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Zoals elk jaar geeft nummer 7 van Justitiële
Verkenningen, het zgn. Onderzoeknummer,
een overzi ht van het in Nederland verrichte
wetenschappelijk onderzoek in het justitiële
veld.
In het kader van de uitvoering van de Wet
Openbaarlieid Bestuur, zullen ingevolge een
daartoe strieklcend verzoek van de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek (AC13 WO) de jaarverslagen van deze
commissie voortaan in het jaarlijkse Onderzoeknummer worden gepubliceerd. Zo bevat
deze aflevering van Justitiële Verkenningen
het verslag over de ACEWO-activiteiten in de
periode ap il 1981 tot en met mei 1982.

Met de AgEWO het
subsidiejadr rond
een versla4 van haar activiteiten gedurende de
periode april 1981 tot en met mei 1982
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1. Inleiding
Na op 9 aPril 1981 door de Minister van
Justitie te zijn geihstalleerd, is de ACEWO
nog diezelfde dag aan de slag gegaan. In de
verslagperiode kwam zij in totaal acht maal
met rijk voorziene aganda bijeen.
De vergaderactiviteiten resulteerden onder
andere in 'tien adviesbrieven aan de Minister,
waarbij in totaal zevenendertig subsidiezaken
aan bod k amen. Verder werd ruime aandacht
besteed a n de beoordelingsprocedures rond
de subsidile-aanvragen, en werden in dat verband sub ommissies ingesteld. Hieruit vloeide
weer voort, dat zaken de revue passeerden als:
de Weg -wijzer, de selectiecriteria en onderzoek-

voorwaarden, de criteria en eisen vobr congresdeelnam de begeleidingscommissies, de betaling van ` verhead'-kosten.
Paragraafsgewijs zullen de hier genoemde
zaken in i I et navolgende aan de orde worden
gesteld, nl dat eerst mededeling is gedaan
omtrent e openbaarheid van jaarverslagen en
1
adviezen en enkele personele mutaties.
2. Openbarheid jaarverslagen en adviezen
De ACEWO heeft de Minister bericht dat zij
gaarne zag dat haar adviezen en jaarverslagen
worden beschouwd als waren zij afkomstig van
een niet-ambtelijke commissie in de zin van
de Wet Openbaarheid Bestuur. Dat wil zeggen,
dat geno e'mde
.
stukken openbaar zullen zijn.
De jaarvei slagen worden ingevolge dit verzoek
gepubliceerd in het jaarlijkse onderzoeknummer van let tijdschrift 'Justitiële Verkenningen'.
De adviezen zullen ter inzage liggen bij de
Centrale Bibliotheek en het Stafbureau Voorlichting vn het Ministerie van Justitie; desgewenst ka I door de belanghebbende een afschrift w rden opgevraagd bij de secretaris van
de ACE 0.

3. Personele mutaties
De ACEWO zag in de verslagperiode drs.
L. G. H. Gunther Moor (Studiecentrum voor
Hogere Politieambtenaren), dr. B. J. van der
Net (Raad van State) en dr. P. van Reenen
(Ministerie van Justitie) uit haar midden vertrekken; voor hen in de plaats traden respectievelijk: drs. J. J. Kordes, mevr. mr . M. S. A.
Kramer-Gerner en mevr. dr. M. J. M. BrandKoolen.
In deze sfeer past ook nog de vermelding dat
prof. J. Griffiths werd aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

4. Wegwijzer
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Zoals blijkt uit haar instellingsbeschikking,
behoort het tot de taak van de ACEWO erop
toe te zien, dat bij de uitvoering van door de
Minister van Justitie gesubsidieerd onderzoek,
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 herziene editie van de Wegwijzer. Deze herziening
is evenwel nog niet voltooid, aangezien het
enerzijds dienstig leek om ook de ACEWO
zelf hierbij in te schakelen, terwijl het anderzijds raadzaam is met een definitieve herziening te wachten op de resultaten van de
interdepartementale werkgroep Researchcontracten. Genoemde werkgroep heeft tot
taak om standaard-onderzoekvoorwaarden
te formuleren voor al het sociaalwetenschappelijk onderzoek voor de overheid.
De kern van de algemene onderzoekvoorwaarden zal in grote trekken gelijk blijven.
De herziening zal vooral betrekking hebben
op de beoordelings- en begeleidingsprocedures:
de ACEWO zal hierin worden opgenomen,
de Algemeen Adviseur Wetenschappelijk Werk
zal uit het verhaal verdwijnen, aangezien deze
functie is komen te vervallen. De werkzaamheden die daarmee waren verbonden, zijn in
handen gelegd van het Hoofd WODC en de
vier raadadviseurs bij het WODC.
Inmiddels zal nog worden gewerkt met de
eerste editie van de Wegwijzer uit 1976,
voorzien van enige noodzakelijk gebleken

bijstellingén. Twee voorlopig herziene tekstgedeelten ullen hieronder in extenso worden
weergegeven: zij betreffen de beoordelingsprocedures en de begeleidingscommissies.
5. Beoordelingsprocedures
a) departehzentaal bezien:
De huidig beoordelingsprocedures bij
subsidie-aánvragen voor onderzoek verlopen
als weergegeven in het navolgende voorlopig
herziene tékstgedeelte van de Wegwijzer:
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I. BeoorMing van een conceptaanvrage
Een eventuele conceptaanvrage bevattende
een globaal onderzoekplan voorzien van een
eveneens globale indicatie betreffende de
ermee geriboeide kosten en tijd, moet worden
ingediend ij de secretaris van de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek. Aan de hand van een eerste toetsing
aan de bij het departement voor wetenschappelijk onderzoek gehanteerde selectiecriteria
(ic. beleidsrelevantie, wetenschappelijke
kwaliteiteh, budgettaire mogelijkheden) wordt
nagegaan 4f. de aanvrager zal worden aangeraden verder te gaan op het pad dat kan leiden
tot een officiële indiening van een uitgewerkt
en eventueel bijgesteld onderzoekplan.
Bij de bedoelde uitwerking en bijstelling,
die in ove)rleg met de Adviescommissie plaatsvinden, schakelt de secretaris van deze commissie de dep rtementale afdelingen in op wier
terrein he onderzoek betrekking heeft.
Eventueel kan ook aan externe deskundigen
om advies worden gevraagd.
Mocht dez eoordeling
■
in deze voorbereidende
ronde voo de onderzoeker negatief uitvallen
of anders ins naar zijn mening voor hem tot
een onbevredigend resultaat leiden, dan blijft
hem te all ei n tijde het recht voorbehouden zijn
subsidie-aanvrage alsnog officieel in te dienen.
2. Beoordeling van de definitieve aanvrage
De definiqeve aanvrage moet bij de Minister
van Justitii e worden ingediend. Bij het daarna
plaatsvindende overleg zijn betrokken: de
Adviescorh missie, de betreffende departementale afdelihgen, de Centrale Hoofdafdeling
Financieel-Economische Zaken, het Hoofd
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WODC, (eventueel) externe deskundigen en
de clepartementsleiding.
De aanvrager ontvangt van de Minister schriftelijk bericht omtrent diens beslissing, hetgeen
kan inhouden:
— een inwilliging van de aanvrage;
— een gedeeltelijke inwilliging van de aanvrage;
— een verzoek om een nader uitgewerkt en/of
bijgesteld onderzoekplan en/of begroting
en tijdschema;
— een verzoek om een vooronderzoek te
verrichten, teneinde meer inzicht te verschaffen op het totale project: de kosten
hiervan kunnen al dan niet subsidiabel
• worden gesteld;
— een gemotiveerde afwijzing van de aanvrage.
Bij gedeeltelijke inwilliging wordt slechts een
gedeelte van de totale begroting, of worden
alleen bepaalde begrotingsposten subsidiabel
gesteld. In het geval van een voorlopige
inwilliging en een vooronderzoek, vindt in een
volgend stadium nogmaals een beoordelingsronde plaats, met als mogelijk eindresultaat
ministeriële inwilliging of afwijzing.
Ook gedurende de formele beoordelingsfase
van de definitieve aanvrage behoort informeel
overleg ruimschoots tot de mogelijkheden.
De gang van de definitieve aanvrage langs de
onderscheiden instanties is aldus:
— de subsidieverzoeker richt zijn aanvrage tot
de Minister van Justitie;
— de Minister stuurt de aanvrage ter advisering
door aan de ACEWO;
— de ACEWO betrekt in het door haar op te
stellen advies de betreffende departementale
afdeling en WODC-raadadviseur;
— de ACEWO stuurt haar advies naar de
Minister;
— ten departemente wordt er zorg voor
gedragen, dat aleer dit advies aan de Minister
wordt voorgelegd, het ter visie wordt gestuurd
aan de Hoofden van respectievelijk het WODC,
de betrokken afdeling, de Centrale Hoofdafdeling FEZ en aan de Secretaris-Generaal.

•b) binnen de ACEWO
Ter bevordering van een vlotte beoordeling van
de aan haar voorgelegde subsidie-aanvragen,

heeft de ICEWO subcommissies uit haar midden
samengest Id: één voor kleine zaken (met een
financieel elang tot f 10.000,—) en vier voor
de overige. De subcommissies stellen een intern
preadvies dp, dat de grondslag vormt voor het
aan de Mihister uit te brengen advies. Verder
kunnen zij een rol spelen in het informele
overleg tei aanzien van zowel de concept- als
van de de imitieve aanvragen.

c) departementale opdrachten voor extern
onderzoe
Uit het w ordgebruik in zowel de Wegwijzer
als het bor enstaande blijkt, dat eigenlijk steeds
is gedacht aan extern onderzoek op basis van
een exteri initiatief: een persoon of instantie
buiten he Ministerie vraagt subsidie aan bij
het Ministerie voor het (doen) verrichten van
1
onderzoel door hemzelf, een ander of een
onderzoe instelling buiten het Ministerie. Het
woord 'subsidie-aanvrage' suggereert zulks.
'Evenwel i heel goed denkbaar -2 en dit komt
ook voor dat extern onderzoek wordt verricht op basis van een intern initiatief: 'het
Ministerie', i.c. een afdeling daarvan of een
departementale 'buitendienst', kan verzoeken
om een bepaald onderzoek extern (in plaats
van door het WODC) te laten verrichten, hetgeen kan resulteren in een opdracht aan een
onderzoeker of onderzoekinstelling.
Aangezier dergelijke interne initiatieven, indien
zij wordetil gehonoreerd, eveneens worden
betaald ut
ie
budget voor extern onderzoek,
zal de AC WO bij de opdrachtverlening worden inges hakeld.
Gespiegeld aan hetgeen hierboven uit het
voorstel ti t, tekstherziening van de Wegwijzer
werd verr eld, is de procedure bij opdrachten
1
voor extern onderzoek op basis van een intern
initiatief als volgt gedacht:
— één of meer vertegenwoordigers van de
departempntale afdeling of buitendienst op
wier specifiek terrein het te onderzoeken
onderweri) ligt, formuleren tezamen met (de
aangewezen subcommissie uit) de ACEWO de
1
vraagstelling voor het onderzoek;
— de ACEWO wendt zich tot één of meer
daarvoor lin aanmerking komende instellingen
met de vaag of zij interesse hebben in het ver-

richten van een onderzoek op basis van de
geformuleerde vraagstelling;
— ten gunste van die instelling die naar het
oordeel met het meest aantrekkelijke onderzoekvoorstel komt, adviseert de ACEWO tot
het verlenen van een onderzoekopdracht.
De opdracht zèlf wordt — uiteraard — door de
Minister verleend.
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6. Selectiecriteria en onderzoekvoorwaarden
Als criteria bij de beoordeling en selectie van
subsidie-aanvragen, betrekking hebbend op
onderzoek, geeft de huidige Wegwijzer aan:
— beleidsrelevantie
— wetenschappelijke kwaliteiten
— budgettaire mogelijkheden
Uitgaand van het criterium 'wetenschappelijke
kwaliteiten' heeft de ACEWO enige aanvullende eisen geformuleerd, zich daarbij niet
strikt houdend aan het onderscheid tussen selectiecriteria en onderzoekvoorwaarden.
Wetenschappelijke kwaliteit wordt om te
beginnen niet beperkt tot de kwaliteit van het
onderzoekplan in methodologisch opzicht: dat
is slechts één van de indicaties voor de deskundigheid van de uitvoerend onderzoeker. Dit
laatste dient b.v. verder ook te blijken uit het
feit of hij de relevante empirische en theoretische literatuur kent, en of hij ervaring heeft
met het zelf op schrift stellen van onderzoekresultaten. Wetenschappelijke kwaliteit houdt
derhalve in, dat er een redelijke zekerheid
bestaat dat er een publikatiewaardige rapportage uit het onderzoek voortvloeit.
Complementair met de deskundigheid van de
uitvoerend onderzoeker acht de ACEWO van
groot belang de kwaliteit van de supervisor,
degene die de verantwoordelijkheid draagt
voor de inhoud en begeleiding van het onderzoek namens een onderzoelcinstituut en/of
een universitaire vakgroep. Reeds ten tijde
van de subsidie-aanvrage dient duidelijk te
blijken, dat van een goede supervisie sprake
zal zijn. Dit klemt te meer, indien bij de aanvrage nog niet bekend is wie de uitvoerder van
het onderzoek zal zijn. In dat geval geeft de
ACEWO er de voorkeur aan, dat de subsidietoezegging in twee etappes verloopt: eerst
een voorlopige met voldoende garantie van
de zijde van de supervisor, gevolgd door een
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definitieve ná het bekend worden van de uitvoerder ván het onderzoek — althans: indien
deze laatste van het gewenste kaliber blijkt.
Bij langer durende projecten dient een goede
fasering iii het tijdschema te zijn ingebouwd,
terwijl in een adequate rapportage per fase
moet worien voorzien. Ook met de mogelijkheid tot b lijsturing na elke fase moet rekening
zijn gehoiden. Teneinde te voorkomen dat
nieuwe aT
vragen steeds in het nadeel zullen
verkeren en opzichte van verlengingsaanvragen (ktijgen automatisch hogere prioriteit
vanwege de reeds geinvesteerde gelden), heeft
de ACEWO besloten om in het geval van een
verlenginsaanvrage 'van enige omvang', deze
als een ni;uwe aanvrage te beschouwen. Een
goede int rimrapportage is dan een onmisbare
voorwaarde.
Naast het i.echt tot publikatie van de resultaten van het onderzoek plaatst de ACEWO
de plicht om zulks te doen: verantwoording
tegenover het 'wetenschappelijk forum'
vereist, dat tenminste éénmaal — eventueel
in samengevatte vorm — bekendheid wordt
gegeven aán de betreffende uitkomsten.
7. Criteriá en eisen met betrekking tot
verzoeken om een financiële bijdrage in
deelname aan congressen
De beraadslagingen van de ACEWO met
betrekking tot dit type verzoeken leverden
de volgende overwegingen op:
— de goedkoopste manier van reizen en verblijven geiet de voorkeur;
— alleen i e kosten van deelname aan het
congres zijn subsidiabel; die voor verdere,
daaraan gekoppelde bezoeken zijn daarvan in
het algemieen uitgesloten;
— losse',1 'free-lance', derde-geldstroomonderzoe ' ers behoren te worden onderscheiden van v ste medewerkers van instituten/
vakgroepen; voor deze laatste categorie moet
steeds ook aan een (gedeeltelijke) financiering
door de fáculteit worden gedacht;
— jonge I:nderzoekers verdienen de voorkeur
boven senior onderzoekers/supervisoren:
... van 4el presentatie door jonge onderzoekers is een hoger rendement te verwachten; voorts is hun salaris lager;
. .. senioir onderzoekers/supervisoren kunnen
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in staat worden geacht zelf (een gedeelte) te
betalen;
— onderzoekers, die aan een congres willen
deelnemen in het kader van door Justitie
gesubsidieerd onderzoek, behoren in positieve
zin te worden onderscheiden van anderen; er
moet dan wel sprake zijn van congresdeelname
in het belang van het onderzoek;
— er moet sprake zijn van de presentatie van
nieuwe gegevens met voldoende wetenschappelijke waarde, dan wel er moet nieuwe
wetenschappelijke informatie te halen zijn;
— dit laatste impliceert, dat de aspirant-congresganger bereid dient te zijn de te presenteren gegevens op het congres in te brengen
via een 'paper', en na afloop een verslag van
zijn bevindingen op te stenen;
— ook de persoon van de presentator, c.q.
informatiehaler is van belang.
Vooral de criteria met betrekking tot 'wetenschappelijke waarde van het congres en van
de deelname eraan' en 'het nut van de congresdeelname voor het welslagen van het (door
Justitie gesubsidieerd) onderzoek' kwamen
bovendrijven: de ACEWO is in het algemeen
van mening dat verzoeken om financiële bijdragen aan congresdeelname niet dienen te
worden ingewilligd, tenzij er ruim voldoende
op deze punten wordt gescoord. In de gevallen naar aanleiding waarvan de hier genoemde
criteria en eisen zijn geformuleerd, is de
Minister met het ACEWO-advies akkoord
gegaan.
8. Begeleidingscommissies
De samenstelling en taak van de begeleidingscommissies bij gesubsidieerd onderzoek vallen
af te lezen uit het onderstaande voorlopig
herziene tekstgedeelte van de Wegwijzer (paragraaf B, de punten 4 t/m 7, blz. 16 en 17):
B. Begeleidingscommissie
4. De Adviescommissie kan ten behoeve van
het onderzoek een begeleidingscommissie
instellen.
Deze commissie is in principe zo samengesteld, dat er in zijn vertegenwoordigd:
— onafhankelijke deskundigen met betrekking tot het terrein van het onderzoek;
— deskundigen ten aanzien van de bij het

onderzoek gehanteerde waamemings-, experimenteer- etfbewerkingstechnieken;
— de voof aamste betrokken belangengroepen
op het ter ein van het onderzoek;
— de betr kken beleids- en stafafdelingen van
het Ministi.rie van Justitie.
De voorzitter en de leden van de commissie
worden door de Adviescommissie benoemd.
De secretais van de Adviescommissie treedt
op als secretaris van de begeleidingscommissie
en heeft irl de commissievergaderingen een
adviserende stem.
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De onderzoeker, de uitvoerder van het onderzoek, zijn 'eventuele medewerker(s) en supervisor(en) zijn geen lid van de commissie, maar
kunnen toi bijwoning van de commissievergadering wo;-den uitgenodigd en hebben dan een
adviseren1e stem. De begeleidingscommissie
houdt van rechtswege op te bestaan, zodra de
onderzoeker het eindrapport aan de Minister
heeft aangeboden.
5. Aan dejbegeleidingscommissie worden
door de Ai viescommissie de volgende taken
gedelegee d:
a. toezicht houden op de naleving van de bij
de subsidietoezegging gestelde algemene en
bijzonder voorwaarden;
b. toezie t houden op de uitvoering van het
onderzoek volgens het bij de subsidietoezegging
goedgekeurde plan, inclusief tijdschema en
begroting,,i
c. bijstur n van het onderzoekplan, indien de
omstandi heden daartoe aanleiding geven. De
commissi kan ook in een dusdanig vroeg
stadium worden ingesteld, dat zij een bijdrage
kan lever n tot de concipiëring van het onderzoekplan;
d. optred n als informatiebron voor de
onderzoeker met betrekking tot de inhoudelijke en oklerzoektechnische kant van het
onderzoek;
e. verzorgen van introducties voor de onderzoeker bil) personen en instanties op het terrein
van het onderzoek;
f. overleg plegen, zowel onderling als met de
onderzoeker en de Adviescommissie en eventueel rap] orteren aan de Adviescommissie over
alle essen iële gebeurtenissen tijdens het verloop van let onderzoek, als daar zijn:
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— afwijkingen van de onderzoeker van het
plan, de begroting, het tijdschema;
— noodzakelijk of wenselijk gebleken bijsturingen;
— de jaarlijkse begroting( en);
— jaarverslag( en), interimrapport( en) en
eindrapport.
Indien geen begeleidingscommissie wordt
ingesteld, vallen de hierbovengenoemde taken
toe aan de Adviescommissie.
De begeleidingscommissie draagt geen verantwoordelijkheid voor de op naam van de onderzoeker te publiceren rapportage van het onderzoek: deze berust geheel bij de onderzoeker.
Hetzelfde geldt voor de Adviescommissie,
indien geen begeleidingscommissie is ingesteld.
6. Reis- en verblijfkosten en eventuele vacatiegelden voor de leden van de begeleidingscommissie komen voor rekening van het Ministerie;
zij worden niet opgenomen in de begroting
van het onderzoek. De eerstgenoemde kosten
zijn declarabel overeenkomstig de bepalingen
van het Reisbesluit 1971.
7. Indien er een conflict ontstaat tussen de
begeleidingscommissie, de Adviescommissie
en de onderzoeker over enig onderwerp de
uitvoering van het onderzoek plan betreffende,
beslist de Minister.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de
taak van de begeleidingscommissies een afgeleide is van die van de ACEWO, en dat de
begeleidingscommissies voortaan niet meer
door de Minister, maar door de ACEWO worden ingesteld.
Met betrekking tot nieuw in te stellen begeleidingscommissies is de verhouding tot de
ACEWO duidelijk: de begeleidingscommissies
zijn de eerstverantwoordelijken voor de vervulling van de aan hen gedelegeerde ACEWO-taak,
de ACEWO toetst de besluiten van de begeleidingscommissies in principe alleen marginaal;
slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de
ACEWO 'ten volle' ingeschakeld of grijpt zij
eigener beweging in.
In de verslagperiode is door de ACEWO één
nieuwe begeleidingscommissie ingesteld, en wel
ten behoeve van het onderzoek 'Evaluatie
beklagregeling gedetineerden', zijnde de derde
fase van het onderzoek naar het functioneren

