de verschillende deelgebieden.
Voortvloeiend uit het longitudinale karakter
van het project kan de voltooiing niet worder
verwacht voor de jaren 1990. Véôr die tijd
zullen regelmatig tussenmpporten worden -

gepubliceerd.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Criminologisch Instituut

124. Criminaliteit als een sociaal conflict

138 Onderzoekers: drs. LG.H. Gunther Moor en
drs. R.W.J.V. van Hezewijk
Supervisie: prof. dr. C.l. Dessaur

Vergelijkend onderzoek naar de interactie
tussen het strafrechtelijke apparaat en vermo
gensdelinquenten enerzijds, en die tussen de
belastinginspectie en overtreders van de inko
stenbelastingwetten anderzijds. Het doel van
het onderzoek is de beide interactieprocessel
te beschrijven. In aansluiting op een theorie
van A. Turk, wordt geprobeerd het verloop
van dergelijke interacties te verklaren met
conflicttheoretische noties. Verwachte publi
catie: eind 1981.

125. Deviante socialisatie

Onderzoeker: drs. GJ.N. Bruinsma

Doel van het onderzoek is het toetsen van ec
theoretisch model zoals dit doorK.D. Opp i:
ontwildceld op basis van de dffferentile assc
ciatietheorie van E.H. Sutherland. Met behu
van een netwerk van hypothesen zal worden
getracht het deviante leerproces te verklaren
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Voor
piot-study zijn bij 244 jongens en meies
van 12—16 jaar interviews afgenomen, met



behulp waarvan de vragenlijst werd getest.
Hiervan is, in samenwerking met di M.A.
Zwanen btirg, in 1980 een uitgebreid rapport
verschenen bij het Crirninologisch Instituut.
Voor het hoofdonderzoek waarin de toetsing
zal plaatsvinden, is de vragenlijst voorgelegd
aan 1209 jongens en meisjes van 12—16 jaar.
De verwachte publicatiedatum van dit pro
motie-onderzoek is vermoedelijk eind 1981.

126. Straftoemeting in lieden en verleden

Onderzoeker: dr. J.P.S. Fiselier

In uitvoering is een onderzoek naar het
beleid inzake seponering, straftoemeting en
straftenuitvoerlegging. Er wordt geprobeerd
een model te ontwikkelen, gebaseerd op de
gedachte dat de totale hoeveelheid straf die
in een samenleving 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 misdadigers worden
bejegend.

127. 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
opgenomen. In het empirische gedeelte van dit
onderzoek wordt deze theorie toegespitst op
het ontstaan van misdaadnieuws. Verwachte
publicatiedatum 1981.

128. Crimino logie in cultureel perspectief

Onderzoeker: prof. dr. CI. Dessaur

In dit onderzoek worden in de traditie van de
‘ideeëngeschiedenis’ culturele verklaringen
gezocht voor de ontwikkeling van, respectieve
lijk de huidige stand van zaken in de criminolo
gie. De, veelal verzwegen, en velen onbewuste,



wij sgerig-anthropologische en kentheoretische
premissen van de recente criminologie worden
geanalyseerd en mogelijke alternatieven en
basis-assumpties besproken. Verwachte publi
catiedatum december 1981; titel Het Mens-
beeld in de Sociale Wetenschappen: een pogin
to t crim inosofie.

129. Methodologieën in de crbninologie

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
beleidsvorming geanalyseerd.

130. Vrouwen en crinunaliteit

140 Onderzoekers: drs. GJ.N. Bruinsma, prof. dr.
C.I. 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 gemaak
van bestaand statistisch materiaal en van
enkele sel[report studies. In het verslag werd
bovendien gepoogd de ontwikkelingen in de
vrouwencriminaliteit, en het verband met
vrouwenemancipatie te verklaren met een
algemene theorie van crimineel gedrag. Daart
werden verschiJlende aspecten van emancipat
nader beschouwd. Publicaties: Pemale crimi
nality in The Netherlancls, Nijmegen: Crimirn
logisch Instituut, 1979; en Female Criminalit
in the Netherlands, in: f. Adier en G. Müller
(eds.), The Incidence of Female criminalitv i.
the con teniporary World (nog te verschijnen

131. Metafvsische aspecten van een aantal
criininologische theorieën

Onderzoeker: drs. R.W.J.V. van Hezewijk

Methodologisch en wetenschapsfilosoîisch
onderzoek naar metafysische vooronderstel
lingen van een aantal recente criminologisch



theorieën. Het verslag zal te zijner tijd ver
schijnen in de vorm van een dissertatie. Ver
wachte publicatie: medio 1983.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgroep Strafrecht

1 32. Toepassingsmogeljkheden van kosten-ba
ten denken bij strafrechtelijke besluitvorming
(Ziteratuurstudie)

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.