van de Coinmissies van Toezicht bij de penitentiaire inrichtingen.
Intussen fingeert er nog een aantal begeleidingscomniissies, die door of namens de
Minister zijn ingesteld. Ingevolge hun taakopdracht rapporteren deze commissies (zo
nodig) aan de Minister over het verloop van
de betreffnde onderzoeken. Deze rapportage
kan mede tadviezen bevatten, strekkende tot
verhoging ivan de in het verleden vastgestelde
subsidies. Besluitvorming van de kant van de
Minister op basis van dergelijke adviezen, zou
een belasting betekenen van het budget waarover de adviserende taak van de ACEWO zich
thans uitsn-ekt. Aangezien de Minister dit
tegenover de ACEWO onjuist achtte, heeft hij
aan de betrokken begeleidingscommissies doen
weten, dat hij in voorkomende gevallen tevens
het advies van de ACEWO zal inwinnen.
9. `Overhéad ache'
Eén zaak, die thuishoort in de financiële
paragraaf an de onderzoekvoorwaarden,
verdient t t slot nog speciale aandacht, aangezien dit een strijdpunt is geweest en nog
verder kan gaan vormen tussen de onderzoekinstellingen als sub sidieverzoeker/opdrachtnemer ter ene zijde en het Ministerie als
subsidiegever/opdrachtgever ter andere zijde:
de betaling van zg!`overhead'-kosten bij
extern onderzoek.
1.
Naar aanl Kling van een concreet geval, waarin
de nota ` ontractonderzoek aan de Nederlandse un1versiteiten en hogescholen' van
ex-ministér Pais (januari 1981) in de strijd
werd gewórpen, heeft de ACEWO het volgende standpunt ingenomen.
-
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De kwestié van de overhead noodzaakt tot
een onderscheid tussen extern onderzoek,
verricht dolor een onderzoekinstelling waarvoor
een subsidieverzoek werd ingediend, en
extern onderzoek verricht in opdracht van de
overheid.
Er wordt :der dus een onderscheid gemaakt
tussen subsidie-onderzoek en opdracht-onderzoek op blasis van de oorsprong van het initiatief tot onderzoek: een onderzoekinstelling
dan wel dé overheid. (In sommige gevallen
kan sprake zijn van 'uitlokking' van een
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opdracht: de overheid maakt dan een extern
initiatief tot het hare.)
Wie onderzoek verricht in opdracht kan als
eis stellen dat er overhead wordt betaald, wie
subsidie vraagt voor onderzoek dat hij zèlf
graag wil uitvoeren, dient tevreden te zijn
met wat hij krijgt.
Dit onderscheid is voor het Ministerie van
Justitie van belang, omdat het, in tegenstelling
tot andere ministeries, slechts zelden met
opdrachtonderzoek van doen heeft. Voor
het merendeel worden de initiatieven voor
onderzoek binnen dit Ministerie omgezet in
opdrachten aan het WODC, dat wil zeggen,
resulteren in intern onderzoek. Andere
ministeries hebben deze mogelijkheid niet,
alleen bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken wordt enig intern onderzoek verricht.
Gezien de grote financiële consequenties van
het hier gehanteerde onderscheid, en de
mogelijkheid tot het intern laten verrichten
van onderzoek, stelde de voorzitter van de
ACEWO in zijn adviesbrief van 31 december
1981:
`... dat het in uitvoering geven van onderzoek aan instellingen, die zich ten gevolge
van hun organisatiestructuur genoodzaakt
zien met tarieven te werken waarin alle zg.
`overhead'-kosten zijn doorberekend,
het onderzoekbudget van het Ministerie
van Justitie als sneeuw voor de zon zou
doen smelten. Om die reden dringt de
ACEWO er bij u op aan slechts bij opdrachten op basis van een departementaal initiatief — en dan nog alleen in uitzonderingsgevallen — gebruik te maken van de diensten
van (semOpara-universitaire en commerciële onderzoekinstellingen.'
Dit advies is in overeenstemming met de tot
op heden door de Minister van Justitie
gevolgde gedragslijn; deze werd door hem in
een concreet geval in algemene zin opnieuw
bekrachtigd.
10. Overzicht van de behandelde subsidieaanvragen

In dit overzicht komen achtereenvolgens aan
de orde: subsidie-aanvragen ten behoeve van
onderzoeken, publikaties en congressen
(organisatie, deelname).

Aangegeven zal worden of de verzoeken van
positief dan wel van negatief advies zijn voorzien, en — voor zover op het moment van het
gereed komen van dit verslag reeds bekend —
of de Minister in zijn besluit het advies heeft
gevolgd. Voor de motiveringen raadplege men
de adviezei zelf.
Bij de aanvang van haar activiteiten zag de
ACEWO zich genoodzaakt voorrang te
verlenen aan verzoeken die betrekking hadden
op reeds14,end onderzoek en aan die, welke
bij inwilliging nog ten laste van het budget
voor 1981 dienden te kunnen worden gebracht.
De ACEW9 heeft de achterstand ten gevolge
van haar v rlate instelling, inmiddels weg
kunnen werken.
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9.

S.

7.

5.
6.

4.

3.

2.

1.

Onderzoeken:
(verlenging) Functioneren Officier van Justitie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
sectie Rechtssociologie, Rijksuniversiteit Utrecht)
(hoofdonderzoek) Motieven foutparkeerders (IVVS Ministerie van Verkeer en
Waterstaat)
Weglopers uit kinderbeschermingstehuizen (Instituut voor Orthopedagogiek,
Katholieke Universiteit en Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen)
Consumentenervaringen bij kantongerechtsprocedures (Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Konsumentenaangelegenheden)
Politiek terrorisme (Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen)
Sociale rechtshulpverlening in Rotterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, sectie
Sociaal-Juridische Afstudeerrichting, Erasmusuniversiteit)
(verlenging) Reclasseringshulp: een praktijkexperiment (Criminologisch Instituut,
Rijksuniversiteit Groningen)
Evaluatie beklagregeling gedetineerden (Criminologisch Instituut Rijksuniversiteit
Groningen)
De Prof. mr. W. P. J. Ponme-kliniek in de nerinde 1966_107S (Stichting Prof mr

Titel (verzoeker)

Overzicht behandelde subsidie-aanvragen (in volgorde van behandeling)

cf. advies
inwilligen
fas-r-n plan ,-cc- 1^

cf. advies

cf. advies
cf. advies

cf. advies

cf. advies

cf. advies

cf. advies

Besluit
MvJ

inwilligen

inwilligen
inwilligen

inwilligen

afwijzen

inwilligen tot helft
gevraagde periode
afwijzen

Advies
Acewo

Vormen van seksueel geweld en de oorzaken hiervan (mevr. drs. H. A. E. D. Vorrink)
Getalsverhoudingen - een stru eturele_determinant-van gedrag-in-organisaties
(Vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie, Universiteit van A'dam)
(verlenging) AROB-bezwaarschriftenprocedure (Vakgroep Bestuursrecht en
Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
Opvang- en begeleidingsprogramma ten behoeve van drugsverslaafde gedetineerden
(Instituut voor Orthopedagogiek, Katholieke Universiteit)
Discriminatie wegens seksuele voorkeur (Vakgroep Sociologie van Primaire Groepen
en Socialisatie-processen en de Vakgroep Strafrechtswetenschappen, Rijksuniversiteit
Utrecht)

14.
15.

19.

18.

17.

16.

Jeugdvandalisme en jeugdagressie (IVA, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek)

nog niet behandeld:

Auteursrechten (Stichting Research voor Beleid)

13.

12.

Autodestructief gedrag in justitiële inrichtingen (Vakgroep Klinische Psychologie,
Katholieke Universiteit)
Cognitie en detentie (Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit)

11.

(nog niet uitgebracht)

inwilligen

inwilligen

inwilligeff-

uitwerken
conceptplan
opstellen conceptplan voor eigen
rekening, als aangeboden
afwijzen

afwijzen

cf. advies

?? 9

???
?-?-?

cf. advies

cf. advies

???

4.

3.

2.

1.

r.vaniyrtie

Congressen:

Nederlandse 'papers' voor het AIDC-congres in 1982 (Nederlandse Vereniging
voor Rechtsvergelijking)
(vertaling) Nederlandse preadviezen voor het AIDP-congres in 1984
(Nederlandse sectie van het AIDP)
Proefschrift, onderwerp: het functioneren van bepaalde lekenrechters
(mr. N. H. M. Roos)

Publikaties:
Ontwerpen Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804 (Stichting tot uitgaaf der
bronnen van het oud-vaderlandse recht)

Titel (verzoeker)

Overzicht (vervolg)

cf. advies

cf. advies

afwijzen
afwijzen

cf. advies

cf. advies

Besluit
Mv.'

inwilligen tot
éénkwart van
opgegeven tekort
inwilligen

Advies
Acewo

12.
13.

10.
11.

9.

Fourth International Symposium on Victimology (dr. J. P. S. Fiselier)
Law and Society Association — jaarlijkse bijeenkomst 1981 (prof. J. Griffiths,
ten behoeve van drs. E. Niemeyer)
Law and Society Association — jaarlijkse bijeenkomst 1982 (Prof. mr. J. M. van Dunné)
Als 12 (prof. dr. A. J. Hoekema, ten behoeve van drs. M. V. C. Aalders)

deelname
(delegatie) Dixième Congrès International de Défense Sociale (Griekse Ambassade)

afwijzen
inwilligen

geen delegatie
afvaardigen
inwilligen
inwilligen

afwijzen

inwilligen
afwijzen

De vreemdeling in het strafrecht (Coornhert Liga)
Internationale Zomercursus Rechtsvergelijking (Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vrije Universiteit)
De openbare orde bedreigd: preventief oppakken?
(Nijmeegse Criminologische en Strafrechtelijke Vereniging 'Dr. Nico Muller')

6.
7.

8.

afwijzen
inwilligen

(jaarlijkse bijdrage) Société Internationale de Criminologie (SIC)
Relatievrijheid en Recht (Vakgroep Notariële Vakken, Rijksuniversiteit Leiden)

4.
5.

's-Gravenhage, 8 juli 1982.

cf. advies
cf. advies

cf. advies
cf. advies

cf. advies

cf. advies

cf. advies
cf. advies

cf. advies
cf. advies

Wetenschái ppelijk onderzoek

Overzicht Van de in de periode 1981 tot juli
1982 in voorbereiding zijnde, lopende of afgesloten onderzoeken
Onderzoek verricht met gehele of gedeeltelijke
financiële steun van of rechtstreeks door het
Ministerie van Justitie blz. 24
I. Onderpek in samenwerking met instituten
of deskundigen in Nederland blz. 24
II. Onderzoek verricht door het Wetenschappelijk Ondërzoek. en Documentatiecentrum
van het Ministerie van Justitie blz. 45
23
III. Onderioek onder auspiciën van de Coördinatiecommiss ie Wetenschappelijk Onderzoek
Kinderbescherming blz. 74

Overig on,rzoek verricht aan de Criminologische Instituten c.q. binnen de vakgroepen
strafrecht van Universiteiten en Hogescholen
in Nederland; alsmede enkele voor justitie
relevante onderzoeken verricht door het
Sociaal Cultureel Planbureau blz. 81

* Voor de aanvraag van reeds verschenen rapporten
wende men 'zich tot de betrokken onderzoeker of
onderzoekiristelling. Rapporten van door het WODC
verricht onderzoek kunnen worden besteld bij de
Staatsuitgelrij, afdeling Verzendboekhandel,
's-Gravenha e, tel. 070-789911.

Onderzoek verricht met gehele
of gedeeltelijke financiële
steun van of rechtstreeks door
het Ministerie van Justitie
I. ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET
INSTITUTEN OF DESKUNDIGEN IN
NEDERLAND
A. Afgesloten extern onderzoek

Gerapporteerd:
1. Strafrechtelijke sancties in Nederland ( 1978)
24

De financiële bemoeienis van het Ministerie
van Justitie had betrekking op een onderzoek
dat een deel vormt van een groter project dat
gericht is 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 toepassingswijze
nader bezien en de problematiek daaromtrent
geanalyseerd. Bevindingen van empirisch
onderzoek worden getoetst aan juridische en
bestuurlijke mogelijkheden. Inzonderheid
wordt aandacht besteed aan het z.g. penitentiair bestuursrecht. De bestaande wetenséhappelijke bijdragen betreffen slechts bepaalde
aspecten (bijvoorbeeld rechtspositionele
vraagstukken bij gedetineerden) of bepaalde
gedeelten (bijvoorbeeld voorwaardelijke
invrijheidsstelling) van dit gebied. Regels van
penitentiair bestuursrecht liggen besloten in een
groot aantal bronnen: van internationale
verdragen tot ministeriële verordeningen. Het
project wordt uitgevoerd door prof mr.
W. H. A. Jonkers c.s. van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen.
De resultaten van het onderzoek zijn (worden)
gepubliceerd in 'Het penitentiaire recht'
(losbladige editie, uitgegeven bij Gouda Quint
B.V. te Arnhem).
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2. Rechtsvinding en persoonskenmerken ( 19 79)
Het onderzoek is uitgevoerd door mr. J. ten
Kate en drs. P. J. van Koppen, verbonden aan
respectievelijk het Juridisch Instituut van de
Erasmus Iliversiteit te Rotterdam en het
Instituut vOor Persoonlijkheids- en OntwikkelingspsychOlogie van de Rijksuniversiteit te
Groningen. De supervisie berustte bij prof.
mr. J. M. vn Dunné (Rotterdam) en prof.
dr. W. K. ij!L Hofstee (Groningen). Er was
een begeleildingscommissie met als voorzitter
mr. J. G. Hoogenraad.
Het eindrapport is gepubliceerd onder de titel:
'Invloed v,l.n persoonskenmerken van de rechter
op civielre htelijke beslissingen' (1982). Hieronder wordt de samenvatting uit dit rapport
1
opgenomen.
Over rechtsvinding is reeds veel literatuur
verschenen die het onderwerp theoretisch
benadert. Daarbij worden voorbeelden uit de
jurisprudePtie over het algemeen slechts als
anecdotisch materiaal gebruikt. In Nederland
ontbreekt echter systematisch onderzoek
naar de factoren die van invloed zijn op het
totstandk.z men van de rechterlijke beslissing.
In het ond rhavige onderzoek is getracht
daartoe eei aanzet te geven.
Aan 114 rechters, die representatief bleken te
zijn voor ,1e Nederlandse kanton- en rechtbankrechters, erden negen, voor alle rechters
gelijke, ca us voorgelegd. Daarnaast vulden zij
een persoonlijkheidsvragenlijst in, twee
vragenlijstci n over hun opvattingen van de taak
(rol) van e rechter en een korte biografische
vragenlijst
Van elk van de rolvragenlijsten, de Rolideaallijst en de f olverwachtingslijst, werden drie
aspecten meten: Logonomie, de mate waarin de rech er het als ideaal ziet, respectievelijk
denkt dat Ivan hem wordt verwacht, dat hij
in eerste iiistantie de rechtsordelandhaaft
door zich trikt aan de wet te houden; Socionomie, de mate waarin de rechter het als zijn
ideaal ziet respectievelijk denkt dat van hem
wordt veracht, dat hij vooral streeft naar
een oplosling die voor partijen en het
maatschappelijk verkeer aanvaardbaar is; en
Autonome, de mate waarin de rechter het
als ideaal iet, respectievelijk denkt dat van
hem wordjt
dat hij zijn geweten
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als uitgangspunt neemt en een eigen beleid
voert.
De beslissingen van de rechters op de negen
casus werden teruggebracht tot beslissingsdimensies, waarvan de belangrijkste zijn:
Underdog, i.e. de mate waarin de rechter met
zijn beslissingen de sociaal-economisch
zwakkere partij in het gelijk stelt; Legisme,
i.e. de mate waarin de rechter kiest voor
beslissingen die dicht bij het positieve recht
staan; en Meerderheid, de mate waarin de
rechter beslist overeenkomstig het meerderheidsstandpunt van de respondenten.
De beslissingen van de rechters op de negen
casus bleken onderling zeer laag te correleren.
Een gevolg daarvan was een zeer lage interne
consistentie van de beslissingsdimensies.
Dientengevolge kan men ervan uitgaan dat
de gevonden verbanden tussen de beslissingsdimensies en de persoonskenmerken van de
beslissers groter zouden zijn geweest, indien
de beslissingsdimensies op basis van meer
beslissingen hadden kunnen worden samengesteld.
Rechters die in hoge mate een socionome of
autonome rol als ideaal zien, beslisten vaker
overeenkomstig de meerderheid, gaven vaker
de underdog gelijk en kozen minder vaak
voor de meer legistische oplossing. Tegen
verwachting kozen rechters die een logonome
rol als ideaal zien, niet vaker voor een
legistische oplossing. Wel bleek dat rechters
die dachten dat anderen van hen een logonome
rol verwachten, zelf juist minder legistisch
beslisten.
Persoonlijkheidskenmerken vertoonden geen
noemenswaardig verband met het beslissingsgedrag van de rechter. Wat betreft de
biografische kenmerken bleek alleen dat
rechters met meer ervaring minder vaak kozen
voor een legistische oplossing.
De verhouding tussen het toewijzen en het
afwijzen van de éis was bij de rechters in alle
casus ongeveer 1 op 4. De beslissingen van de
rechters werden vergeleken met de beslissingen
op dezelfde casus van 156 leken en 104 ouderejaars rechtenstudenten. De leken (taal- en
letterkundigen) gaven, met uitzondering van
één casus, in meerderheid dezelfde beslissingen
als de rechters, met dien verstande dat de
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leken het rneer met elkaar én met de meerderheid van dé rechters eens waren. De rechtenstudenten "nslisten meer verdeeld dan de
rechters.
De argumentatie van de rechters bij de
beslissingen bleek steeds sterk samen te hangen
met de gegven beslissingen, terwijl de rechters
nauwelijks enige duidelijke voorkeur bleken
te hebben voor een bepaald type argument.
Hierin wordt een aanwijzing gezien, dat de
argumentatie in het gebruikte type casus in
veel gevallén een afgeleide is van de beslissing
en niet aan de beslissing vooraf gaat. Dit werd
ondersteund door de bevinding dat de leken,
die immers geen specifieke juridische kennis
bezaten, in vrijwel dezelfde verhouding
beslisten als de rechters.
Geconcludeerd werd dat bij de beslissingen
van de rechter persoonskenmerken weliswaar
een rol spelen, maar dat.die rol rol ondergeschikt is aan de wisselwerking tussen de
bijzondere aspecten van de casus en de
perceptie iervan door de beslisser. Onderzoek
naar de pl ats van de juridische kennis en de
relatie erv n tot de algemene rechtsovertuiging
zijn onderWerpen die vermoedelijk meer
inzicht zouden kunnen verschaffen in de
totstandkgming van de rechterlijke beslissing.
3. Arob-bézwaarschriftenprocedure, fase I
( 1980)
Van dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door
de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
van de Resuniversiteit te Groningen in
opdracht van de Ministeries van Binnenlandse
Zaken en van Justitie, in een rapport gepubliceerd op liasis van de onderzoeksresultaten
van de eerste fase: de enquête onder alle
lagere ove -heden (gemeenten en provincies)
o.a. bedoêld om inzicht te krijgen in het
totale aantal bezwaarschriften en in de
vormgevirig van de procedures. Het rapport is
verschenet bij Kluwer (Deventer, 1982) onder
de titel: B eld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure. 'De rapporteurs waren, mr. C. M.
Breeuws+, mr. E. Helder, mr. E. Niemeijer
en prof mr. drs. M. Oosting.
Voorafgar nde aan de publikatie van het rapport
is door Kl uwer onder dezelfde titel een
Informat eboekje' vervaardigd (1981), dat

o.a. aan alle geënquêteerde instanties is
gezonden. Het navolgende is aan bedoelde
brochure ontleend.
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— De Wet Arob.
Op 1 juli 1976 is de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet
Arob) in werking getreden. De rechtsbescherming van de burger tegen de overheid
verkreeg daarmee een belangrijke uitbreiding.
Arob-beroep kan worden ingesteld bij de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Alvorens in beroep te kunnen gaan tegen een
beschikking van een lager overheidsorgaan
moet (meestal) eerst de bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd. Een bezwaarschrift
moet worden ingediend bij hetzelfde orgaan
dat de bestreden beslissing heeft genomen.
Het betrokken bestuursorgaan dient de
beschikking, alvorens op het bezwaarschrift
te beslissen, in 'volledige heroverweging' te
nemen.
In de nog korte tijd van het bestaan van de
Wet Arob is het gebruik van deze wet zeer
snel in omvang toegenomen. De Afdeling
rechtspraak heeft een wassende stroom
beroepen en schorsingsverzoeken te
verwerken gekregen, met name in de categorie
zaken met betrekking tot besluiten van lagere
overheden.
Deze omvangrijke (en nog steeds groeiende)
stroom Arob-zaken betekent, dat ook de
lagere overheden er een nieuwe en niet
eenvoudige taak bij hebben gekregen: de Arobbezwaarschriftenprocedure. Over het feitelijk
gebruik van en ervaringen met deze procedure
was echter weinig tot niets bekend.
De behoefte aan inzicht in het functioneren
van de Arob-bezwaarschriftenprocedure
(met name ook in de 'filterwerking' daarvan
ten opzichte van de Afdeling rechtspraak)
was voor de Ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie aanleiding tot het
verlenen van de onderzoeksopdracht. Dit
onderzoek zou mede een basis moeten vormen
voor eventuele beleidsmaatregelen met betrekking tot de Wet Arob.
— Gegevens over bezwaarschriften, schorsingsverzoeken en beroepschriften.
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Uit het onderzoek blijkt, dat in toenemende
mate van de Arob-bezwaarschriftenprocedure
gebruik wordt gemaakt.
In 1977 (het eerste volledige Arob-jaar)
ontvingen fie gemeenten 2.218 en de provincies 987 bêzwaarschriften. In 1979 (het laatste
volle jaar iaarover in de enquête gegevens
konden w&den verzameld) zijn deze aantallen
gestegen tt 6.432 voor de gemeenten respectievelijk 1.841 voor de provincies. Dit betekent,
dat het aantal bij de gemeenten binnengekomen l4ezwaarschriften in de periode 1977
tot en me 1979 ongeveer verdrievoudigd is;
bij de pro incies is dit aantal over dezelfde
periode ongeveer verdubbeld.
(Overigentblijkt 11% van de gemeenten in
1979 nog ooit een bezwaarschrift ingevolge
de Wet Ar, b te hebben ontvangen).
, In het on erzoek is 1978 als 'steekjaar' gekozen
waarover ifrieer uitvoerige informatie is
verzameld Hoewel dit een betrekkelijk 'vroeg'
jaar in de Arob-geschiedenis vormt, was dit
niettemin ihet meest recent in aanmerking
komende aar.
Voor 197 geldt, dat 4.251 bezwaarschriften
i
werden ingediend
bij gemeenten. Naar aanleiding va. deze bezwaarschriften werden
626 schoi ingsverzoeken ingediend bij de
Voorzitteri van de Afdeling rechtspraak; bij
de Afdeliiig rechtspraak kwamen 1.231
beroepsc riften terecht naar aanleiding van
beslissing $n op deze bezwaarschriften. Door
de provincies werden in 1978 in totaal 1.257
bezwaars hriften ontvangen; deze bezwaarschriften fresulteerden in 196 schorsingsverzoeker en 306 beroepschriften.
Wat de re ultaten van bezwaar- en beroepschriften n schorsingsverzoeken betreft is
het volge de gebleken. Gemiddeld genomen
dool gemeenten en provincies ongeveer
dook
15% van e bezwaarschriften gegrond verklaard.
tegen gemeenteVan de schorsingsverzoeken
h
lijke beschikkingen werd gemiddeld genomen
ongeveer een kwart toegewezen. Het percentage
in beroep, vernietigde gemeentelijke
beschiklci'ngen bedroeg 24%.
Dit beeld wijkt bij de provinciale bestuurslaag
enigszins af: 18% gehonoreerde schorsingsverzoekei 1, resp. 17% beroepschriften die

tot een vernietiging van het aangevochten
besluit hebben geleid.
— Drie modellen van besluitvorming.
De Wet Arob geeft slechts een summiere
regeling van de bezwaarschriftenprocedure.
Overheidsorganen hebben daarbinnen zelf
de vrijheid deze procedure vorm te geven.
Op basis van de wet kunnen drie hoofdvormen
(ook wel modellen genoemd) worden onderscheiden. Deze drie hoofdvormen zijn door
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
in modelverordeningen uitgewerkt. De
organisatie van de besluitvorming op bezwaarschriften kan er als volgt uitzien:
A. de beschikking op het bezwaarschrift
wordt voorbereid en genomen door het
orgaan dat ook de primaire beschikking nam;
B. de beschikking op het bezwaarschrift
wordt genomen door dit orgaan, echter na
advies van een daartoe ingestelde commissie,
30 die de daarvoor vereiste voorbereidende
werkzaamheden verricht (met name het
horen);
C. voorbereiding en beschikkingsbevoegdheid
worden op- en overgedragen aan een
commissie (de zgn. besliscommissie).
In het onderzoek zijn gegevens verzameld
over de verdeling van deze modellen, en over
de besluitvorming binnen elk model.
De figuur van de besliscommissie blijkt door
de lagere overheden niet erg aantrekkelijk te
worden gevonden. Slechts in zes gemeenten
is de bevoegdheid om te beslissen op
bezwaarschriften tegen beschikkingen van
B. en W. aan een commissie overgedragen.
Bij de provincies komt nergens een besliscommissie voor. De praktijk wordt derhalve
bepaald door de modellen A (geen adviescommissie) en B (wel een hoor- en adviescommissie).
Een kleine 30% van de gemeenten heeft voor
de behandeling van de bezwaarschriften een
adviescommissie ingesteld; in bijna 70% van
de gemeenten wordt hoofdvorm A gehanteerd.
De modelkeuze blijkt samen te hangen met
de grootte van een gemeente (inwonertal).
Uit de analyseresultaten blijkt, dat grotere
gemeenten vaker voor model B gekozen
hebben.
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Het onder4oek laat zien, dat de besluitvormingsriri) odellen A en B in de bestuurspraktijk een ze r gevarieerde uitwerking hebben
gekregen. 1it geldt zowel voor de organisatorische al voor de procedurele kant van de
besluitvorming. In werkelijkheid blijken vele
e
'grensgevallen'
tussen de modellen te bestaan.
Zo komt h t voor, dat model A is gekozen,
maar met l en uitwerking waarbij waarborgen
voor onafhankelijkheid zijn ingebouwd. De
I.
voorbereicling van de beslissing op het bezwaarschrift is dan bijvoorbeeld in handen gelegd
van andere ambtenaren dan degenen, die de
aangevochten beschikking hebben voorbereid.
Omgekeerd komt het voor, dat model B
toepassing vindt, maar met een samenstelling
van de adv_escommissie, waarbij het
beschikkend orgaan zelf sterk in de commissie
is vertegenwoordigd.
Over de wijze waarop de bezwaarschriften.
procedure door gemeenten en provincies is
'ingericht' 's in het kader van het onderzoek
op tal van unten informatie verzameld.
Hieronder worden twee belangrijke elementen
uit de procedure naar voren gehaald. Dat
betreft in de eerste plaats de kwestie van
de herover/weging van een door een bezwaarschrift aangevochten beslissing. Vervolgens
zal ingegaain worden op enkele aspecten van
de hoorprocedure.
— Herove1 .weging: hoe en door wie?
Het systee 11 van de Wet Arob veronderstelt,
dat het or aan, dat een beschikking heeft
genomen waartegen bezwaar wordt gemaakt,
i
die beschikking in de bezwaarschriftenprocedure 'volledig' in heroverweging neemt.
Bij deze h roverweging past een 'volle'
toetsing, t wil zeggen: zowel een rechtmatigheiáoetsing (is niet in strijd gehandeld
met het re6ht, waaronder begrepen beginselen
van behoorlijk bestuur) als een doelmatigheidstoetsing (toetsing aan beleidsoverwegingen).
In het onderzoek is de vraag gesteld aan welke
gronden dor de provincies en gemeenten met
name wordt getoetst bij de behandeling van
een bezwtschrift.
Een opvall nd resultaat van deze vraag is,
dat een kw/ art van de gemeenten die model A
hanteren ántwoordt, dat met name aan
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rechtmatigheidsgronden (zoals genoemd in
art. 8 Wet Arob) wordt getoetst; voor
gemeenten met model B (adviescommissie)
ligt dat percentage lager, maar bedraagt
toch altijd nog 16%. Op het punt van de te
hanteren toetsingsgronden blijken wet en
bestuurspraktijk derhalve niet altijd overeen
te stemmen.
Behalve de inhoudelijke kant van de heroverweging is de vraag door wie de heroverweging
wordt verricht eveneens van belang. In laatste
instantie is dat (model C uitgezonderd) uiteraard het bestuursorgaan zelf. De voorbereiding van de beslissing op het bezwaarschrift
speelt daarbij echter een voorname rol.
Voor model A is dan met name relevant welke
ambtenaar de beslissing op het bezwaarschrift
voorbereidt. In ruim 70% van de gemeenten
met model A blijkt dit als regel te geschieden
door dezelfde ambtenaar, die ook de 'primaire
beschikking' (het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt) voorbereidde. Wanneer een adviescommissie wordt ingeschakeld,
is de samenstelling van deze commissie een
centraal gegeven. De onderzoekresultaten tonen
aan, dat de samenstelling van de adviescommissie uit een oogpunt van onafhankelijkheid
sterkt varieert. Zowel bij gemeenten als bij
provincies komt het daarbij niet zelden voor,
dat adviseur en geadviseerde dicht bij elkaar
staan. In 20% van de gemeenten met model B
wordt voor de behandeling van bezwaarschriften
tegen B. en W.-beschikkingen een adviescommissie ingeschakeld, die voornamelijk is
samengesteld uit leden van B. en W. en
ambtenaren. In acht provincies wordt aan
Gedeputeerde Staten geadviseerd door een
grotendeels uit gedeputeerden bestaande
commissie.
— De hoorprocedure.
Een belangrijk onderdeel van de gang van zaken
in de bezwaarschriftenprocedure wordt
gevormd door het horen. Op de hoorzitting
krijgt het gesprek tussen bestuur en burger
als het ware 'fysiek' gestalte. Volgens artikel
14 lid 1 Wet Arob moeten indieners van
bezwaarschriften (en eventuele andere
belanghebbenden) worden gehoord.
De Afdeling rechtspraak houdt in haar
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jurisprudentie strikt de hand aan naleving
van deze hoorplicht.
In het onderzoek zijn ten aanzien van diverse
aspecten van de hoorprocedure gegevens
verzameld (zoals: wie hoort? Wie worden
gehoord? Worden 'partijen' in elkaars aanwezigheid gehoord? Wordt proces-verbaal van de
hoorzitting opgemaakt?).
Enkele on erzoekgegevens worden hier
vermeld:
— in ongeveer de helft van de gemeenten met
model A hoort het voltallige college van
B. en W. b1j bezwaarschriften tegen van dit
college af} omstige beschikkingen (dit komt
meestal in kleinere gemeenten voor);
— in 42% van de gemeenten met model A
worden alleen indieners van bezwaarschriften
(en geen andere belanghebbenden) gehoord;
dit perce4age bedraagt voor model B 16%;
— (in slechts?) de helft van de gemeenten
met een adviescommissie voor B. en W. wordt
ook het c I llege als 'partij' gehoord;
— in 6% an de gemeenten met model B,
tegen l99 van de gemeenten waar model A
toepassing vindt, wordt geen proces-verbaal
van de horzitting opgemaakt.
— De beztwaarschriftenprocedure als filter.
Eén van de centrale vragen in het onderzoek
luidt: bestaat er een verband tussen de vormgeving vai de bezwaarschriftenprocedure en
het functipneren van de procedure als 'filter'
voor beroep op de Afdeling rechtspraak.
Het is da arbij overigens een simplificatie te
spreken vuei 'de' filterfunctie'. Dit begrip blijkt
op verschillende manieren ingevuld te kunnen
worden. Ilciri het onderzoek is het begrip filterwerking aarom in een aantal verhoudingsgetallen uggedrukt. Twee daarvan worden als
volgt omsehreven. In de eerste plaats kan men
uitgaan van het aantal beroepschriften ten
opzichte ram het aantal bezwaarschriften.
Ten twee le kan de verhouding worden
genomen tussen het aantal beroepschriften
en het aail' tal bezwaarschriften, dat nietontvanke ijk of ongegrond is verklaard. Verondersteld kan immers worden, dat met name
tegen dez ie beslissingen beroep wordt
ingesteld. Dergelijke verhoudingsgetallen zijn
per gemeente of provincie berekend; vervol-

gens konden dan gemiddelden worden
bepaald en nadere bewerkingen worden
uitgevoerd.
Een belangrijke conclusie is, dat gemeenten
met model B een 'betere' filterfunctie hebben
dan gemeenten met model A. Dit geldt voor
beide 'typen' filterwerking. Een 'betere'
filterfunctie betekent in dit verband: in
verhouding tot het aantal bezwaarschriften
wordt minder vaak in beroep gegaan na het
indienen van een bezwaarschrift resp. tegen
een niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard
bezwaarschrift. Bovendien blijkt, dat —
onafhankelijk van het gekozen model — kleinere
gemeenten 'slechter' filteren dan grotere
gemeenten. Provincies tenslotte blijken het
qua filterwerking weer 'beter' te doen dan
gemeenten.
Nog niet gerapporteerd:
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4. TBR-gestelden ( 1972)
Rapporteur: drs. H. Hamers, Universiteit van
Amsterdam.
5. Slachtoffers ernstige vermogens- en
geweldscriminaliteit ( 19 74); deel II: de
immateriële problematiek (2)
•
Rapporteur: drs. G. J. A. Smale, Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
6. Vroegtijdige signalering potentiële
delinquentie ( 1976.)
Rapporteur: mevr. E. J. Nagel en prof. dr.
J. J. M. van Tulder
7. 'Public interest' advocatuur in de
Verenigde Staten ( 19 78)
Rapporteur: mr. drs. B. P. Sloot
8. Functioneren Officier van Justitie ( 19 78)
Rapporteur: mr. drs. H. G. van de Bunt,
Willem Pompe Instituut, Rijksuniversiteit
Utrecht
9. Invloed TV-geweld op gedrag jeugdigen
( 19 78)
Rapporteur: dr. 0. Wiegman, Technische
Hogeschool Twente

10. Motiden fout-parkeerders ( 1980)

Rapporteur: Van den Broecke, marketing
research eh sociaal onderzoek, B.V.
11. Social rechtshulpverlening Rotterdam
( 1981)
Rapportehr: Sectie sociaal-juridische Afstudeerrichting, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasinus Universiteit Rotterdam
12. Politiek terrorisme ( 1981)
Rapporteur: dr. A. P. Sciunid, Centrum voor
Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, Rijksuniversiteit Leiden
13. ConsuMentenervaringen bij kantongerechtspriocedures ( 1981)
Rapporteur: Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Konsumentenaangelegenheden,
's-Gravenhage.
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B. Lopend extern onderzoek
14. Arob-bezwaarschriftenprocedure fase 2
( 1981)

Op voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken i' de Minister van Justitie opgetreden
als mede- p drachtgever van een jurisprudentieonderzoe 'vol beroep/Arob-beroep'. Vervolgens is he Ministerie van Justitie door dat van
Binnenlandse Zaken benaderd voor een tweede onderzbekproject op het terrein van de
rechtsbes herming, en wel naar het functioneren van de Arob-bezwaarschriftenproce dure
bij de lagere overheid. De beide ministers i.c.
hebben reeds in de Memorie van Antwoord
inzake de Wet Arob (Administratieve Rechtspraak Ov rheidsbeslissingen) het standpunt
ingenome , dat de behoefte aan `vol' Kroonberoep i.p.v. Arob-beroep in de toekomst
mede dook. de kwaliteit van de behandeling
:.
van de Arrj b-bezwaarschriften
bepaald zal
worden. e opdracht voor het onderzoek is
verleend aian de Vakgroep bestuursrecht en
bestuurshinde van de Rijksuniversiteit te
Groninger'', en staat momenteel onder leiding
van prof imr. drs. M. Oosting. Er is een
begeleidingscommissie met als voorzitter Jhr.
mr. H. F. Fran Kinschot. Het onderzoeksplan
omvat twe fasen: — fase 1: een voorverken-

ning t.b.v. het hele onderzoek en een enquête
onder alle lagere overheden (gemeenten en
provincies) ter voorbereiding van fase 2; —
fase 2: een bestuurskundig, een bestuursrechtelijk en een rechtsssociologisch deelonderzoek. De enquête onder de lagere
overheden is inmiddels afgesloten en
gerapporteerd (zie hiervoor onder 3) en was
bedoeld om inzicht te krijgen in het totale
aantal bezwaarschriften en in de vormgeving
van de procedures, en diende tevens als
basis voor een steekproef t.b.v. de drie
deelonderzoeken uit fase 2. Het bestuurskundig deelonderzoek analyseert de
besluitvormingsstructuren en -procedures;
het bestuursrechtelijk deelonderzoek neemt
de aangevochten en de herziene beschikkingen
onder de loep; terwijl het rechtssociologisch
deelonderzoek de aandacht richt op de
bezwaarde burger, m.n. zijn houding en
handelen t.o.v. het bestuur.
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15. Reclasseringshulp: een praktiftexperiment
( 1980)
N.a.v. een eerder subsidieverzoek van het
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen betreffende 'vraag en aanbod
reclasseringshulp' heeft de Minister van Justitie zich op het standpunt gesteld meer te
voelen voor een evaluatie-onderzoek t.a.v.
een praktijkexperiment van beperkte omvang,
dan voor een breed opgezet inventariserend
onderzoek. Voor een dergelijke opzet ware
in nauwe samenwerking met de VVRI enkele
reclasseringsteams te interesseren.
Het Criminologisch Instituut is daarop
gekomen met een werkplan voor twee teams,
dat begeleid zal worden door een overleggroep,
waarin de verschillende betrokken instanties
vertegenwoordigd zullen zijn, terwijl het werkplan geëvalueerd zal worden door dit instituut.
Prof dr. R. W. Jongman superviseert daarbij
de onderzoekers mw. mr. drs. M. J. Winkels
en drs. R. K. Boelens. Drs. G. Weening is
voorzitter van de begeleidingscommissie. Twee
AR V-teams in Groningen hebben zich bereid
verklaard aan het onderzoek mee te werken.
Centraal in het te evalueren reclasseringswerkplan staat de intensivering van de hulpverlening
gericht op de problemen rond inkomen, werk,
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huisvesting, opleiding en vrijetijdsbesteding.
Tevens zal l de opvang van acute problemen,
ontstaan als gevolg van dreigende strafvervolging en moeilijkheden rond methadonverstrekking, een belangrijk aspect van het
onderzoek vormen. Dat betekent dat gedurende het onderzoek: 1. in de individuele
hulpverlening bovenstaande problemen van
de cliëntei prioriteit krijgen. Daarbij zal
gestreefd orden naar het breder maken van
bepaalde nderdelen van die hulpverlening;
2. daarnaast de meer structurele kant van het
hulpverlerfingswerk rond bovenstaande
probleme4 zal worden aangepakt. Onder
'structuur wordt hier verstaan het geheel
van lokale en regionale instituties (bedrijfsleven, on c4erwijsorganisaties, arbeidsbureaus
e.d.). Bij Iet deelonderzoek naar de individuele hulpverlening zal worden nagegaan
wat de pn•blemen zijn van de cliënt, volgens
hem zelf ein volgens de reclasseringsmaatschappelijk werer (r.m.w.-er); wat de actie is van
de r.m.w. er op grond van de door hem
gesignalee de problemen, of hij zich daarbij
richt op de problemen zelf dan wel op de
persoon v I n de cliënt; welke de effecten zijn
van de hu pverlening naar zowel het oordeel
van de cli 'nt als dat van de r.m.w.-er. Het ligt
in de bed eling dat ook de onderzoekers zelf
door mid el van tussentijdse interviews met
cliënten en r.m.w.-ers een onafhankelijke
. i
inventansatie van problematiek en procesgang
vastleggei I l. Het voornaamste doel van het
deelonde zoek betreffende de structurele
hulpverle ing is het opzetten van concrete
projecten rond een aantal van dezelfde
probleemvelden als gevormd bij de individuele
hulpverlening, bijvoorbeeld wonen en werken.
Tijdens h!:,t onderzoek is, ten gevolge van het
gebleken belang ervan, steeds meer aandacht
komen te vallen op aanpak van hulpverlening
op het ni , eau van het team.
}

if

16. Patro en van regeltoepassing in ambtelijke
diensten (198O)
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 geïnstitutionaliseerd zijn in een
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ambtelijke dienst die terzake van individuele
beslissingsgevallen adviseert aan een bestuursorgaan, dat zijn competentie en richtsnoeren
ontleent aan een wet die een conditioneel
programma bevat. De centrale onderzoekvragen worden aldus geformuleerd: 1. Welke
patronen van regeltoepassing doen zich voor;
2. Welke daarvan is dominant; 3. en hoe is
die dominantie te verklaren? Ter verklaring
van de dominantie wordt als één van de
mogelijke factoren vooral de structuur van de
programmering van het betreffende bestuursorgaan onder de loupe genomen, waarmee
het onderwerp van de structurering van
juridische discretie volop in de aandacht komt
te staan. Onder de 'structuur van de programmering' wordt verstaan: het typische geheel
van eigenschappen van de toepasselijke wet
of andere vormen van programmering van
ambtelijk-bestuurlijk handelen, als daar zijn:
richtlijnen, circulaires, nota's en plannen of
programma's. Onderzoek naar patronen van
regeltoepassing (rechtsvinding) kan inzicht
verschaffen in de wijze waarop ambtelijke
diensten de wet in een concreet geval
interpreteren of aanvullen, wanneer ze
binnen de bevoegdheid, die de wet hen daartoe
laat, een beslissing moeten nemen of voorbereiden in het uitvoerende vlak. Zowel
ambtenaar als bestuurder kunnen zich met dit
inzicht meer bewust worden van de processen
waarin zij zich ambtshalve bevinden, als zij
op basis van een wettelijk voorschrift, dat
hen een bepaalde ruimte laat, van hun
bevoegdheid om te beslissen, in een concreet
geval, gebruik maken.
Inzicht in de methode van wetstoepassing is
voor de wetgever — dat wil zeggen op departementaal voorbereidend niveau en op parlementair niveau — van belang, omdat het de wetgever confronteert met de ambtelijke
handelwijze met betrekking tot zijn produkt.
Het overigens niet nieuwe inzicht, dat de
werking van een wet pas blijkt in de toepassing ervan, kan nader worden gespecificeerd.
Weliswaar gaat het in dit onderzoek niet
om de uitkomst van de beslissingsmethode,
maar om de methoden zelf, met name de
geïnstitutionaliseerde methoden van rechtsvinding. Onder deze methoden kunnen er
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echter vodrkomen, die destructief kunnen
blijken te Zijn in het licht van de doelen die
de wetgevér zich bij de formulering voorstelde.
Meer inzicht in het vraagstuk van de aard van
de grenzen aan programmering van bestuurlijk
en voorbeil eidend-ambtelijk handelen via
juridische echnieken, heeft in het algemeen
grote bete enis voor beleidsvorming inzake
wetgeving. Via programma's wordt op politiek
vlak getracht het bestuurlijk-ambtelijk
handelen tie beheersen. Wanneer evidentie
verzameldi wordt over de eventuele relatie
tussen pro rammastructuur en de gebezigde
interpreta iestijlen en men verder in het oog
houdt dat dergelijke stijlen en methoden van
werken de inhoud van de in het programma
liggende premissen van het bestuurlijk-ambtelijk handellen zullen beïnvloeden, is kennis
vergaard die van belang is voor het toekomstig
programm6-ingsbeleid. De vraag: planning of
wetgeving s 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.
M. V. C. ilJalders, verbonden aan het Juridisch
Instituut va n de Universiteit van Amsterdam.
De supervisie heeft prof dr. A. J. Hoekema.
Er is een begeleidingscommissie met als
voorzitter Prof dr. J. van Weringh.