133. Winkeldiefstal

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

Een (longitudinale) survey-studie waarin het
bestaan van een samenhang zal worden onder
zocht tussen
— enerzijds de verwachtingen die mensen
koesteren omtrent mogelijke gevolgen van
(bepaalde vormen van) schadelijk idantenge
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.



134. Analyse van rechterlijke beslissingen

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder

Het onderzoek is er onder meer op gericht de
veronderstelling te toetsen dat rechterlijke
beslissingen uitgedrukt kunnen worden als
wiskundige functies van aan- en afwezigheid
van feiten in de zaken, die over een bepaald
juridisch vraagstuk handelen. Doel is predictie
modellen te ontwikkelen voer bepaalde capita
van het recht.

135. Simulatiestudie strafrechtsysternen

Onderzoeker: mr. R.V. de Mulder

Omschrijving: Effect van bepaalde beleidsbe
slissingen binnen en rondom straftechtsystem
door middel van computersimulaties trachten
weer te geven.

142
136. Misdaad, schuld, straf

Onderzoeker: f.E. Frenkel

Omschrijving: Misdaad, schuld en straf kan
worden gezien als een paradigma in de zin var
Kuhn’s Structure of scientific revolutions.
Het begrippenstelsel is intrasystematisch gehe
inconsistent — deels versluierd door definities
in termen van onderlinge afhankelijkheid. Hei
begrippenstelsel is echter ook buiten het straf
rechtstheoretisch veld dusdanig algemeen ing
burgerd dat veel gedragswetenschappeljk
onderzoek in de ruimste zin des woords er do
belemmerd wordt. Aard en omvang hiervan
zijn doel van het onderzoek. In dit verband
kan ook genoemd worden een interdisciplinai
interfacultair on derzoekproject inzake orgaar
donatie.

137. 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
waarnemer van die activiteiten voor een aant



vragen. Een daarvan kan zijn de vraag, of die
pretenties gerechtvaardigd kunnen worden
onder verwijzing naar bepaalde criteria. Een
gesprek waarin die vraag aan de orde wordt
gesteld en pogingen tot beantwoording ervan
worden ondernomen, kan alleen doorgaan als
door op zijn minst sommige van de gespreks
genoten criteria worden geëxpliciteerd waarnaar
naar zijn/haar/hun mening bij die pogingen
tot rechtvaardiging mag worden verwezen.
Naar aanleiding van een bepaald, voltooid
onderzoek zijn in ‘Pretenties en criteria’ derge
lijke criteria geëxpliciteerd, en is de vraag aan
de orde gesteld of de betrokken onderzoeks
activiteiten onder verwijzing naar die criteria
gerechtvaardigd konden worden. Een exem
plaar van ‘Pretenties en criteria’ is op aanvrage
te verkrijgen bij C. Gutter, E.U.R. Postbus
1738, Rotterdam.

138. Aspecten van geweldpleging volgens de
voorschriften van de Nederlandse staatsorga
nisatie

Onderzoeker: C. Gutter

Omschrijving: Onderzocht wordt een
mogelijkheid om bijdragen te leveren tot
vermeerdering van kennis van sommige
aspecten van de buitentalige werkelijkheid
die, meer dan de tot nog toe gebruikelijke
bijdragen van ‘juridische’ zijde, voldoen aan
eisen die op grond van tegenwoordige
kennistheoretische inzichten mogen worden
gesteld aan activiteiten, ontplooid met de
pretentie dat ze op kennisvermeerdering
gericht zijn.

139. Paradoxen

Onderzoeker: F.A.J. Koopmans

Omschrijving: Gebaseerd op idee dat in com
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
gekenmerkt door dualisme lichaam/geest.
Oosterse filosofie gaat evenals cybemetica,



uit van geihtegreerd mensbeeld. vlijn vraag is:
Legt ook strafrecht paradoxen op?