17. Angst Oor sexueel geweld ( 1981)
In het WODC-rapport 'Onrustgevoelens in
Nederland r (juli 1976) luidt een van de
conclusies b `De Nederlanders die relatief
veel onrus tgevoelens hebben, vormen een zeer
specifieke bevolkingsgroep. Het gaat hier
om vrouwén van omstreeks dertig jaar die in
een der grte steden wonen. Het delict waar'
voor deze r-ouwen bevreesd zijn, is de sexuele
aanranding (blz. 26)'.
Binnen het kader van het toenmalige onderzoek
bleef deze constatering onverklaard: 'Aangezien de reële omvang van de sexuele
geweldscriminaliteit de bij sommige vrouwen
bestaande gevoelens van onveiligheid
onvoldoende kan verklaren, zal er moeten
worden gekocht naar andere oorzaken' (blz.
28). Ten en de uitvoering te geven aan dit
voorneme is door het WODC contact
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opgenomen met de Dienst Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (DSWO) die ressorteert
onder de Faculteit der Sociale Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit te Leiden. Resultaat
van dit overleg was een onderzoeksvoorstel
van de DSWO, waarin de stem doorklinkt van
de Leidse werkgroep 'Vrouwenstudies'.
Het voorstel betreft een onderzoek dat, in twee
fasen zal worden uitgevoerd. In de eerste fase
zal het aanwezige materiaal over angst voor
sexueel geweld geëxploreerd worden. Enkele
diepte-interviews zullen aanvullende inzichten
verschaffen. Deze fase dient om tot een goede
theorievorming over angst voor sexueel geweld
te komen. In de tweede fase zal een veldonderzoek plaatsvinden in een lokale populatie.
Dit om inzicht te krijgen in de mate waarin
angst voor sexueel geweld beperkingen aan
vrouwen oplegt, en welke factoren een
verklaring leveren voor deze angst. De gesignaleerde angst voor sexueel geweld wordt steeds
bestudeerd in onderlinge relatie met de reële
kans op sexueel geweld, een relatie die bij
voorbaat reeds complex te achten is.
Projectleidster is mevr. drs. B. J. Ensink; de
supervisie berust bij mevr. drs. I. Vorrink,
werkgroep 'Vrouwenstudies', en drs. I. Maso,
Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit te
Leiden. Mevr. mr. W. G. Schimmel-Bonder
is voorzitster van de begeleidingscommissie.
18. Evaluatie beklagrecht gedetineerden ( 1982)
Dit onderzoek vormt het sluitstuk van het
driedelige project betreffende het functioneren
van de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichtingen. Het eerste deelonderzoek
had als onderwerp de situatie vóór de invoering
van de gewijzigde Beginselenwet Gevangeniswezen, het tweede deelonderzoek behandelde
de knelpunten in de eerste periode ná
inwerkingtreding van de gewijzigde wet op
23 mei 1977. Deze twee deelonderzoeken
werden door het Criminologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Groningen
gepubliceerd onder de titel: 'Beweging in het
beklagrecht van gedetineerden', auteurs:
dr. J. A. Nijboer, P. D. J. Haas en mr. M. J.
Winkels.
Met ingang van voorjaar 1981 is thans door
genoemd instituut het derde deelonderzoek
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ter hand g nomen dat zich richt op de evaluatie
van de nie; we beklag- en beroepsregeling.
Dr. J.AA ijboer is de projectleider, de uit. j\I
voering van het onderzoek is in handen van
drs. G. J. ploeg gelegd. De ACEWO heeft ten
behoeve van dit onderzoek een begeleidingscommissie ingesteld met als voorzitter mr.
J. P. Balkema.
Uit contadten met de Directie Gevangeniswezen, de Stdfafdeling Wetgeving Publiekrecht en
het WODC is de onderzoeker gebleken dat er
een groot aantal vragen leeft naar het feitelijk
functioner en van het beklagrecht. Om wille
I
van de overzichtelijkheid
heeft de onderzoeker
een onderkheid gemaakt tussen algemene en
specifieke Vraagstellingen: de eerste betreffen
het functi neren van de nieuwe regelingen in
algemene in; de tweede de kennis, mening,
ervaring en beoordeling van de betrokken
groepen: de gedetineerden, het personeel van
de inrichtingen, de directies en de commissies
(Beklagcommissies en Commissies van
Toezicht) 1
Om de ge ormuleerde vragen te beantwoorden
zullen encluêtes worden gehouden bij selecties
Uit de gen ol emde groeperingen; daarnaast
zullen een aantal beklagzaken worden
geanalyseerd.
C. Wacht nde subsidie-aanvragen voor extern
onderzoe
19. Autodestructief gedrag in justitiële
inrichtingen
Na overleg met de Directie Gevangeniswezen
is door h:'t Psychologisch Laboratorium, afd.
Klinische Psychologie van de Katholieke
Universit it te Nijmegen een voorlopige opzet
geformuleerd voor een onderzoek betreffende
suïcide, automutilatie en hongerstaking in
justitiële _nrichtingen. Men wil deze verschijnelen bestuderen in gevangenissen,
huizen vaki bewaring, TBR-inrichtingen enerzijds, en 4nderzijds in psychiatrische inrichtingen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen,
kazernes. Dit teneinde aldus de specifieke
factoren Dp het spoor te komen die in justitiële
inrichtinen tot autodestructief gedrag leiden
(venír, tijdens en na het verblijf); en de specifieke signalen te leren kennen die voorafgaan

aan dergelijk gedrag in inrichtingen. Bovendien
hoopt men te ontdekken welke factoren
medebepalend 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 beleidssuggesties te kunnen
doen met als doel de herkenning, opvang en
preventie van zodanig gedrag te bevorderen.
De ACEWO heeft ten aanzien van het
onderzoeksvoorstel in zijn huidige vorm een
negatief advies aan de Minister van Justitie
uitgebracht.
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20. Vormen van sexueel geweld en de oorzaken
hiervan
Het betreffende onderzoeksvoorstel komt in
de plaats van een eerder door het Criminologisch Instituut 13onger' van de Universiteit
van Amsterdam ingediend voorstel voor een
onderzoek naar de ervaringen van slachtoffers
van verkrachting.
Het onderzoek beoogt zicht te krijgen op de
ervaringen van vrouwen met de te onderscheiden vormen van sexueel geweld, en wil
de oorzaken van dit geweld achterhalen.
Verder wil het bijdragen aan het afbreken van
vooroordelen over sexueel geweld en aan de
theorievorming over dit verschijnsel.
Het thans voorliggende onderzoeksvoorstel
is door de ACEWO van een negatief advies
aan de Minister van Justitie voorzien.
21. Discriminatie wegens sexuele voorkeur en
relatievorm
De vakgroep Sociologie van primaire groepen
en socialisatieprocessen en de vakgroep
Strafrechtwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht vragen subsidie aan voor een
onderzoek met deze titel.
Aanleiding tot het doen van deze onderzoeksaanvrage is het voorontwerp van een Wet
Gelijke Behandeling en de daarop ontstane
maatschappelijke reacties. Hoewel reeds het
nodige aan voorbereidend werk is verricht,
is uit de maatschappelijke discussie rond het
voorontwerp gebleken dat nog het een en
ander aan werk verzet moet worden eer een
Wetsontwerp besluitrijp geworden is. Het
onderhavige onderzoeksproject is dan ook
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beleidsgeriOht en heeft ten doel op korte
termijn he nodige materiaal te verzamelen
en analysáen dat gebruikt kan worden ter
verdere onderbouwing van het voorgenomen
wetsontwerp.
Met de wei gelijke behandeling wordt,de
bestrijding van discriminatie beoogd. Hier
stuit men p het algemene probleem hoe
met behul van de wet menselijk gedrag
kan wordeh beïnvloed. Ten aanzien van een
Wet Gelijk Behandeling laat dat probleem
zich in twee verschillende vragen uitsplitsen:
1. Hoe dient een Wet Gelijke Behandeling
er uit te zin om een effectief middel tegen
discriminatie te kunnen zijn? 2. Hoe kan
van een eálmaal tot stand gekomen Wet
Gelijke Be andeling een effectief gebruik
worden ge aakt bij de bestrijding van
discrimina ie? Deze twee vragen hangen
nauw sameiri. De eerste vraag blijft ook na
de totstandkoming van belang, maar duidelijk
is dat na aainvaarding door de Tweede Kamer
de nadruk o( p de tweede vraag zal komen te
liggen.
In het voorgestelde onderzoek kunnen twee
fases word/In onderscheiden. In de eerste
fase wordt een inventarisatie gemaakt van de
historische en sociaal-wetenschappelijke
achtergron en van discriminatie wegens
sexuele vo rkeur en relatievorm, en van de
juridische 1?estrijdingsmogelijkheden die daartegen ontwikkeld kunnen worden. De
resultaten Iii an de eerste fase zullen in de tweede
fase gebruikt gaan worden in een experimenteel
simulatieproject van juridische en sociaalwetenschaPpelijke aard.

4

22. Repror cht
De Stichti Research voor Beleid te Leiden
heeft de nister van Justitie aangeboden
om voor ei en rekening een onderzoeksvoorstel ui i te brengen over een onderwerp
het auteursrecht betreffende. De Minister
heeft dit 41bod aanvaard; in vervolg daarop
komt de Stïchting thans na overleg te hebben
gepleegd met de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrech , met een voorstel voor onderzoek
aangaande epaalde aspecten van het reprorecht.
In 1972 zij in de Auteurswet twee nieuwe
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artikelen (16b en 17) opgenomen over het
fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd
werk, in 1974 is er een algemene maatregel
van bestuur ter uitvoering van artikel 16b
gekomen. De regeling komt er globaal
gesproken, op neer dat verschillende groepen
grootkopieerders — overheid, in het algemeen
belang werkzame instellingen, bibliotheken,
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven — auteursrechtelijk beschermd werk mogen kopiëren
zonder dat eerst de toestemming van de auteur
verkregen is, mits echter een vergoeding
betaald wordt.
De regeling, vervat in wet en algemene
maatregel van bestuur (amvb) is om allerlei
redenen een dode letter gebleven. Alleen de
centrale overheid betaalt voor de kopieën
die er van auteursrechtelijk beschermd werk
gemaakt worden. Zij heeft daartoe een
contract gesloten met de incasso-organisatie
die voor dit terrein tot stand gekomen is,
de Stichting Reprorecht te Amsterdam.
Aan de Minister van Justitie is thans voorgesteld om de amvb te wijzigen, opdat de
regeling beter uitvoerbaar wordt. Deze
regeling kan alleen ingevoerd worden — in de
toelichting wordt dit ook met zoveel
woorden gesteld — indien door middel van
onderzoek nadere gegevens verkregen worden.
In deze behoefte probeert het onderhavige
onderzoeksvoorstel voor wat betreft het
onderwijs — als grootkopieerder — te voorzien.
23. Getalsverhoudingen: een structurele
determinant van het gedrag in organisaties
Ten behoeve van een reeds lopend onderzoek
met deze titel is een subsidie-aanvrage voor
de kosten van onderzoeksassistentie
ingediend door de Vakgroep Arbeids- en
Organisatiepsychologie van de Universiteit
van Amsterdam.
Getracht wordt diverse hypothesen te
toetsen die uitspraken doen over 'getalsverhoudingen' als een 'structurele factor' in
het gedrag van leden in een organisatie.
Concreet: over het effect van bepaalde
mengverhoudingen mannen/vrouwen in
enerzijds een organisatie met een traditioneel
mannelijk karakter (de politie) en anderzijds
een organisatie die tot voor kort traditie-
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getrouw sl chts door vrouwen werd gevormd
(het verplegend personeel in een ziekenhuis).
Op deze wijze wordt niet alleen inzicht
verkregen ii het effect op het gedrag der
organisatieleden bij die bepaalde getalsverhoudingen (kleine dan wel grote minderheid
of gelijke a ntallen), maar tevens kan blijken
of er wat d t betreft verschillen zijn tussen
mannen en vrouwen in organisaties met
traditionee een vrouwelijk, c.q. een mannelijk
signatuur.
Met de mo,(elijkheid hypothesen te toetsen
die zijn afg leid uit diverse, als veelbelovend
beschouw e theorieën, is de wetenschappelijke
relevantie an het onderzoek gegeven. Zo
bepaalt he belang van de daarmee gewonnen
inzichten i het arbeidsproces de maatschappelijke rele antie. De omstandigheid dat wordt
uitgegaan an vrouwen in tweeërlei minderheidspositi s bij de politie, markeert de
beleidsrele antie voor het Ministerie van
Justitie. Z iver theoretisch en toegepast/
beleidsgeri ht onderzoek gaan hier hand in
hand.
De ACEWO heeft de Minister van Justitie
geadviseerd deze subsidie-aanvrage in te
willigen.
24. Jeugdvondalisme en jeugdagressiviteit
Onder dez: titel gaat een hele serie voorstellen
voor onder oek schuil. Zij werden door het

Instituut v ai or Sociaal-wetenschappelijk
Onderzoek IVA van de Katholieke Hogeschool
te Tilburg . an de Minister van Justitie voorgelegd met het verzoek te willen bekijken
in hoeven. : de in deze voorstellen geopperde
ideeën voo onderzoek sporen met departementale o derzoeksvragen, en zo ja: of er
mogelijkhe en tot op drachtverlening voor
(voor)ond:rzoek zijn.

II. ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET
WETENSC APPELIJK ONDERZOEK- EN
DOCUME TATIECENTRUM VAN HET
MINISTEIJE VAN JUSTITIE
25. Opvattingen omtrent alimentatie (1980)
Onderzoek rs: mevr. dr. C. van der Werff,
drs. C. Coz jn en drs. A. Klijn
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In 1980 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. Bij de
overheid bestaat met name behoefte aan
nader inzicht in de opvattingen die daarover
onder de Nederlandse bevolking leven. Het
onderzoek wordt van belang geacht in verband
met de op handen zijnde voorstellen tot
wetswijziging op dit terrein. Sinds de indiening
van het wetsontwerp 'Herziening van het
echtscheidingsrecht' in 1969 is in het parlement
een diepgaande discussie gaande over dit
vraagstuk. Opzet van het onderzoek: De
belangrijkste hypothese in dit onderzoek is dat
de opvattingen over de geslachtsnaamgeving
en over de alimentatieplicht na echtscheiding
samenhangen met de opvattingen over het
huwelijk. Over deze onderwerpen zal de
mening worden gevraagd van een representatieve steekproef van de bevolking en daarnaast van een extra steekproef van mensen
die ooit gescheiden zijn, met name zij die
alimentatie betalen of ontvangen.
Mede ter voorbereiding van het onderzoek
werden literatuurstudies verricht. Medio 1981
zijn de eerste resultaten gepubliceerd van dit
onderzoek onder de titel 'Meningen van de
Nederlandse bevolking over alimentatie na
echtscheiding' (WODC-rapport nr. 21). In
1982 zal het eindrapport verschijnen.
26. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
(Schadefonds Slachtoffers van Geweldsmisdrijven) (Evaluatie-onderzoek) 1981
Onderzoekers: drs. C. H. D. Steinmetz en
drs. C. Cozijn
Het slachtoffer worden van een misdrijf — en
vooral een geweldsmisdrijf — is een zeer
ingrijpende, ontreddering brengende ervaring.
Een kwart van de bevolking wordt jaarlijks
slachtoffer van één of meer delicten in de sfeer
van de kleine criminaliteit. Zes procent van de
bevolking van 16 jaar en ouder wordt jaarlijks
op straat slachtoffer van een bedreiging of
handtastelijkheden met sexuele bedoelingen
en van het doorrijden van de schuldige na

een ongev1. Een internationale vergelijking
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toont aan at het geweld qua frequentie
vergelijkba r is met dat in de Verenigde Staten
(Van Dijk n Steinmetz, 1979,1980).
Van oudsh r biedt de overheid aan slachtoffers
de mogelijiheid zich tot de politie te wenden
met het ve zoek de daders op te sporen
en te verv gen. Slachtoffers van geweldsmisdrijven blijken echter nauwelijks van deze
mogelijkh 'd gebruik te maken. De ernst
van het de 'ct speelt hierbij een belangrijke
rol, maar ook de houding van de politie.
Slachtoffe s hebben weinig te verwachten van
de politie: eer vele aangiften verdwijnen in
de bureauc atische molen. Niet zelden worden
ze zelfs nie geregistreerd. De geringe effectiviteit van e opsporing is één van de overwegingen weest bij de invoering van bepaalde
voorzienin en voor slachtoffers, waarbij men
geheel buit n de strafrechtelijke sfeer blijft.
Er van uit ande dat het slachtoffer behoefte
heeft aan e n zekere genoegdoening, zowel
in materiël als in psycho-sociale zin, werd
in 1974 he Schadefonds voor Slachtoffers
van Gewel smisdrijven ingesteld. In dezelfde
tijd ontsta t uit particulier initiatief de
Stichting edeleven Gedupeerde Slachtoffers.
Uiteindelij zet de Vereniging Humanitas
vaart achte de hulpverlening aan slachtoffers
van misdrij en. Verschillende projecten zijn
inmiddels ' het land gerealiseerd. Een aantal
van deze p ojecten ontvangt subsidie van het
Ministerie an Justitie.
Uit onderz ek van Smale (1980) in Amsterdam,
is gebleken dat vooral de slachtoffers van
ernstige mi drijven ternauwernood op de
hoogte zijn van hun rechten en behoefte
hebben aar. begeleiding. Slachtoffers ervaren
het delict al s een ernstige inbreuk op hun
bestaan en geraken in een tijdelijke ontreddering (Halp rn, 1978). Adequate begeleiding
op medisc , psychisch, relationeel en sociaal
gebied kan het vertrouwen en het functioneren
van het sla i htoffer in de maatschappij weer
herstellen.
Er moet m?t de hulp aan slachtoffers echter
nog heel wat ervaring worden opgedaan. Het
WODC zal de opvang van slachtoffers in de
bestaande hulpverleningsprojecten 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-slachtofferenquête worden nagegaan in hoeverre er bij
slachtoffers en niet-slachtoffers behoefte
bestaat aan zowel materiële als psycho-sociale
hulpverlening. Tevens zal bij deze evaluatie
aandacht worden besteed aan de ervaringen
van slachtoffers met een schadevergoeding
van de dader.
27. Geautomatiseerde persoonsregistraties
( 1982)
Onderzoeker: drs. C. Cozijn
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Eind 1981 werd bij de Tweede Kamer
ingediend het ontwerp van een Wet op de
persoonsregistraties. In deze wet worden
maatregelen voorgesteld ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in verband
met geautomatiseerde persoonsregistraties.
Hoewel reeds bij de opstelling van het
wetsontwerp zoveel mogelijk aansluiting
gezocht werd bij de reeds in andere landen
opgedane ervaringen, bleek al spoedig
behoefte aan nadere gegevens, met name voor
wat betreft het maken van een schatting van
de werklast van de bij deze wet in te stellen
Registratiekamer. Dit was de aanleiding tot
het instellen van het hierbij beschreven
onderzoek. Naast het maken van de
bedoelde werklastschatting zal tevens worden
nagegaan welke maatregelen thans reeds
genomen zijn ter bescherming van de privacy
van de in de registraties opgenomen personen.
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen,
te weten: a. een schriftelijke enquête onder
overheid en bedrijfsleven, waarin gevraagd
wordt naar de aantallen geautomatiseerde
persoonsregistraties, de organisatie van de
verwerking van deze registraties en de maatregelen ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Daarnaast worden enkele
bijzondere problemen in algemene zin aan de
orde gesteld. De enquête is in nauwe samenwerking met het CBS opgezet, terwijl het
veldwerk door het CBS zal worden uitgevoerd.
Verzending van de enquêtelijsten vangt in
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september 1982 aan. Een eerste interimrapportage zal begin 1983 kunnen plaatsvinden.
b. De orgahisatie van de verwerking van
persoonsregistraties kent een zeer grote
verscheidenheid aan vormen (gecentraliseerd
vs. gedecentraliseerd, in eigen beheer vs. geheel
of gedeeltelijk uitbesteed e.d.). Elk dezer
verschijningsvormen stelt eigen eisen aan de
privacybes' herming van de in de registratie
opgenomeii personen. In een schriftelijke
enquête zar dit eigene echter niet voldoende
uit de verf kunnen komen. Daarom zal, onder
meer aan d hand van de resultaten van de
schriftelijk enquête, onder enkele tientallen
bedrijven en instellingen een mondeling
interview 1Vorden afgenomen, waarin dieper
op de zaken kan worden ingegaan. c. Er zal
een nadere literatuurstudie worden uitgevoerd,
welke vooral gericht zal zijn op het overwinnen en/of voorkomen van de inloopproblemen die zich in het buitenland hebben
voorgedaar rond de invoering van met de
Registratie(amer vergelijkbare instanties.
28. Evaluaije Wijzigingswet WROM
Onderzoeker: drs. A. Mijn
Op 25 november 1980 diende de Minister
van Justitie bij de Tweede Kamer een voorstel
in tot wijziging van de Wet rechtsbijstand
aan on- en 'minvermogenden (Wet juli 1957
Stb. 233).giln het voorstel worden een aantal
maatregele voorgesteld waarvan de twee
meest bela grijke zijn: (1) een uniformering
van de doo de Bureaus voor Rechtshulp te
hanteren fl anciele criteria bij de toelating
tot de doo de overheid gefinancierde rechtshulp; (2) d invoering van een op het draagkrachtbe * sel geschoeid systeem van door de
belangheb ende te betalen eigen bijdrage
in de kostei.
Deze maatregelen worden in de Memorie
van Toelichting gemotiveerd met een verwijzing
naar de in ' e huidige praktijk gegroeide
rechtsonge ijkheid waar in verschillende
arrondisseirenten verschillende criteria
gehanteer worden. Tevens wordt gewag
gemaakt vn het feit dat de geringe differentiatie in ta ief onder het WROM-regime uit
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een oogpunt van draagkracht nooit enige
feitelijke betekenis heeft gehad. Van de zijde
van de rechtstreeks bij de rechtshulpverlening
betrokken instanties — de Nederlandse Orde
van Advocaten, de Vereniging voor Rechtshulp
en de Vereniging van Medewerkers van de
Bureaus voor Rechtshulp/LOK — is heftig
protest aangetekend tegen het voorstel.
Centraal argument daarbij vormde het
veronderstelde drempelverhogende effect
van het nieuwe stelsel, dit nadat in de
afgelopen jaren de weg naar de advocaat of een
andere rechtshulpverlener voor velen pas begaanbaar gemaakt was. Deze geluiden hebben
geleid tot amendering van het voorstel waarna
het op 17 februari 1981 door de Tweede
Kamer en op 13 mei door de Eerste Kamer
is aanvaard (Wet 15 mei 1981, Stb. 317). In
het voorjaar van 1982 is het WODC benaderd
van de zijde van de Hoofddirectie Organisatie
Rechtspleging en Rechtshulp met het verzoek
een onderzoek uit te voeren ter evaluatie van
voornoemde wet. Het onderzoek zou zich toe
dienen te spitsen op een beschrijving van
de feitelijke werking van de wet enerzijds
en een tracering van mogelijke effecten op de
vraag naar rechtshulp anderzijds. Op dit
moment is het overleg over opzet van onderzoek nog niet geheel afgerond. Gestreefd
wordt ernaar in het najaar een aanvang te
maken met de materiaalverzameling bij een
aantal Bureaus voor Rechtshulp. Begin 1983
zal een eerste interimrapportage verwacht
kunnen worden.
29. Victimologische risico-analyse (slachtoffervatbaarheid) ( 1981)
Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz
Met behulp van een victimologische risicoanalyse kan worden vastgesteld welke bevolkingsgroepen 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
situationele, sociale en persoonlijke kenmerken
zijn die mede het risico bepalen slachtoffer
te worden van een delict. Aan een groep

e agressie en aan een controleslachtoffeI van
groep van iet-slachtoffers zullen in een
mondeling enquête vragen worden gesteld
over hun le fgewoonten, terwijl de slachtoffers
tevens zulloJ•n worden geënquêteerd over hun
ervaringen In verschillende situaties waarin
zij slachtofiér werden.
30. Praktijkexperiment technopreventie ( 1980)
Onderzoeker: dr. A. Roëll
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In overleg et het Bureau Landelijke Coördinatie Voor oming Misdrijven is een praktijkexperimeni opgezet naar de effectiviteit van
bepaalde p eventiemaatregelen. Het onderzoek
bestond te i eerste uit een toetsing van het
preventiev: nut van goede fietssloten (met
name het NWB-slot) onder gevarieerde
sociale om , tandigheden (locaties met veel
respectieve ijk weinig sociale controle). Het
tweede ons erdeel van het onderzoek bestond
uit de obse atie van de reacties van voorbijgangers op - en gefingeerde diefstal van een
fiets. Hier ever is inmiddels gepubliceerd. Tenslotte zal o • basis van een enquête onder de bevolking va Amsterdam worden geprobeerd
een meer g; detailleerd inzicht te verkrijgen in
de mate w arin men als dader en/of slachtoffer en/of koper van een tweedehands fiets
op de mar 1t betrokken is bij fietsendiefstal.
Ook zal de e enquête inzicht moeten
verschaffer in de houdingen t.a.v. fietsendiefstal en 4e preventie ervan.
9. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding
( 1978)
Onderzoekers: mw. drs. E. G. M. NuijtenEdelbroek, drs. J. L. P. Spickenheuer en
drs. A. Slothouwer
In 1976 heeft de werkgroep Verbaliseringsbeleid Misdrijven, ingesteld door de Minister
van Justiti 1, in haar eindrapport aanbevelingen
gedaan om op plaatselijk en regionaal niveau
in het over eg tussen hoofdofficier van justitie,
burgemeester en politiechef (het zgn. driehoeksoverleg) richtlijnen op te stellen voor het
opsporings- en verbaliseringsbeleid ter
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bestrijding van de kleine criminaliteit. Deze
richtlijnen zouden ondersteuning moeten
vinden in de resultaten van empirisch,
experimenteel onderzoek.
Besprekingen binnen het driehoeksoverleg
in een aantal gemeenten resulteerden tot eind
1980 in het opzetten van een experiment
in de gemeenten Amsterdam, Hoogeveen,
Utrecht, Leiden en Sittard.
In deze experimenten krijgen zowel repressie
als allerlei vormen van preventie de aandacht.
Dit laatste bijv. in de vorm van preventie.
voorlichting of gerichte voetsurveillance.
In Hoogeveen is extra gesurveilleerd op
bepaalde delicten, terwijl tevens door de
politie aandacht wordt besteed aan preventie.
voorlichting in ruime zin. Het Utrechtse
politiekorps was voornemens een fundamentele 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
besloten tot minder ver gaande veranderingen.
In Sittard is wel gekozen voor het model van
team-policing. In Amsterdam heeft een team
van politiemensen geopereerd in een bepaalde
wijk van de stad, waarbij het accent lag
op voetsurveillance en voorlichting. In Leiden
zal er een experiment worden gedaan met
betrekking tot prioriteitstelling bij de
recherche. Het WODC is betrokken bij de
opzet, uitvoering en evaluatie van deze
experimenten. Afhankelijk van de aard van
het experiment worden de effecten gemeten
op grond van gegevens die verkregen zijn uit
politiedossiers, uit enquêtes onder de bevolking en uit gesprekken met personen en instanties die nauw bij het experiment betrokken
zijn. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting zij verwezen naar de beschrijving van
elk onderzoek, elders in dit nummer.
32. 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
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de effectiviteit van de inzet van de politie
m.b.t. de voorkoming en bestrijding van de
zogenaam e 'kleine criminaliteit' kan worden
vergroot, i ook in een Amsterdamse (kleine)
wijk een e periment opgezet.
` In dit exp riment heeft het accent voornamelijk legen op de preventie van de kleine
criminalit it en daarbinnen zowel op de
`techno-p ventie' (gericht op de verbetering
van hang- n sluitwerk, openbare verlichting
e.d.) als o de 'socio-preventie' (gericht op de
mogelijkh den tot versterking van de
informele sociale controle). De delicten waarop
de activit,iten werden gericht zijn: inbraak,
(brom)fie sdiefstal, diefstal uit auto's,
vandalism-, straatroof en mishandeling op
de openb. re weg. Het experiment is uitgevoerd
door een ieam van 11 man, hoofdzakelijk
bestaande uit leden van de geüniformeerde
dienst. De doelstellingen van het experiment
zijn: 1. de verbetering van de relatie politiepubliek (.f te meten bijv. aan een grotere
bereidhei e tot het doen van aangiften, het
afleggen vt n getuigenverklaringen); 2. de
vergrotin2 van de bereidheid van de bevolking
om zorg t • dragen voor eigen en andermans
goederen techno- en sociopreventie); 3.
de daling an het aantal delicten waarop het
experime t gericht is; 4. de verhoging van de
ophelderiigspercentages m.b.t. deze delicten;
5. de red ctie van ongegronde angst en
onrustgevselens m.b.t. de gekozen delicten;
6. de verg oting van de arbeidssatisfactie
van de te .mleden. De evaluatie vindt plaats
door met . ' g bij de bevolking op drie
momente : voor, na en ongeveer twee jaar
na het ex
liveriment.
,
De controle wordt
gehouden in een vergelijkbare controlewijk
in de stad De landelijke slachtofferenquête
van het ODC wordt eveneens als reliëf
gebruikt. oor analyse van de politiegegevens
wordt nagegaan of er verschuivingseffecten
zijn gewest (bijv. naar tijd en plaats, binnen
de delicte ). Het experiment zelf is gestart
in maart I980 en duurt in principe een half
jaar. Daarna volgt een eerste nameting en
eerste rap, ortage (1981). Eindrapportage
wordt naj ar 1982 verwacht.

33. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding:
het experiment te Hoogeveen ( 19 79)
Onderzoeker: mw. drs. E. G. M. NuijtenEdelbroek
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De toename van inbraken, diefstallen uit
auto's en vernielingen was voor het plaatselijke
driehoeksoverleg aanleiding aan de bestrijding
van deze drie delicten extra aandacht te
besteden in het experiment. De politie te
Hoogeveen heeft daartoe extra surveillances
uitgevoerd ter voorkoming van vernielingen.
Door middel van voorlichting (op wijkavonden,
op scholen, in de plaatselijke media), maar
ook door het organiseren van bepaalde acties
— voor een groot deel verzorgd door een ambtenaar Voorkoming Misdrijven (VM) — is eveneens aandacht besteed aan de bestrijding van
vernieling, en daarnaast van inbraak en
diefstal. Onderzocht is of de combinatie
van surveillance en preventie betere resultaten
oplevert ten aanzien van de criminaliteitsbestrijding. Criminaliteitsbestrijding is, evenals bij andere experimenten, niet alleen
geoperationaliseerd in een afname van het
aantal delicten; maar ook in het reduceren
van onrustgevoelens onder de bevolking, het
bevorderen van de aangiftebereidheid en de
preventiebereidheid en het verbeteren van de
relatie tussen bevolking en politie. Het
experiment is in 1980 gestart. Voor de
evaluatie zijn bevolkingsonderzoeken gehouden
alsmede gegevens uit de politiestatistieken
verzameld. De rapportage over het eerste
experimentele jaar is inmiddels verschenen.
Vooruitlopende op de uitkomsten van het
onderzoek is het experiment in 1981 verlengd.
Vermoedelijk nog in 1982 zal over de resultaten over 1981 worden gerapporteerd.
34. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding:
het experiment te Leiden ( 19 79)
Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer
Bij de Leidse recherche zal eerst worden
nagegaan wat de feitelijke gang van zaken is,
waarbij inzicht verkregen moet worden in
de kwantiteit en kwaliteit van opsporing
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en ophelddring van misdrijven. Voor dit
inventariserende gedeelte van het onderzoek
wordt gebruik gemaakt van een combinatie
van een aattal onderzoekstechnieken:
observatie-Oderzoek, tijdschrijfonderzoek,
dossieranatyse, interviews met betrokkenen.
Op basis ‘r.n een analyse van deze gegevens
kan, als er, enduidige criteria aanwezig blijken
te zijn, eei prioriteit worden aangebracht in
delicten di opsporing verdienen binnen de
categorie 'kleine criminaliteit'. Ook zal
naar wegel gezocht moeten worden om een
delict of delicten, waarvoor een posterioriteit
geldt, alterjuatief af te handelen, bijv. door
in die gevallen voorlichting te geven over
preventien4ogeljkheden. De prioriteitenstelling zal vervolgens experimenteel beproefd
worden. H t tweede gedeelte van het onderzoek is eeu evaluatie van de effecten van
•deze prioriteitenstelling. Tijdschrijfonderzoek,
dossieranalyse en interviews met betrokkenen
staan ook hier als onderzoektechnieken
ter beschikking. Het observatie-onderzoek
heeft in mei 1980 plaatsgevonden en het
tijdschrijfónderzoek in de herfst van 1980.
Dossieran4yse en interviews met betrokkenen
zijn eveneens in 1980 uitgevoerd. Met de
experimentele fase is een aanvang gemaakt.
35. Actie-nderzoek criminaliteitsbestrijding:
het experiment te Sittard ( 1981)
Onderzoekers: drs. A. Slothouwer en P. J.
Linckens I
Na een meérjarige voorbereiding is de gemeentepolitie in ittard begin 1981 gereorganiseerd
volgens he wijkteam-concept. Bij deze
reorganisatie is het grootste deel van het korps
toegedeeld aan enkele teams waarvan de leden
verantwoordelijk zijn voor de integrale
politiezorg in een deel van de gemeente. Doelstellingen 4an deze veranderingen zijn: 1)
voor de kopsleden zelf een verbeterd werkklimaat, Ik/arin men in toenemende mate
voldoenin heeft van zijn werk; 2) een
verbetering van de politiezorg op zowel het
vlak van d ordehandhaving, van de criminaliteitsbestrij ing als op dat van de hulpverlening.
In het ond6rzoek dat door het WODC in

Sittard wordt uitgevoerd, wordt nagegaan
in welke mate het wijkteam-model bijdraagt
tot het realiseren van bovengenoemde interne
en externe doelstellingen.
Voor het onderzoek naar de effecten op het
werkklimaat is, voorafgaand aan de reorganisatie, een schriftelijke enquête gehouden onder
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 controlegemeente. Gevraagd werd naar slachtofferschap,
onveiligheidsgevoelens, aangiftebereidheid,
oordeel over het politieoptreden en preventiemaatregelen. De evaluatieperiode beslaat drie
jaar, waarin de metingen zowel in het korps
als bij de bevolking herhaald zullen worden
met intervallen van een jaar. De eindrapportage
is gepland voor 1984.
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36. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding:
het experiment te Utrecht ( 1979)
Onderzoeker: mw. drs. E. G. M. NuijtenEdelbroek
Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de
gemeentepolitie te Utrecht haar korps zou
reorganiseren volgens het model van 'teampolicing'. 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 bevolking plaatsgevonden waarin aandacht is
besteed aan slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en oordeel over het politie-optreden.
Een herhaling van dit onderzoek zou plaatsvinden nadat het model van team-policing
enige tijd als zodanig gewerkt had. Het teampolitie-concept heeft binnen het korps evenwel geen doorgang gevonden. De korpsreorganisatie is minder ver gedecentraliseerd.
In fasen is vanaf 1980 het takenpakket van
met name de geüniformeerde dienst uitgebreid
en anders ingevuld.
Alhoewel daarmee de Utrechtse interne
korpsorganisatie als zodanig niet meer gezien
kan worden als een experiment in de reeks

experimenten crirninaliteitsbestrijding, heeft
het WODCin 1981 een herhaling van het
bevolkings,i nderzoek verricht, om te zien
of zich in izen periode van twee jaar bepaalde
verschuivingen hebben voorgedaan. Een
verslag daarvan is bij het WODC verkrijgbaar.
37. Kaderflyncties Rijkspolitie (1981)
Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik
Ten behoei(e van de ontwikkeling van de
opleidings! en vormingsactiviteiten van het
Korps Rijkspolitie bestaat er behoefte aan
gegevens over functievervulling en opleidingsbehoeften van diverse categorieën Rijkspolitieambtenaren.
In het naj ar van 1981 is een onderzoek van
start gegaa dat zich op de adjudanten, met
name de c mmandanten van landgroepen,
richt. 1
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38. Priorit itsstelling justitiële dienst ( 1981)

i

Onderzoe ,er: drs. J. L. P. Spickenheuer
Bij het ge 1 eentelijk politiekorps van Enschede
heeft — ev nals trouwens bij andere korpsen —
bezuinigin geleid tot een verdere overbelasting
van de rec erche. De noodzaak om te komen
tot een betere prioriteitsstelling en een stroomlijning van de werkprocedures dringt zich op.
De gemee tepolitie heeft zich tot het WODC
gewend m t het verzoek tot ondersteuning.
Met behulp van een tijdschrijfonderzoek,
dossieronderzoek en een enquête onder de
bevolking izal aan een prioriteitsstelling en
stroomlijnL ng van procedures een bijdrage
worden ge everd. Bovendien zal worden nagegaan ho de besluitvorming met betrekking
tot de prióriteitsstelling tot stand komt in het
korps alsrr l iede in het plaatselijke driehoeksoverleg. En interimrapport zal in het najaar
van 1982 itkomen.
39. Gemeentelijke herindeling en veranderingen
in de politie-organisatie ( 1982)
Onderzoeker: drs. E. G. M. Nuijten-Edelbroek
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In Zuid-Limburg heeft per 1 januari 1982
een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden.
Tengevolge daarvan is een aantal vergrote
gemeenten gevormd. Deze herindeling had
tot gevolg dat een aantal Rijkspolitiegroepen
en een gemeentelijk politiekorps zijn opgeheven.
Daarvoor in de plaats komen gemeentepolitiekorpsen die vergroot zijn met voormalig Rijksof gemeentepolitiegebied, twee geheel nieuwe
gemeentepolitiekorpsen en een kleiner aantal,
maar vergrote landgroepen van het Korps
Rijkspolitie. Een dergelijke verandering geeft
een aantal problemen van personele en
materiële aard. Voor een deel zijn deze
problemen bekend en is daarvoor een oplossing
gegeven; voor een deel ook zijn ze nieuw.
Dit onderzoek is gedeeltelijk beschrijvend,
gedeeltelijk evaluerend. Het beschrijvende
deel heeft betrekking op de getroffen regelingen
en de problemen die zich voordoen; het
evaluerende deel heeft betrekking op de
waardering door de betrokkenen van het
voorbereidingsproces tot aan de nieuwe
situatie. Het onderzoek zelf bestaat uit
schriftelijke ondervraging van alle betrokken
politiefunctionarissen (gemeente- en rijkspolitie) en mondelinge interviews met personen
die een rol hebben gespeeld in de voorbereiding.
De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen
tot verfijning of eventueel tot bijstelling
van beleid bij samenvoegingen van politiekorpsen in de toekomst. Rapportage zal niet
voor medio 1983 plaatsvinden.
40. De mentale belasting bij ME-ers ( 1982)
Onderzoekers: drs. A. Slothouwer, mevr.
mr . N. Dijkhoff en G. C. K. Vlek (BiZa)
Mede naar aanleiding van een door het WODC
verricht onderzoek onder politiemensen
ingezet bij de ongeregeldheden in Amsterdam
op 30 april 1980, is in samenwerking met
de afdeling Onderzoek en Organisatie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek
geïnitieerd naar de mentale belasting van de
politieman bij een ME-optreden. Tijdens een
ME-optreden zullen zowel de lichamelijke
reacties (m.n. de hartslag) als de emotionele
beleving worden geregistreerd. In de weken

daarna zal 'vervolgens door middel van
.. I
vragenlijsten worden onderzocht hoe de
opgedane rvaringen worden verwerkt en wat
de conseq enties zijn voor welbevinden,
gezondheiçl en arbeidshouding. Verder zal
worden getracht vast te stellen welke invloed
daarbij va9 persoonsgebonden factoren en
eerdere ervaringen uitgaat en wat de effecten
op langere termijn zijn. Het belang van het
onderzoek ligt mede ook in de mogelijkheid te
komen tot aanbevelingen voor trainings- of
begeleidingsprogramma's gericht op het
voorkomen of minimaliseren van ongewenste
neven-effecten. Het ligt in de bedoeling het
effect van dergelijke programma's op het
functioneren van individuele ME-ers onder'
werp van vervolgonderzoek te doen zijn.
Eindrapportage is te verwachten in 1984.
41. Sepot eleid minderjarigen (1980)
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Onderzoekers: mw. dr. J. Junger-Tas en drs.
C. H. D. Sieinmetz
Jaarlijks komen vele jeugdigen met politie en
parket in aanraking. In een groot aantal
gevallen gdat het om kleine vergrijpen of
bepaalde vormen van wangedrag. Hierbij wordt
door de politie gebruik gemaakt van het zgn.
politiesepot: de jeugdige wordt met een
standje naar huis gestuurd. Ook op het niveau
van het pakket wordt door de Officier kinderzaken veel ai l de zgn. parket-berisping
gehanteerd, waarna de zaak geseponeerd wordt.
Vanuit he O.M. te Den Haag is de vraag
opgeworp n naar de effectiviteit van dit beleid:
in hoeverr wordt dit minimaal ingrijpen
inderdaad gevolgd door het afzien van verder
probleem- en/of delinquent gedrag. Doelstelling
van het onderzoek is kort omschreven:
— inzicht lvii erkrijgen in de aard van de
populatie an minderjarige overtreders waar
politie en parket mee te maken krijgen;
— inzicht verkrijgen in omvang en aard van
die groepen minderjarigen die niet en die wel
weer met gerechtelijke autoriteiten in aanraking
komen; I
— mogelijke identificatie van die meer ernstige
probleemroep waarbij wellicht andersoortig
ingrijpen geïndiceerd zou zijn, dan dat wat de
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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
controlestad dienst. In beide steden werd een
statistisch voorzonderzoek 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
werden 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 geïnterviewd
en het onderzoelcmateriaal is vrijwel verzameld.
Gepoogd zal worden gezins-, werk-, en vrijetijdssituaties te relateren aan al dan niet
hernieuwde contacten met politie en justitie.
Hierdoor willen we, aan de hand van de socialecontroletheorie, komen tot nadere specificatie
van omstandigheden en persoonsfactoren
die met grote waarschijnlijkheid tot problemen
leiden. Met het hoofdonderzoek werd in
september 1980 begonnen. Het eindrapport
wordt in de loop van 1982 verwacht.
42. Onderzoek ten behoeve van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en
Oneigenlijk Gebruik (ISMO)
Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis
De ISMO heeft tot taak het misbruik en
oneigenlijk gebruik op het gebied van
belastingen, sociale zekerheid en overheidssubsidies aan te pakken. Naar aanleiding van
het interimrapport van ISMO (april 1981)
verzocht de regering in haar standpunt het
WODC onderzoeksvoorstellen te doen gericht
op de oorzaken van het verschijnsel misbruik
en oneigenlijk gebruik, alsmede gericht op het
effect van fraudebestrijdende maatregelen.