140. Het ‘abolitionisme’ in de jaren ‘20 an
deze eeuw, in Nederland

Onderzoeker: mr. M.M. Kneepkens

1-listorisch-analytisch onderzoek naar de
abolitionistische opvattingen van Clara
Meyer-WicÏznîan en de haren en hun invloed
op de huidige ‘abolitionistische’ stroming in
het strafrecht.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling Criminologie en Kinderrecht

141. Alethoden i’an piveesvoering

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

144
Ërnpirisch onderzoek naar attituden en groet
dynamische relaties in rechtssituaties. Met he
onderzoek werd in september 1976 begonnei
Thans doet prof. Hoefnagels een empirisch
onderzoek naar doelstellingen, verwachtingei
en uitkomsten van de methode van strafrechi
spraak in minder grote zaken. Hiertoe werd
een theorie opgesteld over de relatie tussen
strafprocesvoering, de straftoemeting en de
‘strafrechtsdogmatiek’. Daarna werden d.m.v
observaties en interviews voor en na één
strafzitting de interacties en rolopvattingen
van de procespersonen jegens elkaar beschre
ven; analyse en prospecten werden uitgeweri
Het theoretisch gedeelte van het onderzoek
werd eerst als paper gepresenteerd op het
Congres van de Nederlandse Vereniging voor
Criminologie ‘Bestissingsmom enten in het
strafrechtelijk systeem’ (juni 1978); hierin
kwamen tevens de eerste conclusies uit het
onderzoek ter sprake. Het eerste deel van
het onderzoek is verschenen in 1980 onder
titel: ‘Ee;i Eenvoudige $trafritting. Een
onderzoek naar de doelstellingen, verwach
tingen en uitkomsten van de methode van
strafrechtspraak in minder grote zaken’; San
som, Alphen aan den Rijn, 1980. Het onder
zoek wordt voortgezet in de vorm van obser



vatie en analyse van communicatieprocessen
tijdens rechtbankzittingen.

142. Echtscheidingsrecht

Onderzoeker: prof. dr. G.P. Hoefnagels

Een onderzoek naar de verhouding tussen
juridische, psychologische en sociale proces
sen. In mei 1976 verscheen als voorpublikatie:
‘(niet) Trouwen en (niet) Scheiden’ (197$,
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 pré-advies ‘Scheiden als
proces’ voor de Vereniging voor Familie- en
J eugdrecht. Een vervoigpublikatie verschijnt
in november 1981 onder de titel: ‘Gescheiden
meningen’. Uitgeverij Ad Donker, Rotterdam.

143. Vergelijkend onderzoek flimilierecht in
Nederland, Engeland en de VS

Onderzoekers: prof. dr. G.P. Hoefnagels en
A.H. Manchester

Onderzoek van Engels, Amerikaans en Neder
lands famiierecht en de feitelijke processen.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking
met de University of Birmingham in Enge
land. Verwacht wordt een publikatie in 1982
onder de titel ‘(no) Marriage and (no) Divorce’.

144. Vergelijkend onderzoek frimilierecht
in Stirinane

Onderzoekers: mr. H.C.U.J. Huber, met mede
werking van prof. dr. G.P. Hoefnagels e.a.

Een onderzoek wordt gedaan naar liet
scheiden als proces in Suriname d.m.v.
dossieronderzoek en interviews. Verwacht
wordt dat het empirisch materiaal medio
1981 is verzameld en dat het verslag in
1982 verschijnt.



145. Omgangsrecht

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

Vergelijkend onderzoek naar de omgang
tussen het kind en de ouder die na echt
scheiding niet met de voogdij is belast, in
enige Westeuropese landen en de VS. Aan
de hand van wetgeving, jurisprudentie,
literatuur en empirisch onderzoek wordt
informatie verzameld over: beginselen waarop
een omgangsrecht kan steunen; regeling en
organisatie van de omgang: feitelijk functio
neren; enjuridische en psychologische
consequenties. Doel is het formuleren van
voorstellen ten aanzien van wetgeving en
beleid inzake omgangsregelingen in Nederland

146. Semantiek van het voetbalspel

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

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

147. Vrouwencriminaliteit in Suriname

Onderzoeker: drs. J. Binda
Promotor: prof. dr. G.P. Hoefnagels en
prof. mr. L. Th. Waaldijk

Een dossieronderzoek wordt gedaan naar de
omvang van de berechte vrouwen-criminalitei
van 1956 tot 1978. De kenmerken van de
vrouwencriminaliteit worden onderzocht.