(Tw. Kam r, zitting 1981-1982, 17 050, nr. 2,
blz. 22). eze voorstellen, waarin het accent
gelegd wo dt op het effect van maatregelen
die preventie beogen, betreffen drie vormen
van onder oeksactiviteiten. Deze vormen zijn
gekozen mede vanwege de omstandigheid dat
binnen eer tijdsbestek van twee jaar reeds
resultaten pp tafel dienen te liggen, omdat
de ISMO an een eindrapport uit zal brengen
waarin die resultaten moeten zijn verwerkt.
Ten eerste wordt gedacht aan een uitgebreide
literatuurstudie op het terrein van de sociale
J
wetenschappen in het algemeen en die van de
criminologie in het bijzonder, waarin
specifieke kennis gezocht wordt over de werking
van diverse gedragsbeïnvloedende maatregelen
Ten twee 4e lijkt een inventarisatie van belang
van ervaritjigen die diverse instanties in Nederland hebb n opgedaan bij het bestrijden van
gedragingen die misbruik inhouden, of die
daarmee ver want zijn. Vanuit de wetenschap61 pelijke hoek kan dan bijgedragen worden door
het syste4atiseren van die ervaringen, eventueel
door bevOrking van voorhanden liggend cijfermateriaal.
Ten derde wordt gedacht, in aansluiting op het
reeds afge loten experiment bij de motorrijtuigenb lasting (Zie het betreffende WODCrapport 'Effecten van voorlichting en controle'),
nieuwe e perimenten op te zetten waarin
aanvullen1 e en meer specifieke kennis verkregen
kan word1 n.
Deze drie vormen van onderzoek lijken de
hoofdmot te zullen uitmaken van de WODCbijdragen. Over de precieze invulling van een
en ander l al nader overleg worden gevoerd
met de stijiurgroep. Voor de volledigheid zij
verwezen, naast het bovenvermelde rapport,
naar eenan
i der onderzoeksverslag dat in ISMOverband i geschreven: Faillissementen bij
besloten ennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid — een studie naar misbruik
van recht personen, 1982. Tenslotte kan
worden v rmeld dat het WODC ook is
betrokkei bij de evaluatie van de zgn. Wet
Ketenaankprakelijkheid, niet in ISMO-verband,
daar dit vl t onder de Sociale Verzekeringsraad.
Maar inhr udelijk is er uiteraard een sterke
verwevenheid.

i

i

43. De toepassing van enkel- en meervoudige
rechtspraak in civiele zaken bij de arrondissementsrechtbanken ( 1980)
Onderzoeker: mr. J. R. A. Verwoerd
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Op basis van gerechtelijke statistiek en vraaggesprekken met rechters werd nagegaan in
welke omvang en 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 leggen de rechtbanken aan voor enkel- of
meervoudige berechting? Welk aandeel van de
verschillende categorieën zaken wordt enkelvoudig afgedaan? Welke rechters worden met
enkelvoudige rechtspraak belast? In de zomer
van 1981 werd dit onderzoek aan de Staats- commissie Herziening Rechterlijke Organisatie
gepresenteerd.
44. Tijdsbesteding van rechters der arrondissementsrechtbanken ( 1981)
Onderzoekers: drs. P. C. van Duyne, mr. drs.
W. Hengelbrock, mr. P. A. J. Th. van Teeffelen
en mr. J. R. A. Verwoerd
Dit onderzoek wordt verricht ten behoeve van
de Commissie van Advies inzake werkwijze
en normen van de Arrondissementsrechtbanken. Bij het onderzoek worden tevens
vragen meegenomen van belang voor het
werkterrein van de Staatscommissie Herziening
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, werden in 1981 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. tijdschrijven
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 rechter: evaluatie van het tijdschrijfonderzoel en vragen omtrent het rechterlijk
functioneren binnen de organisatie, verbetering
van werkwijzen e.d.
Bij de grootste arrondissementsrechtbank van
ons land, namelijk die te Amsterdam, kreeg
het onderoek in 1982 een vervolg. Aan alle
rechters erd gevraagd tijdschattingen te geven
met betrekking tot hun voornaamste
rechterliji e werkzaamheden. Tevens werd
1
aan een aantal van hen gevraagd gedurende
één week !tijd te schrijven en aan een interview
.. I
— vergelij1 baar met het te Breda en Zutphen
afgenome; interview — deel te nemen. Na
presentatie van een aantal tussentijdse
verslagen Wordt gestreefd naar een eindrapportage eind 1982.
45. Taakverdeling binnen de rechtbanken

( 1981)
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Onderzoekers: mr. drs. W. G. Hengelbrock,
mr. P. A. J. Th. van Teeffelen
Door middel van een klein enquête-onderzoek
is in het kader van de WODC-activiteiten ten
behoeve Van de Commissie van Advies inzake
Normen n Werkwijzen Arrondissementsrechtban; en en de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie in 1981 nagegaan
de mate Waarin rechters bij de arrondissementsrechtban en in Nederland in gespecialiseerde
kamers w rkzaam zijn. Het begrip specialisatie
wordt da rbij gekoppeld aan het werkverband,
waarbinn n de rechter in de rechtbank werkt.
Zo wordij ook bezien of een rechter in één
n
bepaalde amer
werkzaam is of dat hij tevens
lid is van dere kamers.
Publikati : Trema Exclusief 5, november 1981.
46. Projeet 'Grave' ( 1981)
Onderzoe er: mr. , R. H. L. M. Bovens
In de gevángenis te Grave is in 1980 een
activiteitenprogramma ingevoerd dat speciaal
is gericht:,op de daar verblijvende, wegens
overtrediL g van art. 26 WVW (rijden onder
invloed) eroordeelden. Het programma heeft
uiteindelijk tot doel het verminderen van
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de recidivefrequentie en de recidivesnelheid
van de deelnemende gedetineerden. Daarnaast
poogt het programma tot een meer zinvolle
invulling van de detentie bij te dragen. Om
deze doelstellingen te bereiken wordt over
een groot aantal aspecten die samenhangen
met het rijden onder invloed informatie
gegeven en van gedachten gewisseld. De
verwachting is dat hierdoor de kennis van
problemen en gevaren wordt verhoogd, en dat
mede daardoor attitudes in positieve zin
worden veranderd. In het evaluatie-onderzoek
wordt nagegaan met betrekking tot welke
onderwerpen en in welke mate kennisvermeerdering optreedt, welke attitudeveranderingen
gesignaleerd worden en welke invloed het
programma heeft op het gedrag, i.c. het
rijden onder invloed. Er is een onderscheid
gemaakt tussen effecten op korte en op
lange termijn. Bij het vaststellen van deze
effecten is de groep deelnemers aan het
programma in Grave vergeleken met een
vergelijkbare groep in de inrichting Nieuw
Bergveen te Veenhuizen. Over de korte-termijneffecten is onlangs een interimverslag gereedgekomen. De lange-termijneffecten worden
vastgesteld via een recidivestudie, waarbij
gebruik wordt gemaakt van gegevens verkregen
uit het Algemeen Documentatieregister en
uit follow-up interviews met de ex-gedetineerden, een jaar na hun ontslag uit de inrichting. Het eindrapport wordt eind 1982 verwacht.
47. Experimenten opvang van aan drugs
verslaafde gedetineerden in de Huizen van
Bewaring (Evaluatie-onderzoek) ( 1981)
Onderzoeker: mevr. drs. M. L. Meyboom
In de Huizen-van Bewaring te Amsterdam en
Rotterdam zijn in 1979 bij wijze van proefneming bijzondere voorzieningen gecreëerd
voor een betere opvang van aan drugs verslaafde
gedetineerden. Aan het WODC is verzocht
gegevens te verzamelen op grond waarvan de
resultaten van deze proefnemingen kunnen
worden geëvalueerd. Ten behoeve hiervan
wordt een analyse uitgevoerd op de registratieformulieren die per cliënt zijn ingevuld door de
coördinatoren van de twee projecten en door

degenen di é de hulpverlening aan de aan drugs
verslaafde gedetineerden in enkele andere
Huizen var Bewaring verzorgen. Daarnaast
worden g4rekken gevoerd met aan drugs
verslaafde gedetineerden die wel en die niet
van de bijzondere voorzieningen gebruik
maken. De l gegevensverzameling richt zich
vooral op ■ Ie vraag of door de betreffende
voorzieningen de eerder gesignaleerde opvangproblemeillzijn verminderd en of de continuïteit in de hulpverlening aan de betreffende
verslaafde erdoor is vergroot.
Een voorl pig verslag is gereed gekomen in
mei 1981. Het eindrapport verschijnt najaar
1982.
48. Leden van etnische minderheden in
detentie ( 1981)
Onderzoe er: mevr. drs. G. C. van Immerzeel
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In het kadér van de aandacht die de regering
aan etnische minderheden wil schenken, heeft
zij geld vobr onderzoek beschikbaar gesteld.
Hieruit wordt o.a. het onderhavig onderzoek
gefinancie ri d. Het onderzoek richt zich op
leden van tnische minderheden, die in
gevangeni sen en huizen van bewaring
verblijven l De wijze waarop aan de doelstelling
van de inrichtingen gestalte wordt gegeven, is
geënt op 4e Nederlandse samenleving. In de
penitentiaire inrichtingen krijgt men in toenemende Mate te maken met mensen uit
andere cu, turen. Hiermee komt het probleem
naar vorei hoe de penitentiaire inrichtingen
gezien hun doelstellingen, met mensen uit
andere cu turen moeten handelen. De
problemeii 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 geïnterviewd, zonodig met behulp van tolken. Ook
het personeel zal een aantal vragen worden
gesteld. 1-jet onderzoekrapport zal eind 1982
gereedkoMen.

49. Inventarisatie van de bevolking van
inrichtingen voor langgestraften ( 1981)
Onderzoeker: drs. A. Rook
De penitentiaire inrichtingen in Nederland
worden in toenemende mate bevolkt door
gedetineerden die om enigerlei reden meer
dan gebruikelijke zorg en aandacht behoeven.
Eén van deze categorieën betreft verslaafden
aan harddrugs. Daarnaast zijn echter ook
andere categorieën gedetineerden te noemen
zoals gedetineerden met een niet-Nederlandse
nationaliteit, gedetineerden met een nietNederlandse culturele achtergrond of gedetineerden wier gedrag zorgen baart ten gevolge
van de psychische toestand waar ze in
verkeren. In het verleden is meermalen gepoogd
omvang en aard van de verschillende probleemcategorieën vast te stellen. Daartoe zijn veelal
afzonderlijke en specifieke vragen gesteld.
66 In het onderhavige project wordt een meer
omvattende inventarisatie uitgevoerd. Aan
de hand van gegevens die verstrekt zijn door
de medewerkers van de Medische Dienst en
het Maatschappelijk Werk in de inrichtingen,
of die overgenomen zijn van de inrichtingskaarten, wordt getracht een beeld te krijgen
van de gedetineerdenbevolking. Daarbij wordt
vooral aandacht besteed aan de mate waarin
er samenhang blijkt te bestaan tussen
verschillende probleemcategorieën onderling
en tussen probleemcategorieën en achtergrondvariabelen van de gedetineerden. Het
verzamelde materiaal wordt aangevuld met
vraaggesprekken met de directeuren van de
inrichtingen voor langgestraften. In deze
gesprekken is aandacht besteed aan de
problemen waarmee de inrichting wordt
geconfronteerd indien bepaalde categorieën
gedetineerden in de inrichting aanwezig zijn
en aan de wijze waarop deze problemen tegemoet worden getreden. De resultaten van de
inventarisatie zijn verwerkt in een eindrapport
dat onlangs is gereed gekomen.
Aan de hand van de resultaten van deze
inventarisatie wordt thans nagegaan in hoeverre
het uitvoeren van dergelijke inventarisaties
in andere penitentiaire inrichtingen zinvol is

en in hoevèrre het gehanteerde waarnemingsinstrument, bijstelling behoeft.
50. Evaluai`ie algemene verlofregeling voor
gedetineeráen ( 1982)
Onderzoeker: drs. A. Rook
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In maart 181 is door de staatssecretaris van
justitie eer j commissie in het leven geroepen
die tot ta4 kreeg een algemene verlofregeling
voor gedetineerden voor te bereiden en — na
invoering ,lian de regeling — te evalueren. Ten
behoeve van de evaluatie van deze regeling
zal door h 1t WODC onderzoek worden
verricht. H t onderzoek zal zich met name
richten op de wijze waarop de regeling wordt
uitgevoerd en op de effecten van de regeling
op de betr kken personen en instanties. Bij
het onderzioek naar de uitvoering van de
regeling za aandacht besteed worden aan: (a)
de indieni g van de verlofaanvraag en de
daaraan vo rafgaande voorbereiding (voorlichting a911 gedetineerden etc.); (b) het
verloop vai de besluitvormingsprocessen
inzake verloftoekenning; (c) de besluit!.
vormingse teria; (d) de inhoud van de
beslissing t n aanzien van periode en duur
van het verlof en (e) het verloop van het
verlof (wo dt bijvoorbeeld tijdens het verlof
een beroep gedaan op hulpverleners?
Kan zo'n b Ieroep worden gehonoreerd?). Bij
het onderz' ek naar de gevolgen moet een
onderscheil gemaakt worden tussen de
gevolgen vn de regeling voor het penitentiaire
systeem er voor de betrokken gedetineerden.
Bij de gevolgen voor het penitentiaire systeem
staat vooral de beheersbaarheid van de inrichtingen cen iraal. Van belang daarbij zijn vragen
zoals: (a) oen zich in de inrichtingen meer
of minder ncidenten en/of problemen voor
ten gevolg , van de invoering van de regeling
en om welke incidenten en/of problemen
gaat het daarbij; (b) op welke wijze wordt
binnen de inrichting op incidenten en/of
problemen waartoe de verlofregeling aanleiding
gaf gereageèrd. Bij de evaluatie van de gevolgen
voor gedetineerden zijn vragen van belang
zoals: — wèlke activiteiten worden tijdens het

verlof door de verlofgángers ontplooid (bijv.
met betrekking tot het leggen van contacten)?
— met welke problemen worden verlofgangers
tijdens het verlof geconfronteerd? — levert
het verlof een bijdrage aan de terugkeer van de
gedetineerde in de maatschappij en — zo ja —
waaruit bestaat die bijdrage? Verwacht wordt
dat de verlofregeling in de tweede helft van
1982 wordt ingevoerd. Het ligt in de
bedoeling een jaar na de datum van invoering
een eerste interimrapport, dat vooral gewijd
zal zijn aan de evaluatie van de uitvoering,
uit te brengen.
51. Tijdsbesteding en functioneren reclasseringsteams ( 1976)
Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer
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In dit onderzoek, dat op verzoek van de
Vereniging van Reclasseringsinstellingen
(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 tijdsbesteding van de
reclasseringsmedewerkers onderzocht. Het
materiaal hiertoe werd in het najaar van 1977
in 27 teams verzameld en de rapportage vond
plaats eind 1978.
(Reeks 'Onderzoek en beleid', nr. 9). Van
de tweede fase, waarin onder meer aan de
orde komen: houdingen en meningen van
de medewerkers ten aanzien van hun werk,
de begeleiding van cliënten in de verschillende
justitiële fasen en de steunpunten in het werk,
werd het materiaal in het voorjaar van 1978
verzameld. Hiertoe werden de medewerkers
van dezelfde teams benaderd. Dit deel is in
het najaar van 1979 gepubliceerd. (Reeks
'Onderzoek en beleid', nr. 12). Over de derde
fase, waarin de cliënten van de reclassering
onderwerp van onderzoek zijn, wordt voorjaar
1983 gerapporteerd.
52. Oplegging en tenuitvoerlegging van de
maatregel TBR ( 1982)
Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik

Dit onderioek zal zich onder meer richten op
de overwegingen van hen die bij de oplegging
en tenuitv erlegging van de maatregel TBR
zijn betrolic en. Ook de psychiatrische
rapportage komt aan de orde. Naast meningen
over de TáR_en (lange) gevangenisstraf, al
i
dan niet ir ), combinatie, zijn ook de verwachtingen van de behandeling, en het beeld dat
men daarv n heeft onderwerp van onderzoek.
Over de opzet en uitvoering van het onderzoek
is overleg gaande met de Directie TBR/R.
53. Diens erlening ( 1981)
Onderzoekers: mevr. drs. M. W. Bol en mr.
J. Overwater
Supervisori: mevr. dr. J. Junger-Tas
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Aan het WODC is opdracht gegeven de
wetenschappelijke begeleiding en evaluatie
te verrichtbn van het experiment Dienstverlening, 'dat op 1 februari 1981 van start is
gegaan. Ataht arrondissementen hebben zich
bereid ver aard om aan het onderzoek mee
te doen, n melijk Alkmaar, Almelo, Assen,
Breda, Gróningen, Haarlem, Den Bosch en
Zutphen.iï
ienstverlening houdt in, dat een
van misdr ijf verdachte persoon die vermoedelijk een k rte gevangenisstraf opgelegd zou
krijgen, in plaats daarvan nuttige werkzaamheden verricht, meestal in het sociaal maatschappelijk veld. Door middel van een vragenlijst werdei de verwachtingen ten aanzien van
dienstverl ning gepeild bij verschillende
instanties die ermee te maken hebben. Een
interimrapl port hierover werd in 1981 gepubliceerd. Tot 1 mei 1982 werden van zoveel.
mogelijk dienstverleners gegevens genoteerd
met betre king tot persoon, delict en
project. En 'controlegroep' werd gevormd
uit verdachten die geen dienstverlening deden
maar die caarvoor in theorie wel in aanmerking
hadden kinnen komen. Verder werden per
geval de b trokken verdachte, rechter of
officier vab justitie en begeleider van de
dienstverléner geïnterviewd. In de loop van
1982 zulle': schriftelijke vragenlijsten worden
toegezond n aan de directies van instellingen
waar dienstverleners werkzaam zijn (geweest).
Aan degenen op de werkprojecten die als

contactpersoon voor dienstverleners optraden,
zal worden gevraagd hun medewerking te
verlenen aan een persoonlijk vraaggesprek.
Als onderdeel van de eindevaluatie zullen
attitudelijsten worden voorgelegd aan
rechterlijke macht, reclassering en advocatuur.
Grotendeels zullen deze parallel lopen aan de
vragenlijsten waarmee in 1981 de allereerste
verwachtingen werden gepeild.
Aangezien organisatie en beleid in de acht
proefarrondissementen zich nogal uiteenlopend blijken te ontwikkelen, zal tenslotte
aandacht worden besteed aan plaatselijke
verschillen daarin. De eerstvolgende interimrapportage is tegen het einde van 1982 te
verwachten. Er wordt naar gestreefd in de
loop van 1983 nog enkele interimrapporten
uit te brengen, en vóór 1984 het eindrapport.
In de toekomst zal worden getracht de effecten
van dienstverlening op de recidive te meten.
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54. Het functioneren van de vreemdelingendiensten ( 1980)
Onderzoekers: mevr. dr. M. J. M. Brand-Koolen
en drs. F. M. E. Zoete
In het kader van het interdepartementale
onderzoekprogramma etnische minderheden
1980 werd door het WODC een onderzoek
uitgevoerd naar het functioneren van de
vreemdelingendiensten en de knelpunten die
daarbij optreden. Het onderzoek bevatte drie
onderdelen t.w. het kwantitatieve functioneren, het kwalitatieve functioneren en de
meningen van vreemdelingen. De beide eerste
onderdelen werden door middel van respectievelijk 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
(P. Smink en R. Cairo). In het onderzoek
werd tevens aandacht besteed aan de motie
van het (toenmalige) Tweede-Kamerlid
Kappeyne van de Coppello, waarin wordt
gevraagd na te gaan in hoeverre het mogelijk
is de administratieve werkzaamheden van de
vreemdelingendiensten te scheiden van de

zgn. executieve werkzaamheden en eerstgenoemde over te brengen naar bijv. de
gemeente- ecretarieën. Dit onderzoek werd
uitgevoerd onder begeleiding van de stuurgroep
Organisatie en Werkwijze Vreemdelingendiensten. Voorzitter van deze stuurgroep was
dr. C Boellitien. Rapportage heeft inmiddels
plaatsgevoren.
55. Rasdiseriminatiebestniding (Literatuuronderzoek) ( 1981)
OnderzoelOr: mr. A. J. van Duijne Strobosch
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In opdracht van de Ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken en van CRM wordt op het
Ministerie kan Justitie een literatuurstudie
uitgevoerd naar de ervaringen die in andere
landen (zoials de Verenigde Staten, het
Verenigd Ioninkrjk, Canada en Zweden)
zijn opged an met het nemen van maatregelen
om discririinatie wegens ras tegen te gaan.
Naast een inleiding, weergevende hoe de
behoefte alan een dergelijk onderzoek in
Nederland is ontstaan, bevattende een omschrijving van de begrippen racisme, rasvooroordeel, rasdiscriminatie (zowel direct als
indirect) eli positieve discriminatie alsmede
gegevens omtrent het vóórkomen van
discriminade wegens ras, zal de studie drie
hoofdstuk;cen bevatten. Het tweede hoofdstuk
heeft ten doel een inventarisatie te geven van
de methoden waarop thans rasdiscriminatie
in Nederland wordt bestreden, voornamelijk
strafrecht ijk met een aanzet tot een civielrechtelijke aanpak door de slachtoffers van
discriminatie zelf. Gepoogd zal worden te
evalueren éf van deze methoden van aanpak
een structUrele verbetering van de mogelijkheden van eden van minderheidsgroepen
op gelijke ic ansen op de arbeidsmarkt, of de
huisvestin smarkt, in het onderwijs en bij de
toegang tot. openbare gelegenheden mag
worden vefwacht. Het derde hoofdstuk bevat
de geschieqenis van de bestrijding van rasdiscriminatie alsmede een evaluatie van de
resultaten in de genoemde landen. In het vierde
en laatste lioofdstuk zal de vraag aan de orde
komen welke mogelijkheden er voor Nederland
wellicht zijn om effectief discriminatie 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 interdepartementale 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. W. J. J. Koole.
56. Knelpunten in wet- en regelgeving etnische
minderheden ( 1981)
Onderzoekers: mevr. mr . H. H. M. Beune en
mr. A. J. J. Hessels
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Dit onderzoek dat in opdracht van de ministers
van CRM, Binnenlandse Zaken en Justitie
wordt uitgevoerd, bestaat uit twee deelstudies:
1. een inventarisatie van bepalingen in de
Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ingezetenen met
de Nederlandse nationaliteit en ingezetenen
die geen Nederlands staatsburger zijn en tussen
ingezetenen niet-Nederlanders van verschillende
herkomst onderling. Bij deze inventarisatie
zal tevens getracht worden bepalingen, welke
geredigeerd zijn zonder rekening te houden
met de geheel eigen culturele en godsdienstige
achtergronden van de thans in ons land
verblijvende (grootste) minderheidsgroeperingen,
naar voren te brengen. Het gaat bij dit
inventarisatie-onderzoek zowel om positief
als om negatief onderscheid makende
bepalingen. 2. een studie naar knelpunten in
de Nederlandse wet- en regelgeving op de
terreinen onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en sociale zekerheid voor Mediterranen,
Surinamers, Antillianen en Molukkers.
Met knelpunten wordt in dit verband bedoeld
de omstandigheid dat wetgeving voor de
genoemde groepen vanwege hun groepsspecifieke kenmerken dan wel het meer dan
gemiddeld in de groep voorkomen van

algemene kenmerken anders (negatief) uitwerkt.
Beide studies hebben een strikt juridisch
karakter. Dit houdt in dat zij zich beperken
tot de inhodud van de wet of regel (1) en tot
de uitwerking ervan bij de feitelijke toepassing
op uitvoerilfigsniveau (2). Het materiaal zal
verzameld worden door middel van literatuurstudie, het doornemen v,an wet- en regelgeving
en relevant jurisprudentie en door middel
van intervi ws.
57. Crimirt liteitsonderzoek Nederlandse
Antillen ( 1 81)
Onderzoe'er:
kl drs. J. L. P. Spickenheuer
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In het vooi'jaar van 1981 bereikte het WODC
een verzoek van de Antilliaanse regering een
onderzoek te verrichten naar de omvang van
de criminaliteit op de Nederlandse Antillen.
De indruk) gebaseerd op politieke statistieken,
was, dat de criminaliteit op de eilanden de
afgelopen aren
r aanzienlijk is toegenomen ,
en dat het ertrouwen bij de bevolking ten
aanzien vade werkwijze van de politie veel
te wensen oi verlaat. Onderzoek onder de
bevolking ou moeten aantonen of de
bestaande indrukken al dan niet gerechtvaardigd zijn. Overeenkomstig de jaarlijkse
slachtoffe enquêtes die in Nederland door
het WOD . werden verricht is in juni 1981
een steekproefonderzoek gehouden op de
eilanden(V ra°,
p Aruba, Bonaire en St.
Maarten. II mondelinge enquêtes is de
bevolking gevraagd naar individuele
ervaringen.1 met criminaliteit, naar aangiftegedrag en aar onrustgevoelens met betrekking
tot het ve chijnsel criminaliteit. Een ander
belangrijk thema in het onderzoek was de
opinie var de bevolking over het optreden
van de politie en het vertrouwen dat men heeft
in hun we kwijze. Daartoe is onder meer
gevraagd 4aar de contacten die men met de
politie hal en de tevredenheid over afhandeling en behandeling door de politie. Een
eindrapport is inmiddels verschenen.