148. Andere sancties dan gevangenisstraf in
Suriname

Onderzoeker: mr. El. 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 ontwildcelingsland.

149. De leefsituatie pan kinderen na echt
scheiding

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

Onderzocht wordt hoe kinderen denken over
het leven in één- en twee-oudergezinnen,
over echtscheiding, voogdijtoewijzing en om
gangsregeling. Daarnaast wordt onderzoek
gedaan naar de ervaringen van kinderen waar
van de ouders gescheidenieven. In 1980 ver
scheen een literatuurrapport. In september
1980 startte het veldonderzoek op een tien
tal basisscholen. Dit onderzoek werd in juni
1981 afgesloten. Thans vindt verwerking
van het materiaal en rapportage plaats. In
1982 zal het onderzoek (venTioedeljk)
worden afgesloten.

Katholieke Hogeschool Tilburg
Sectie Criminologie van de Vakgroep Straf
recht

150. Onrechtmatig politieoptreden II

Onderzoekers: J. Breed en
drs. H.F.C. Rombouts

In een eerste fase van dit onderzoek werd via
de opzet van een klachtenbureau politie
optreden een inventarisatie gemaakt van onge
noegen over politieoptreden in het stads
gewest Tilburg. In deze tweede fase wordt de
dataverzameling aangevuld via interviews
en groepsgesprekken. Afronding begin 1982.

151. Beleidsontwikkeling justitiële dienst

Onderzoekers: drs. H.F.C. Rombouts en
mw. P. Couwenberg

In het verlengde van de landelijke discussie
over ‘politie in verandering’ en ‘sterkte van
de politie’ streeft ook de Tilburgse gemeente-



politie naar beleidsontwikkeling. In dit kader
wordt een onderzoek ondernomen binnen de
justitiële dienst. Globaal gezien zal het onder
zoek worden gericht op de bepaling van het
werkaanbod, de Organisatie van de werkzaam
heden, de interne en externe condities die
deze organisatie beïnvloeden alsmede de
effectiviteit van de dienst, afgezet tegen
de verschillende gezichtspunten van waaruit
het werkaanbod kan worden gekwalificeerd.

Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts
wetenschappen

Sectie criminologie

152. Randsituaties

Onderzoeker: prof. mr. W.M.Ë. Noach

148 Dit onderzoek richt zich op polisvoorwaarde;
van schadeverzekeringen (m.n. auto- en reis-
verzekeringen) als criminogene factoren.

153. Politieke implicaties pan criminotogisch
theorieên

Onderzoeker: mr. P. Moedikdo Moeliono

Promotie-onderzoek.

154. Politiek terrorisme

Onderzoekers: prof. dr. Hess en
dr. LM. Moerings

Dit vergelijkend onderzoek naar de sociaal-
structurele voorwaarden voor het optreden
of niet optreden van politiek terrorisme vom
een deel van een vergelijkend onderzoek van
vier Europese landen (Nederland, Italië,
Frankrijk en West-Duitsland) naar de maat
schappelijke condities voor terrorisme.

Bescitrifving: Vergeleken worden de vier in
het kader van het totaalproject gedane studi
met het doel de sociaal-structurele factoren
te isoleren, die specifiek zijn voor het optrec
van politiek terrorisme. Afsluiting: eind l9



155. 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, Italië, Frankrijk en West-Duits
land) naar de maatschappelijke condities
voor terrorisme. Dit deel spitst zich toe op de
Nederlandse situatie. Afuluiting: eind 1981.

156. Ontwikkeling van een algemene crimina
Ïiteitstheorie

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. Afsluiting: september
1981.

Sectie jeugdrecht

157. 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
terium ‘het belang van het kind’. In verband
hiermee is een deelonderzoek verricht naar de
rechtspositie van een kind dat in een pleeg
gezin (in Nederland) is geplaatst.
Er wordt een tweede deelonderzoek verricht
naar medisch-juridische vragen met betrekking
tot minderjarigen.

158. Hulpi’erleningsrecht

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels

Een onderzoek naar de rechtspositie van cliën
ten in de hulpverlening en de juridische kant
van de huipverleningsrelatie. Uit te monden
in een dissertatie.