ONDERZOEK ONDER AUSPICIËN
VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
KINDERBESCHERMING*
A. Afgesloten
58. Gedragstherapie IV: training van
gezinsvoogdijteams ( 1979)
Pedologisch Instituut, Amsterdam
Onderzoekers: A. A. J. Bartels en M. Lancée
Does telling: Training van teams gezinsvoogden
in het hanteren van gedragstherapie als
hulpverleningsmethodiek en het bepalen van
het effect van deze training bij de maatschappelijk werkers en hun cliënten. Er zijn
twee teams getraind.
59. Begeleiding ex-intemaatbewoners ( 1981 )
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Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische
en Orthopedagogiek
Onderzoekers: P. van den Bergh, C. H. M.
Hendriks en J. J. Veerman
Op basis van een literatuurstudie en interviews
met medewerkers/bewoners en vroegere
bewoners van vier inrichtingen is een
programma ontworpen voor afronding van
hulpverlening aan jongeren die in het kader
van die hulpverlening het maatschappelijk
proces enige tijd hebben verlaten.
B. Lopend extern onderzoek
60. Het sociaal klimaat van de leefgroep ( 1980)
Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep
Orthopedagogiek.
Onderzoeker: H. L. A. Theunissen
Doelstelling: a. Het ontwikkelen van een
instrument om het sociaal klimaat van een
leefgroep vast te stellen. b. Na te gaan in
hoeverre het sociaal klimaat samenhangt met
algemene kenmerken van een leefgroep.
* CWOK, Postbus 20301, 2500 EH, 's-Gravenhage

Werkwijze. De gegevens worden schriftelijk
verzameld d.m.v. gestandaardiseerde vragenlijsten. De vragen worden de bewoners
groepsgewijze gesteld, terwijl de groepsleiding
de vragenlijten individueel invult. Daarnaast
worden enike achtergrond- en verblijfsgegevens ve rl zameld. Het totale onderzoek
zal eind 1982 voltooid worden.
61. ArbeidOevrediging en verloop groepsopvoeders (11978)
Stichting v, or Onderzoek naar Psychosociale
stress, Wag ningen
Onderzoek rs: M. Brandjes en C. Nass
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Probleemstelling: Welke determinanten
bepalen het functioneren van de groepsleiders.
Wat zijn cliz oorzaken van het relatief grote
verloop onder de groepsleiding. Werkwijze:
Bij een representatieve steekproef van kinderbescherrniirgstehuizen zijn groepsleiders,
stafmedewbrkers, pupillen en ex-groepsleiders geiriterviewd. Ook zijn fysiologische
gegevens verzameld. De onderzoeksgegevens
worden mqmenteel geanalyseerd.
62. AanpOsing en predictic van aanpassing
JIJ (AEPR4 III, 1975)

SISWO, Airisterdam
Onderzo4rs: K. Mesman Schultz en
C. van Uhm.
Doelstelling: De in AEPRA II getoetste,
in AEPRA I ontwikkelde COM-procedure
ingang doen vinden, verfijnen en uitbreiden.
Opzet: 1 riehuizenproject: in drie
behandeli gstehuizen milieu/administratieve
gegevens v rzamelen van -± 50 jongens per
tehuis ge dUrende 2 jaar. Twee jaar volgen
van behandeling van de jongens. Follow-up
als de jongens 1 jaar zijn vertrokken. De
intake-gegevens zijn gepubliceerd. 2. Regioproject: t+hten in de regio Groningen alle
hulpverlenende instanties met de COM-procedure te lat6 werken. 3. 10 jaar TBR- en
BB-gesteld6n. Hieromtrent is het eindrapport
aan de CWOK aangeboden. 4. Het EEGonderzoek is afgerond. Verschillende interim-

rapporten zijn verschenen. Ook is gepubliceerd
'De Com-procedure, een methode om voor de
kinderbeschermingspupillen een advies op te
stellen' door K. Mesman Schultz. In deze
naar de praktijk toe vertaalde samenvatting
staat zeer exact aangegeven hoe men de COMprocedure moet toepassen als men overweegt
een jongere uit huis te plaatsen. De brochure
is te verkrijgen bij de Coördinatiecommissie,
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, tel.
070-706197.
63. Gedragstherapie V ( Achievement Place'
1980)
Pedologisch Instituut, Amsterdam
Onderzoeker: N. W. Slot
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Doelstelling: Onderzoek naar het effect van
een behandeling/begeleiding in een Nederlandse
hulpverleningssetting volgens de `Achievement
Place'-werkwijze. Onderzoek naar factoren
die bijdragen aan het succes van een dergelijke
behandeling/begeleiding. Werkwijze:
Ontwikkelen van hulpverleningsmethodiek;
opzetten Achievement Place; trainen van
hulpverleners en nagaan wat het effect
daarvan is door vergelijking met jongeren
die volgens een andere opzet hulpverlening
hebben gehad.
64. De gebruiks- en belevingswaarde van het
kindertehuis (1980)
Stichting voor onderzoek naar psychosociale
stress, Wageningen
Onderzoekers: J. E. J. Kliippel en A. J. M.
Slijkerman
Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de gebruiksen belevingswaarde van het tehuis en zijn
onmiddellijke omgeving voor de daar
verblijvende jeugdigen; relevante indicaties
verzamelen t.b.v. de optimalisering van de
woonsituatie van kinderen en jongeren in
kindertehuizen; het formuleren van beleidsimplicaties m.b.t. de bevordering van zowel
bestaande als nog te realiseren ruimtelijke
settings in de residentiële hulpverlening aan
kinderen en jongeren. Werkwijze: Bij een

aantal pupillen zal na interviews worden
nagegaan 4ïelke behoeftecategorieën zijn te
onderscheden en in welke hiërarchie.
Inmiddels ijn twee interimrapporten
verschenen.
65. Evalucitie-onderzoek plaatsingsadviescommissie ( 1980)
Gemeensc1 appelijk Instituut voor toegepaste
psychologe, Nijmegen
Onderzoekers: P. R. J. Pohl, P. W. M. Remmerswaal, A. A. M. de Vrieze en I. Wladimiroff

Doelstelling: Een werkbaar en in de praktijk
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getoetst frinctioneringsmodel van de plaatsingsadviescornmissies (PAC's); een standaardprocedure voor
v
registratie van de plaatsings adviezen. probleemstelling: op welke wijze
en onder elke voorwaarden kunnen PAC's
een bijdrage leveren aan verbetering van het
plaatsingsheleid? Werkwijze: actie-onderzoek
bij een aantal geselecteerde PAC-initiatieven.
66. De onigangsregeling tussen gescheiden
ouders en hun kinderen ( 1981)
Rijksuniitsiteit Groningen, Vakgroep Rechtsfilosofie en Rechtssociologie
Onderzoeker: E. Hekman

Doelstelling: Na te gaan wie de actoren zijn
in de socikle processen waardoor omgangsregelingen tot stand komen. Voorts wordt
nagegaantf er sprake is van gewoonterecht
m.b.t. oin gang en wat de waarde is van een
door de r chter vastgestelde omgangsregeling.
Tenslotte1.1wil men nog de evt. samenhang
nagaan t ssen het verloop van de omgangsregelinge en de factoren die zich voordoen
in de sociale processen waardoor zij tot stand
komen. Werkwijze: Een honderdtal (ex-)echtparer wordt geïnterviewd op het moment
dat de echtscheidingsprocedure wordt aangespanneii, op het tijdstip dat de echtscheiding
wordt uigesproken en een half jaar later.
Bovendien worden hun kinderen, de advocaten
en ander betrokkenen geïnterviewd. De
eerste tu senrapporten zijn de begeleidingscommissie aangeboden.

C. Lopend intern onderzoek
Sedert 1981 worden onder verantwoordelijkheid van de raadsadviseur bij het WODC voor
het lcinderbeschermingsonderzoek mw. dr.
J. Junger- Tas zgn. interne onderzoeken
verricht.
67. Plaatsing pleeggezinnen ( 1981)
CWOK
Onderzoekers: drs. G. Haagen en drs. M. van
Ooyen
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Doelstelling: 1. Nagaan of pleeggezinplaatsingen van jonge kinderen inderdaad
een gunstiger ontwikkeling te zien geven
dan tehuisplaatsing; 2. Nagaan wat de omvang
is van de uitbreiding van het aantal eerste
uithuisplaatsingen in pleeggezinnen van jonge
kinderen over een specifieke periode; 3.
effectiviteit meten van maatregelen om het
aantal afgebroken plaatsingen te reduceren;
4. Evaluatie van de beoordeling van het
nieuwe systeem door plaatsende instanties,
pleeggezincentrale, pleegouders. Werkwijze:
Nulmeting (inventarisatie aan de hand van
registratieformulieren) waarna een experiment
wordt opgezet. In het onderzoek zal het
experiment worden geëvalueerd. De doelstellingen van het experiment zijn: sterke
uitbreiding van het aantal pleeggezinplaatsingen
bij eerste-uithuisplaatsingen van jonge
kinderen (onder 10 jaar) en terugdringen van
het (relatief hoge) percentage voortijdig
afgebroken plaatsingen.
68. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische
minderheden ( 1981)
CWOK
Onderzoeker: drs. P. H. van der Laan
Doelstelling: Zicht te krijgen op de problematiek rond tehuisplaatsing van jongeren uit
etnische minderheden. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de problematiek die
heeft geleid tot de tehuisplaatsing en de
problematiek bij de tehuisplaatsing. Werkwijze:
Inventarisatie, (geen effectmeting), via

dossierondèrzoek en interviews met de
jongeren, hiin ouders, plaatsemde instanties
en groepsleiding.
69. Begeleiding Vietnamese bootvluchtelingen
( 1981)
CWOK
Onderzoeker: drs. E. van der Hoeven

Doelstellinj

Globale inventarisatie van
problemen, knelpunten m.b.t. de groep
Vietnamesr vluchtelingen (jongeren), die
onder de vc ogdij van 'De Opbouw' staat.
Werkwijze: Dossieronderzoek bij steekproef,
interviews niet begeleiders en Vietnamese
jongeren.
70. Inventarisatie (hard)drugverslaafde minderjarigen ( 1981)
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CWOK
Onderzoeker: mw. K. Zandvliet

Doelstelling: De Interdepartementale Stuurgroep Dru 'beleid (ISD), waarin vertegenwoordigd ijn de departementen van Volksgezondhei4 en Milieuhygiëne, CRM en
Justitie, w nst een indruk te verkrijgen in de
orde van gootte van de drugproblematiek
onder minderjarigen. De CWOK is verzocht
om t.b.v. hét verkrijgen van dit inzicht t.a.v.
de justitiële kinderbescherming een inventarisatie te willen (doen) uitvoeren. Werkwijze:
Enquête (linnen een steekproef van vier
grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Breda) bij kinderpolitie,
officieren lan justitie en (kinder)rechters
naar het vriorkomen van minderjarige (hard)drugverslaafden (tot 18 jaar).

Overig ondérzoek verricht aan
de criminol gische instituten
c.q. binnen de vakgroepen
Strafrecht yan universiteiten
en hogeschOlen in Nederland
Universiteit van Amsterdam
Criminolo sch Instituut `Bonger'
71. De ges 'hiedenis van art. 248 bis W.v.Sr.
c mr. M. J. M. Salden
Onderzoeker:
Supervisor:,
.: prof. dr. Jac. van Weringh
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Art. 248 Ns (1911-1971) luidt: 'De meerderjarige die r4et een minderjarige van hetzelfde
geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vié,r jaar'. Dit onderzoek richt zich in
de eerste plaats op het proces van strafwetgeving. We ke ontwikkelingen in ons strafrecht
zijn aan de e bepaling voorafgegaan.
Hoe kwam dit artikel in 1911 tot stand;
welke rechtsgoederen zei men te beschermen;
welke belahgen waren gemoeid met al of niet
strafbaarst lling; hoe wisten deze politieke
krachten zich te ontwikkelen. Vervolgens komt
ter sprake hoe dit artikel in de loop der jaren is
toegepast én welke gevolgen dit had.
Ten slotte 'wordt onderzocht welke omstandigheden lidden
(t
tot het streven naar decriminalisering n hoe dit politiek verwezenlijkt
kon worde n door de afschaffing van de
I
bepaling in 1971. De afronding van het onderzoek vindt eind 1982 plaats. Het zal worden
gepubliceerd in de vorm van een proefschrift.
72. Afwij end gedrag bij kinderen in tehuizen
Onderzoeker: drs. R. R. J. Landman
Het onderioek is bedoeld om inzicht te
krijgen in be 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 vervolgstudie. Daarnaast vindt door middel
van een tiental casestudies een beschrijvend
perceptie-onderzoek plaats.
In deze case-studies worden gesprekken gevoerd
met de kinderen en de personen in instanties,
die betrokken zijn bij 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.
73. Vernielingen in Amsterdam
Algemene leiding: prof. dr. Jac. van Weringh
Dagelijkse leiding: drs. F. A. van der Kooi
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Begin 1979 hebben de gemeente Amsterdam
en het Criminologisch Instituut 'Bungee
besloten een onderzoek in te stellen naar de
'toenemende agressie onder jongeren', al dan
niet gepaard gaande met vernieling en baldadigheid jegens derden. Nagegaan wordt of met
een nieuwe, op de fysieke omgeving gerichte
aanpak andere dan de gebruikelijke verklaringen te vinden zijn. Hiertoe wordt literatuur
bestudeerd, hetgeen tevens moet aangeven of
en zo ja, hoe een empirisch onderzoek eventueel te veronderstellen samenhangen zou
kunnen bevestigen.
74. Verkrachting: feiten en visies
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, veroordeling,
kenmerken van daders en slachtoffers, relatieve
zwaarte van straffen, gehanteerde begripsmatige constructies door de verschillende
partijen ter beoordeling van de 'ernst' en
`schuld'-vragen. Visies. Definities en verklaringen van aanranding en verkrachting vanuit:
sociologie, criminologie, psychologie/psychia-

trie, socio-biologie, antropologie, (radicaal)
feminismei
75. Crimin4liteit van de corporatie
Onderzoekér: mevr. drs. C. H. Brants-Langeraar
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Sinds 1976 kent het Nederlandse strafrecht
de algemene strafbaarstelling van de rechtspersoon en enkele andere corporaties ex art.
51 (nieuw) WvSr. Gezien het individuele en
op verwijt r aarheid gerichte karakter van het
commune $trafrecht, rijzen echter juist t.a.v.
de corporatie tal van theoretische en praktische prohlemen, vooral m.b.t. begrippen als
daderschaP, schuld en opzet. Bovendien kunnen, nu het vrijwel altijd zgn. 'instrumentele'
criminaliteit zal betreffen, vraagtekens worden
gezet bij cl effectiviteit van de strafrechtelijke
sanctie, te ijl de sociaal-economische positie
van de cor oratie het opleggen van straffen
die deze w rkelijk 'gevoelig' kunnen treffen,
bemoeilijkt.
Doel van diI. t onderzoek is het verzamelen van
empirisch gegevens en het ontwerpen van
een theoretisch raamwerk m.b.t. criminaliteit
van corpo iiaties en de vervolging en berechting
hiervan. G streefd wordt naar meer inzicht
in de sameih. ang tussen de strafrechtelijk aansprakelijk9 corporatie als juridisch verschijnsel
en macro- en organisatiesociologische factoren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver We enschappelijk Onderzoek.
76. Taakvervulling van de politie in een
Amsterdam stadsdeel
Onderzoeker: drs. D. J. Wijmer
In dit ondérzoek wordt getracht een zo compleet mogáijk beeld te krijgen van een
Amsterdams stadsdeel met haar specifieke
knelpunten zoals waargenomen door bevolking
en gemeentelijke diensten. Vervolgens wordt
nagegaan of, en in hoeverre, de politie als
formele cciintrole- en hulpverleningsinstantie
een handelingsmodel ontwikkelt dat min of
meer is afgestemd op de specifieke situatie
in dit staMeel.

77. Misdaadverslaggeving in Nederland
Onderzoeker: drs. H. J. Franke
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Door het verzamelen en interpreteren van '
verslagen en berichten in Nederlandse kranten
zal gepoogd worden het inzicht te vergroten
in de ontwikkeling van de misdaadverslaggeving sinds 1800. Met name zal getracht
worden de samenhang tussen ontwikkelingen
in de aard en omvang van de misdaadverslaggeving en andere lange-termijnprocessen aan
te tonen en te verduidelijken. De vraag in
hoeverre de verslaggeving in kranten over arrestaties, berechtingen en bestraffingen van
misdadigers in verband staat met historische
ontwikkelingen in het openbaar straffen van
misdadigers op een schavot, staat hierbij
centraal. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd
met financiële steun van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek, zal begin 1985 worden afgerond
in de vorm van een proefschrift.
Vrije Universiteit Amsterdam
Criminologisch Instituut

78. Strafrechtsgeschiedenis: lange-termijnontwikkeling 19e en 20e eeuw
Onderzoeker: drs. S. van Ruller
Probleemstelling: welke ontwikkelingen met
een lange-termijnkarakter sinds ±- 1800 zijn er
in de Nederlandse strafrechtspleging aan te
tonen? Bij het onderzoek wordt gebruik
gemaakt van gerechtelijke, criminele en
gevangenisstatistieken. Publikatie: in Tijdschrift
voor Criminologie en in een deelrapport in
1981 en mogelijk in een dissertatie.
79. De rechter-commissaris in strafzaken:
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.

Publikatie in boekvorm, zomer 1982.

80. Procesimodellen
OnderzoeIcer: 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
strafrechtprocedure? Aanvang: augustus 1976.
Het onder oek werd eind 1980 afgerond. De
resultaten zijn neergelegd in een rapport. Een
dissertatie over het onderwerp kan tegemoet
worden gegien.

81. Vraag—antwoord-structuren in de communicatie tussen rechter en verdachte
OnderzoeIcer: drs. P. L. Bal
Supervisie: prof. dr. G. Snel
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Probleem 'telling: In hoeverre komt in de
vraag—ant oord-communicatie tussen rechter
en verdac te het verschil in macht tot uiting.
Doel: zoe ' en naar betere vormen van communicatie. A • nvang: augustus 1980. Faséring:
1980-19: 1 theorievorming en materiaalverzameling. Ei d 1982 afronding van het
onderzoe Publikatie: dissertatie in 1983.
Onderzoe is mogelijk gemaakt door toekenning van s bsidie uit de zgn. 'Beleidsruimte
Onderzoe 'van de Vrije Universiteit.
82. Het fUnctioneren van de Reclasseringsvroeghulp in Amsterdam
Onderzoecers: drs. R. L. Bergsma en H. Ijzerman
Het vroegiulp onderzoek omvat een drietal
stadia. D eerste fase omvat een schriftelijke
enquête ver de jaren '78/'79.
Het betreft hier gegevens over vroeghulp.
gevallen die door vroeghulpmedewerkers zijn
geleverd.
De result ten van deze enquête zijn verwerkt.
In een tw ede fase zijn een aantal vroeghulp
'consumenten' geinterviewd, welke interviews
zijn getranscribeerd en voorlopig geanalyseerd.