159. Vijfenzeventig jaar kinderwetten

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels

Bijdrage aan herdenkingsbundel; rechtshisto
risch onderzoek. Deze bundel is inmiddels
verschenen (op 1 december 1980).

160. Wezen en hun voorzieningen

Onderzoeker: mr. J.A.C. Bartels

Praktijkgebonden onderzoek naar de rechtspo
sitie van wezen en de behoeften van en voor
zieningen voor minderjarigen die hun verzor
gende ouder(s) verliezen.

161. Schoolverzuim en jeugdcriminaliteit

Onderzoeker: mr. A.P. van der Linden

150 Onderzoek naar eventuele verbanden tussen
criminaliteit en leerplichtige minderjarigen.
De leerplichtwet 1969 blijkt in de praktijk
niet altijd nageleefd te worden. Naast litera
tuuronderzoek wordt een getalsmatig onder
zoek verricht in een van de grote steden, onde
meer om na te gaan in hoeverre en op welke
wijze overtredingen van de leerplichtwet worc
behandeld.

162. Marokkaanse jongeren en hun positie in
de iVederlandse samenleving; een vergelijkendi
strafrechtelijke en criminologische benaderinl

Onderzoeker: mr. E. van Vloten

Dit onderzoek richt zich op culturele en
sociaal-economische aspecten die een rol
spelen voor Marokkaanse jongeren die hier te
lande verblijven. Weergegeven worden de Islar
tische cultuur en de rol van strafrecht en
minderjarigheid daarin; het Marokkaanse (jeu
strafrecht en strafprocesrecht. Daarnaast
wordt de rechtspositie en de sociaal-economis
positie hier te lande omschreven. De informa.
tie en het onderzoek zijn gebaseerd op litera
tuurstudie.



Sectie strafrecht

163. Nieuwe militaire straf- en tuchtwetgeving

(Evaluatie-onderzoek)

Onderzoeker: mr. N. Jörg

164. Economische criminaliteit

Onderzoeker: dr. Th. J.B. Buiting

Onderzoek naar de spanning tussen economisch

ordeningsrecht en liet klassieke strafrecht.

Het geschiedt ten behoeve van de cursus

sociaal economisch recht en zal eind 1981 of

begin 1982 uitmonden in een publikatie in

boekvorm.

165. Historisch onderzoek naar het begrip

subsocialiteit

Onderzoeker: mr. J.A. Janse de Jonge.

166. Rechtshulp en juridisch activisme

Onderzoeker: mw. mr. E. Jessurun d’Oliveira

Prakken

Rechttheoretisch, rechtssociologisch, rechts-

vergelijkend en empirisch onderzoek naar aard

en effect van rechtshulp, m.n. activistische

rechtshulp.

167. Rechtspositie gedetineerden in het

kader van de gezondheidszorg

Onderzoeker: prof. mr. C. Kelk

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een publi

katie, doch er volgt nog minstens één.

168. Herziening en actualisering Rapport

‘Rechtspositie Gedetineerden’

Onderzoeker: prof. mr. C. Kelk

Herziening, actualïsering en toespitsing op de

praktijk van de advocatuur van het rapport

‘Rechtspositie Gedetineerden’, Ars Aequi
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Libri 1976, teneinde ruimere bekendheid tgeven aan de nieuwe desbetreffende wetgev
1 69. Strafbare samenspanning: rechtsvergelijkend en historisch onderzoek

Onderzoeker: mr. drs. G.P.M.F. Mols
Onderzoek naar plaats en functie van de samenspanning als delict in het strafrecht; uitte monden in dissertatie.



iedeÏingen

De verspreiding van onderzoekrapporten van

het WODC

Sinds mei 1978 worden er onderzoekrapporten

van het Wetenschappelijk Onderzoek en

Documentatie Centrum 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

infomieren over de onderzoeksresultaten van

het WODC, verspreidt het WODC tegelijkertijd

een beperkte oplage gratis onder functiona

3 rissen, werkgroepen en instellingen binnen en

buiten het Ministerie van Justitie.

De gratis verspreiding geschiedt volgens een

verzendljst die, afhankelijk van het onderwerp

van het rapport, van samenstelling kan wisselen.

Vaste gegadigden zijn bijv. —
naast de betrok

ken beleidsafdelingen van Justitie —
het Open

baar Ministerie, de Vaste Kamercommissie van

Justitie in de Staten-Generaal en de Universi

teiten.

Voor overige belangstellenden bestaat daar

naast de mogelijkheid de rapporten te bestel

len bij de Staatsuitgeverj, afdeling Verzend

boekhandel, tel. 070-789911.

Adres van het WODC

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100

‘s-G ravenhage

Postadres
Postbus 20301

2500 EH ‘s-GRAVENHAGE

telefoon
070-707911
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Economische criminaliteit; Utrecht 164
Ervaringen van slachtoffers van verkrachting;

5 Amsterdam GU 80
Het internationale agressieproject; Leiden 120
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Vrouwen en criminaliteit; Nijmegen 130
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recht 133

Politie
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dams stadsdeel; Amsterdam GU 78
Vrouwen bij de politie; Leiden 17

Strafrecht(pleging)

‘Abolitionisme’ in de jaren ‘20 in Nederland;
Rotterdam, Vakgroep Strafrecht 140
Analyse van rechterlijke beslissingen;
Rotterdam, Vakgroep Strafrecht 134
Andere sancties dan gevangenisstraf in
Suriname; Rotterdam, Criminologie en
ldnderrecht 148
Bewijs tegenover rechtsvinding in het straf-
proces; Amsterdam VU 86
Criminaliteit van de corporatie; Amsterdam
GU 77
Dienstverlening; WODC 50
functioneren van de Officier van Justitie;
Utrecht 7
Gemeente-strafrecht; Amsterdam VU 87
De geschiedenis van art. 248 bis WvSr;
Amsterdam GU 73
Klassejustitie in het verleden; Groningen 106
Methoden van procesvoering; Rotterdam,
Criminologie en kinderrecht 141
Nieuwe militaire straf- en tuchtwetgeving;
Utrecht 163
Noodweer; Amsterdam VU 88
Openbaarheid in de strafrechtspraak;
Amsterdam VU 90
Perceptie van strafzwaarte; WODC 27
Procesmodellen; Amsterdam VU 83
De rechter-commissaris in strafzaken;



Amsterdam VU 82
Rechtsvinding en persoonskenmerken; Rotter
dam en Groningen 9
Sepotbeleid mindeijarigen; WODC 28
Simulatiestudie strafrechtsystemen; Rotter
dam, Vakgroep Strafrecht 135
Strafbare samenspanning; Utrecht 169
Strafrechtelijke beslissingsprocessen;
WODC 29
Strafrechtelijke sancties in Nederland;
Nijmegen 6
Strafrechtgeschiedenis: lange-termijnontwik
keling 19e en 20e eeuw; Amsterdam VU 81
Straftoemetmg in heden en verleden; Nij
megen 126
Straftoemeting art. 26 WVW in 1978;
WODC 25
Straftoemeting zware criminaliteit; WODC 26
Toepassingsmogeljkheden van kosten-baten
denken bij strafrechtelijke besluitvorming
(literatuurstudie); Rotterdam, Vakgroep

7 Strafrecht 132
Toepassing voorlopige hechtenis; WODC 43
Verkrachting: feiten en visies; Amsterdam
GU 76
Vraag-antwoord structuren in de communi
catie tussen rechter en verdachte; Amsterdam
VU 84

Gevangeniswezen

Afzonderingsafdelingen ex art. 24 Gevange
nismaatregel; WODC 47
Beldagregeling gedetineerden; Amsterdam
VU 89
Cognitie en detentie; Nijmegen 18
Evaluatie-onderzoek in het Jeugdhuis van
Bewaring ‘De Sprang’; WODC 46
Gedragstherapie bij de behandeling van
delinquenten; Leiden 117
Leden van etnische minderheden in detentie;
WODC 54
Middellang-gestraften; WODC 45
Project ‘Grave’; WODC 48
Rechtspositie gedetineerden; Utrecht 167
en 168

Reclassering

Het functioneren van de reclasseringsvroeg



hulp in Amsterdam; Amsterdam VU 85
Het functioneren van de reclasseringsvroeg
hulp;WODC 52
Gedragstherapie bij de behandeling van
delinquenten; Leiden 117
Reclasseringshulp een praktijkexperiment;
Groningen 11
Tijdsbesteding en functioneren reclasserings
teams; WODC 51

Psychiatrische zorg

Follow-up onderzoek Van der Hoevenkliniek;
WODC 53
De Pompe-Kliniek; Nijmegen 15
De rechtspositie van de geestelijk gehandicapte
Amsterdam VU 92
Suïcide, automutilatie en hongerstaking;
Nijmegen 16
TBR-gestelden; Amsterdam GU 4

158 Kinderbescherming

Zie de onderzoeken vermeld onder de nummer
61 t/m72
Voorts:
Aanpassingsproblemen van meisjes na de
inrichtingstijd; Groningen 101
Afwijkend gedrag bij kinderen in tehuizen;
Amsterdam GU 74
Agressieve minderjarigen; Leiden 122
Het belang van het kind; Utrecht 157
Cohort onderzoek; Leiden 123
Deviante socialisatie; Nijmegen 125
Dossier-onderzoek minderjarige verdachten;
Groningen 97
Gezinsideologie binnen de kinderbescherming;
Groningen 110
De leefsituatie van kinderen na echtscheiding;
Rotterdam, Criminologie en kinderrecht 149
Omgangsrecht; Rotterdam, Crïminologie en
kinderrecht 145
Vijfenzeventig jaar kinderwetten; Utrecht 159
Weglopers; Groningen 93
Weglopers uit kinderbeschermingstehuizen;
Nijmegen 22
Wezen en hun voorzieningen; Utrecht 160



Rechtsbijstand

Aspecten van rechtshulpverlening door de
Nederlandse advocatuur; WODC 44
Rechtshulp en juridisch activisme; Utrecht
166
Rechtspositie gedetineerden; Utrecht 167
en 16$
Rechtspositie geestelijk gehandicapte;
Amsterdam VU 92
Sociale rechtshulpverlening; Rotterdam,
Jur. fac. 19

Vreemdelingenzaken

Het functioneren van de vreemdelingen-
diensten; WODC 55

Drugs

Levensomstandigheden en levensstijlen van
harddruggebruikers; Groningen 99
Opvang van aan drugs verslaafde gedetineerden:
WODC 49
School en alcoholgebruik; Groningen 10$

Wetgeving algemeen

Arob-bezwaarschriftenprocedure; Groningen 10
Echtscheidingsrecht; Rotterdam, Criminologie
en kinderrecht 142
famiierecht in Nederland, Engeland en de VS;
Rotterdam, Criminologie en kinderrecht 143
Famiierecht in Suriname; Rotterdam, Crimi
nologie en Kinderrecht 144
Jurisprudentie ‘vol beroep! Arob-beroep’;
Groningen 2
Misbruik en oneigenlijk gebruik; WODC 30
Omgangsrecht; Rotterdam, Criminologie en
kinderrecht 145
Opvattingen omtrent naamrecht en alimen
tatie; WODC 42
Patronen van regeltoepassing in ambtelijke
diensten; Amsterdam GU 13
Sociale en juridische problematiek bij niet-ge
huwde tweerelaties; Nisso, Zeist; Utrecht;
Leiden 1
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A.P.V. Het functioneren van gemeentelijke
strafverordeningen, in bijzonder m.b.t. het
milieu; Groningen 100
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Criminologie in cultureel perspectief;
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experimenten; Groningen 107
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Hulp aan slachtoffers van misdrijven; WODC 1
Het huipverleningscentrum voor slachtoffers
van misdrijven te Groningen; Groningen 104
en 107
Hulpverleningsrecht; Utrecht 15$
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Duitsland; WODC 58
Marokkaanse jongeren; Utrecht 162
Metafysische aspecten van een aantal criniino
logische theorieën; Nijmegen 131
Methodologieën in de criminologie; Nijmegen
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Misdaad, schuld, straf; Rotterdam, Vakgroep
Strafrecht 136
Motieven fout-parkeerders; Amsterdam, Van
de Broecke b.v.; 12 en 21
Observeren: de validiteit van gedragsbeoor
delingen; Groningen 114
Pedofiie; Leiden 119
Politieke implicaties van criminologische
theoriéën; Utrecht 153
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Problemen in de bouwwereld, Groningen 102
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Rasdiscriminatiebestrjding; WODC 56
RBS38, een experiment in buiten-justitiële
opvang; Groningen 96
Semantiek van het voetbalspel; Rotterdam,
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