Het materiaal hieruit zal worden verwerkt in
de eindrapportage. Een eerste rapport is inmiddels verschenen. Nu ligt de nadruk vooral op
interviews met vroeghulpmedewerkers. Bij de
opzet van deze fase is uitgegaan van theorieën
uit de ethnomethodologie.
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatrie
83. Bewijs tegenover rechtsvinding in het strafproces
Onderzoeker: mw. mr. J. Bins
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Doelstelling: onderzoek naar de grondslagen
van het strafproces, nl. naar het karakter van
feitenvaststelling tegenover rechtsuitleg, met
het doel de huidige regeling van het Wetboek
van Strafvordering te evalueren en voorstellen
te doen voor verbetering. Probleemstelling: in
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 beslissing 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? Publikatievorm:
proefschrift.
84. Gemeente-strafrecht
Onderzoeker: mr. H. K. ter Brake
Probleemstelling: Is het gemeente-strafrecht,
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in strijd
met fundamentele beginselen van het strafrecht en strafprocesrecht en de beginselen van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? Doel:
Aan de hand van de resultaten, welke in het
kader van' de probleemstelling zijn gevonden,
voorstellen doen ter hervorming, dan wel
uniformering van het gemeentestrafrecht, welke
voorstellen mede in verband zullen staan met
de op handen zijnde reorganisatie van het

binnenlands bestuur. Publikatie in een dissertatie.
I
85. Noodeer
Onderzoeker: mr. A. J. Machielse
Een rechtsvergelijkend dogmatisch onderzoek
naar de rechtvaardigingsgrond noodweer; uit
te mondel in een dissertatie.
86. Beklagregeling gedetineerden
Onderzoeker: mr. U. van de Pol
Onderzoec van uitspraken in het kader van de
nieuwe b ldagregeling voor gedetineerden uit
de Begins lenwet gevangeniswezen; uit te
monden ii verschillende publikaties.
87. Openbaarheid in de (straf)rechtspraak
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Onderzoeker: mr. U. van de Pol
Een onderzoek naar de toepassing en uitwerking van let beginsel van openbaarheid in de
(straf)rec tspraak; uit te monden in eelt
dissertati .
88. Politiebevoegdheden bij ontdekking op
heterdaad van strafbare feiten
Onderzoeker: drs. J. Naeyé
Probleem: telling: Op welke wijze worden de
bevoegdh den bij ontdekking op heterdaad
van strafi are feiten juridisch genormeerd en
in de dag lijkse politiepraktijk toegepast?
In hoeve re is het gewenst dat er in de huidige
wettelijk regelingen
z
van deze politiebevoegdheden wiji igingen worden aangebracht?
Fasering: 1981-1982: opbouw probleemstelling; 1982-1984: materiaalverzameling;
1985: verslaglegging. Publikatie: dissertatie,
tijdschriffartikelen en videobanden. Het onderzoek is m'ogelijk gemaakt door toekenning
van subsidie uit de zgn. 'Beleidsruimte;
OnderzoelIe van de Vrije Universiteit en door
subsidiering vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

89. De rechtspositie van de geestelijk
gehandicapte
Onderzoeker: mr. K. Blanlcman
Onderwerp: De rechtspositie van de geestelijk
gehandicapte; uit te monden in een dissertatie.
90. Engels strafrecht
Onderzoeker: N. Keijzer
Doelstelling: Het tegemoetkomen aan de
behoefte aan een Nederlandstalige inleiding
in het Engelse strafrecht en strafprocesrecht,
die als uitgangspunt kan dienen voor verder
rechtsvergelijkend onderzoek.
Rijksuniversiteit Groningen
Criminologisch Instituut
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91. Weglopers

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent
Onderwerp: Het weglopen van minderjarigen
uit het ouderlijke huis is een fenomeen dat
de laatste jaren hand over hand toeneemt.
Althans het is meer in de belangstelling komen
te staan en men hoort er steeds meer van.
Het betreft hier een oriënterend onderzoek
naar dit verschijnsel. Methode en 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 geihterviewd. Gevraagd
wordt naar gezinssituatie, opvoeding, vooroordelen en uiteraard naar de gebeurtenissen
en omstandigheden van het weglopen.
92. Werkloosheid en criminaliteit II
Onderzoekers: dr. H. Timmerman en dr.
R. W. Jongman

Onderwer : Onderzocht wordt de verandering
in leefsitu tie bij langdurig werklozen en
welke gev lgen dit heeft voor het gedrag.
Methode n onderzoeksopzet: Aan een groep
van plm. 35 langdurig werklozen (langer dan
6 maanden) van tussen de 16 en 25 jaar zal
door middel van diepte-interviews (de kwalitatieve mOode) worden gevraagd welke
gevolgen de werkloosheid heeft gehad ten
aanzien van huisvesting, inkomen, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en zelfbeeld én
de wijze aarop op deze gevolgen wordt
gereageerd.
93. Dossiér-onderzoek minderjarige verdachten die bij de politie in het gebied van het
samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW)
bekend zijp geworden
Onderzoekers: drs. S. Miedema, drs. 0. J. A.
Janssen e iîI H. van Loon
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Onderwe'
!,: Met behulp van
v officiële dossiers
(processe -verbaal) wordt o.m. geprobeerd
een typol gie van delinquentiepatronen onder
minderja ge verdachten (12 t/m 17j.) te
construer n. Dit wordt over de periode 1974
t/m 1978 uitgevoerd, vnl. om het procesmatige
karakter t kunnen analyseren (loopbaanontwikkeling e.d.) en daarop aansluitend tot
preventie rogramma-ontwikkeling te kunnen
komen. A4ethode en onderzoeksopzet: Inhoudsanalyse p ocessen-verbaal m.b.v. voorgestructureerd codeboek; longitudinale opzet,
descriptie' , ontwikkeling theoretisch model
(primaire vs. secundaire deviantie).
Alle minderjarige verdachten die in 1974 t/m
1978 bij ge politie bekend zijn geworden en
terzake waarvan p.v.'s zijn opgemaakt.
Enerzijds wordt dit bij de gemeentepolitie,
anderzijd bij een aantal groepen van de rijkspolitie in en aantal gemeenten in Westfriesland (N.1- .) uitgevoerd.
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94. 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.
Dijksterhis

Onderwerp: Toetsen van de hypothese dat op
scholen processen werken die maken dat bepaalde leerlingen zich in criminele richting
ontwikkelen. Daarnaast zal getracht worden
te komen tot een nadere beschrijving van deze
processen en een nadere bepaling van de leerlingen die in dit opzicht het grootste risico
lopen. Methode en onderzoeksopzet: Door
middel van literatuuronderzoek 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 volgende
proefpersonen: een jaargroep van leerlingen
die over een langere periode gevolgd zal
worden en onderwijzers of leraren die in de
aan de orde zijnde periode een rol spelen. Allen
in en stad en haar regio die geacht kunnen
worden een beeld te leveren dat representatief
is voor de Nederlandse situatie. Voor de data90 verzameling zal van verschillende methoden
gebruik gemaakt worden, zoals deels gestructureerde vragenlijsten, rapportcijfers, rapporten van de schooladviesinstanties en justitiële
gegevens. Gezien de aard van het onderzoek
zal de dataverzameling — en dus ook de dataverwerking en rapportering — gefaseerd plaatsvinden.
95. A.P.V. Een onderzoek naar het functioneren van gemeentelijke strafverordeningen,
in het bijzonder met betrekking tot het milieu
Onderzoeker: J. Allersma
Onderwerp: De waarde van de Algemene Politie
Verordening in de huidige samenleving is
omstreden. Veel beweringen doen hieromtrent
de ronde, zonder gebaseerd te zijn op feiten.
Dit onderzoek dient om in dezen wat meer
vaste grond onder de voeten te krijgen.
Methode en onderzoeksopzet: Het onderzoek
beperkt zich tot de provincie Drenthe en richt
zich speciaal op milieuzaken. Vooral rechtshistorische en rechtssociologische benadering.

96. Aanpassingsproblemen van meisjes na de
inrichtingstijd
Onderzoekers: J. van der Meulen en dr. R. W.
Jongman
Onderwerk,: Inventarisatie van problemen,
waarmee ineisjes, die een justitieel tehuis verlaten in dé samenleving te kampen hebben.
Methode n onderzoeksopzet: Bij uitplaatsing
vindt een igestandaardiseerd exit-interview
plaats. Daárbij komen meningen over tehuis,
leiding ej. toekomstverwachtingen enz. aan
de orde. Na 2, 7 en 12 maanden Vinden followup interviéws plaats. In totaal worden 100
120 meisjés gevolgd (populatie van ± 2 jaar
uitgeplaatsten uit tehuizen). Doel onderzoek:
Zo mogelijk betere begeleiding na uitplaatsing
en tijdens nrichtingstijd directer inspelen op
te verwachten latere problemen.
,
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97. Problánen in de bouwwereld I
Onderzoe ters: G. J. Ploeg en dr. H. Timmerman
Onderwer : Inventariseren en beschrijven van
probleme van mensen die hun huis hebben
laten bou en door een aannemer. Welke
probleme komen zoal voor en hoe vaak?
Vermoedt men opzet in het spel? Is het tot een
conflict g komen, en hoe is dat opgelost?
Methode n onderzoeksopzet: Als steekproef
worden ± 00 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 roblemen gehad hebben, worden
nader geïnterviewd, en deze gegevens zullen
kwalitatief verwerkt worden. In dit gedeelte
zal ook de andere partij geïnterviewd worden.
98. Problemen in de bouwwereld II
Onderzoe'ers:
1 G. J. Ploeg en dr. H. Timmerman
Onderzoek' naar de reacties van aannemers,
architecterli en Diensten Gemeentewerken op
de resultaten van het onderzoek Problemen in
de bouww6-eld 1.

99. 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
Vennootschappen in Nederland spelen. Welke
problemen roepen deze vennootschappen op,
hoe worden ze opgericht, welke controlemogelijkheden heeft de Staat en hoe worden
die gehanteerd?
100. Het thema klassejustitie in het verleden
Onderzoekers: J. Allersma en dr. R. W. Jongman
In deze literatuurstudie wordt materiaal verzameld speciaal met betrekking tot 'klassejustitie en socialisme', 'klassejustitie en anarchisme' en 'klassejustitie: een algemene beschouwing'.
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101. De delinquent als object van medische
experimenten
Onderzoeker: J. Allersma
De crimineel als object van wetenschappelijke
experimenten is geen onbekende figuur in de
cultuurgeschiedenis. Terughoudendheid op dit
punt wordt doorbroken door Aufklkungsdenkers, die in hun anthropologie aansluiting
zoeken bij de klassieke oudheid. Sindsdien is
het steeds een moreel probleem gebleven,
waarvan nog recente discussies getuigen.
102. School en alcoholgebruik
Onderzoekers: dr. F. P. H. Dijksterhuis en
dr. J. A. Nijboer
In het kader van een onderzoek naar de relatie
tussen scholing en delinquentie werden in een
daartoe afgenomen, deels open en deels gestructureerde vragenlijst ook vragen met betrekking 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.

103. De c ntwikkeling van het maatschappelijk
perspecti f in de secundaire socialisatie-fase
bijjongen in verband met delinquentie
Onderzodkers: drs. 0. J. A. Janssen en drs. S.
Miedema
Invloed vin ontwikkelingen in maatschappelijk
perspecti f van jongeren in een moderne verzorgingss aat op socialisatieprocessen en
delinque t gedrag.
104. Gez nsideologie binnen de kinderbescherm ng
Onderz oe er: mevr. dr. M. F. Andriessen
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Uit histo isch onderzoek blijken kinderbescherming en ezinsideologie nauw met elkaar verweven te ijn. Kinderbescherming én kinderstrafrech richten zich speciaal op de laagste
sociale la en, zo zelfs dat van een massaal heropvoedin sproces kan worden gesproken.
105. De ehoefte aan hulp- en dienstverlening
bij slacht ffers van misdrijven
Onderzoekers: drs. G. J. A. Smale en M. R. van
Veen
Door middel
1.11 van inventarisatie van hulpverleningsve slagen een overzicht geven van de
behoefte an hulp- en dienstverlening op de
volgende erreinen: financieel, lichamelijk,
psychisch emotioneel, politie en rechtspraak,
huisvesti g, relationele sfeer, juridische
bijstand, et betrekking tot de dader,
preventie en verzekering.
106. De c iminologische theorie van Eysenck
Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent
De theorie van Eysenck in multivariaat perspectief.
107. De rie-componententheorie
Onderzoecer: dr. H. L. W. Angenent

De ontwikkeling van een model waarin wordt
aangegeven in hoeverre sociologische, psychologische en biologische factoren crimineel
gedrag verklaren.
108. Observeren: de validiteit van gedragsbeoordelingen
Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent
Aan de hand van een aantal onderzoeken bij
de politie wordt de hypothese onderzocht dat
observatoren zien wat ze willen zien.
109. Dark number onderzoeken
Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent
Controle op de betrouwbaarheid en validiteit
van dark number gegevens.
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110. Opvoeding, persoonlijkheidsontwikkeling
en criminaliteit
Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent
De relatie tussen opvoeding, persoonlijkheid
en criminaliteit bij vermogens- en agressieve
delinquenten.
111. RBS-evaluatie
Onderzoeker: mevr. dr. M. F. Andriessen
Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van
het met medewerking van het Criminologisch
Instituut opgerichte hulpverleningsproject
voor jongeren met politiecontacten: RBS.
Van de twee beginjaren bestaat systematisch
verzamelde informatie, die inmiddels verwerkt
is. Er is nu een overzicht klaar van de contactlegging met cliënten, hun problemen, het
verloop van de hulpverleningsrelatie en het
effect van RBS-voorlichting bij het OM en de
kinderrechter.
Verder zijn er interviews gehouden met cliënten
en andere instellingen. In het kader van dit
onderzoek is ook een reis ondernomen naar
de V.S., om de voorlopige resultaten van de

RBS-evalLatie te vergelijken met de situatie
van de diversieprojecten aldaar.
112. Prostituantie
Onderzoeker: mevr. dr. M. F. Andriessen.
Voor dit cinderzoek wordt momenteel literatuur verza eld en bestudeerd. Er wordt
gewerkt a n het formuleren van de probleemstelling, h t vaststellen van geschikte onderzoeksmet oden en er wordt gezocht naar
financieri gsmogelijkheden.
113. HeroMege,bruikers in Nederland;
levensstijlen en heroïnisme.
Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, R. J.
Schuring en K. Swierstra
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Dit onder oek is een vervolg op het begin
1982 afge loten onderzoek `Heroinegebruikers
in Nederla d, een typologie'. In die studie
werd een lypologie ontwikkeld van levensstijlen van langdurige, 'problematische' heroinegebruikers. Deze typologie betrof blanke
Nederlandse mannen en vrouwen, en Surinaamse
mannen. Ie verschillende posities die heroïnegebruikers innemen zowel in de 'normale'
samenlevi g als in de heroihewereld, hun
subcultuu achtergronden, en de ontwikkeling
van hun aatschappelijk perspectief stonden
hierbij ce traal. In het nieuwe onderzoek
wordt een aantal van deze jarenlange gebruikers
opnieuw benaderd. Naast dit follow-up gedeelte
is de aandacht nu gericht op personen die nog
maar kort geleden met het heroihegebruik
gestart zij . Bovendien zullen leden van meerdere etnis he groepen, en in het algemeen
meer vrou elijke gebruikers benaderd worden.
Doel is op ieuw te komen tot een typologie
van levens tijlen, waarvoor de verhouding
tussen ma tschappelijk afwijkend gedrag en
herciinege ruik de leidraad vormt. Methode en
opzet: EHnals in het voorgaande onderzoek
wordt er, uitgaande van open interviews, op
kwalitatieve wijze naar een theoretische verklaring ge ocht. De interviews worden in een
aantal pla tsen verspreid over het land gehouden.

114. Relatie druggebruiker — criminaliteit in
Groningen
Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman,
R. Feringa en W. Geerts
Nagegaan wordt onder meer welk deel van de
criminaliteit in Groningen op rekening van
druggebruikers geschreven moet worden.
Ter vergelijking wordt het verband tussen
alcoholgebruik en criminaliteit bekeken.
115. Functioneren van beklagregeling voor
gedetineerden
Onderzoekers: drs. G. J. Ploeg en dr. J. A.
Nijboer
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In mei 1977 werd een gewijzigde beklagregeling
voor gedetineerden ingevoerd, die een soepeler
afhandeling van klachten van gedetineerden
beoogde, alsmede een verduidelijking van hun
rechtspositie. Na een verzoek van het Ministerie
van Justitie werd door medewerkers van het
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen een uit drie delen bestaand
onderzoeksplan ontworpen. In het eerste deel
werd het functioneren van de oude regeling
bekeken, terwijl het tweede deel zich vnl.
bepaalde tot het opsporen van eventuele knelpunten die kort na invoering van de nieuwe
regeling ontstonden. Beide onderzoeken zijn
reeds gepubliceerd. In het hier aan de orde
zijnde derde gedeelte wordt getracht tot een
evaluatie te komen van het functioneren van
de nieuwe regeling. Daartoe zullen interviews
gehouden worden met gedetineerden, personeel en directies van inrichtingen en leden van
beklag- en beroepsinstanties. Hierbij zullen
zaken behandeld worden als informatieniveau,
oordeel over de regeling en ervaringen met
beklagzaken. Naast het verzamelen van meningen van betrokkenen zal ook een analyse uitgevoerd worden op bestaande beklagzaken,
waarbij vooral aan de procedurele kant van
de zaak aandacht geschonken zal worden.
116. Werklozen voor Justitie
Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman,

dr. H. Tinimerman, G. Kannegieter, J. Bosma
en G. Brednbroek
Onderzoeken of het werkloos zijn invloed
heeft op de kans een sepot te krijgen en de
hoogte van de straf. Daarvoor zal in de
periode 1965-1980 nagegaan worden bij
gematchte steekproeven hoe hoog het percentage sepot is en welke straffen zijn uitgesproken.
117. Werk'loosheid en gevangenisstraf
Onderzo4ers: prof. dr. R. W. Jongman,
drs. J. Strikwerda en dr. H. Timmerman
Een historische analyse over 150 jaar ten aanzien van h t verband tussen de omvang van de
werldoosheid en het aantal uitgesproken
gevangenisistraffen.
97

118. Voor'zieningen op het gebied van de
hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van
misdrijven
Onderzoekers: drs. G. J. A. Smale en M. van
Veen
Inventarisatie bij 22 gemeenten over de bestaande inStanties die aan hulp- en dienstverlening voor slachtoffers van misdrijven doen.
Het doel is aanbevelingen te geven hoe deze
hulp- en d_enstverlening landelijk het best
georganiseerd kan worden.
119. Maat Schappelijk perspectief en deviantie:
een ontwikkelings-sociologische benadering
van positigebonden delinquentie van jongeren
Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, H.
Jonkman én drs. S. Miedema
Centraal staan de ontwikkelingen in het maatschappelijk perspectief van jongeren, zowel
jongens all meisjes, in de moderne verzorgingsstaat. Vanuit een ontwikkelings-sociologisch
model wodt gekeken naar de invloed van
ervaringen binnen positiesystemen van gezin,
school en leeftijdgenoten op de ontwikkeling
van hun alredaagse theorie over de werkelijk-

heid, hun maatschappelijk perspectief, en de
daarmee samenhangende handelingsalternatieven. Het empirisch materiaal, verkregen
door open vraaggesprekken met L.B.0.jongeren, is kwalitatief van aard. De daarop
gebaseerde biografieën zijn geanalyseerd en er
wordt een interpretatie gezocht voor de
relatie levensstijl en een maatschappelijk perspectief.
120. Het ontstaan van deviantievormen in de
tertiaire socialisatiefase
Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen en
drs. S. Miedema
Dit onderzoeksvoorstel is een vervolg en uitbreiding van het onderzoek 'maatschappelijk
perspectief en deviantie'. Speciale aandacht
wordt nu besteed aan de tertiaire socialisatiefase, het betreden van de arbeidsmarkt, van
98 jongeren in de meer marginaal maatschappelijke posities en de verschuivingen, die hiermee
gepaard gaan in hun maatschappelijk perspectief. Bij het ministerie van CRIM is een gedeeltelijke subsidiëring aangevraagd.
121. Strafkorting op de uitkering
Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman en
dr. H. Timmerman
In dit interview-onderzoek dat (toestemmingen
voorbehouden) binnenkort zal starten, wordt
nagegaan welke sociale gevolgen (zoals schulden
maken, rekeningen niet voldoen, diefstal e.d.)
de toepassing van de strafkorting met zich
meebrengt.
Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut

122. Gedragstherapie bij de behandeling van
delinquenten
Onderzoeker: dr. A. R. Hauber
Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin
gedragstherapie toepassing vindt bij de behandeling van delinquenten (i.c. zij die op grond

van ontdekté wetsovertredingen zijn gestraft
of op grond Ivan norm-overtredende gedragingen
deskundige hulp zoeken) wordt een semigestructureerd interview afgenomen bij degenen
die zich.berOepshalve met deze materie bezighouden, namelijk de leden van de Vereniging
voor Gedragtherapie. De analyse van de data
is afgerond én publikatie volgt binnen afzienbare tijd.
123. Crimin4liteit met cheques in Nederland
Leiding: drs L. G. Toornvliet
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In dit onderZoek wordt gekeken naar de aard
en de omvang van de criminaliteit met cheques
in Nederland, de invloed van de garandering van
cheques, alsmede naar de typen chequefraudeurs en naai- de sancties die worden toegepast
bij gebleken ichequefraude. De theoretische
basis wordt grotendeels gevormd door Edwin
M. Lemerts ideeën over `náive check'forgery'
en `systematic check forgery. Gebruik wordt
gemaakt van enquête-materiaal en dossiergegevens bet effende overtreding van de artikelen 225, 326 en 326a WvS.
124. Pedofilie
Onderzoeke s: dr. A. R. Hauber en mevr. M.
Pieterse
Door middel van interviews en enquêtes hopen
de onderzoekers meer inzicht te krijgen in
motivaties en belevingen van pedofielen.
125. Politionele selectiviteit
Onderzoeker: drs. H. M. Willemse, K. Tjoen
Tak Sen en E. Meys
Secundaire analyse van materiaal verzameld
i.v.m. het exPeriment omtrent de invloed
van kenmerken van verdachten op politiegedrag.

1
en persoonsfactoren
126. Straft°meting
Projectleiders: drs. L. G. Toornvliet en drs.
H. M. WilleMse

Met behulp van een factoriële proefopzet
wordt de invloed nagegaan van een aantal
persoonsfactoren op straffen opgelegd naar
aanleiding van een delictsomschrijving.
127. School en precrimineel gedrag (vergelijkend onderzoek)
Projectleiders: dr. A. R. Hauber en dr. H.
Kury (Hannover)
De school wordt beschouwd als een belangrijk
instituut bij het afremmen of juist bij het
zich ontwikkelen van precrimineel gedrag.
Het onderzoek is er op gericht meer zicht te
krijgen op de specifieke combinatie van variabelen m.b.t. de schoolsituatie welke" preventief
werken voor het optreden van crimineel gedrag.
128. Vandalisme internationaal bezien
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Projectleider: dr. A. R. Hauber
Het vandalisme wordt beschouwd als een
probleem dat om oplossingen vraagt. Naar
schatting kost het Nederland anderhalf
miljoen gulden per dag. Naast de reeds verrichte nationale studies kan een internationaal
vergelijkend onderzoek in de vorm van vraaggesprekken met scholieren, werkende jongeren,
werkloze jongeren, leerkrachten, jongere
werkers en politie inzicht geven in de voor elk
land specifieke variabelen welke met vandalistisch gedrag samenhangen. Dit inzicht kan
mogelijk bijdragen tot een oplossing van dit
probleem.
129. Het internationale agressieproject
Onderzoekers: prof. dr. W. Buikhuisen, in
samenwerking met dr. Rubin (V.S.), dr.
Mednick (Denemarken) en dr. Shoham
(Israël)
Beschrijving: Neuro-psychologisch deel van
het onderzoek. Dit project wordt in Israël
uitgevoerd; er wordt aan deelgenomen door
Amerika, Denemarken, Israël en Nederland.
Het project moet worden beschouwd als een
voorstudie. Onderwerp van onderzoek is
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agressie. Drie soorten geweldplegers worden
onderscheiden en wel: (1) Een groep delinquenten w'aarvoor geldt dat geweld een middel
is om een epaald, gewoonlijk economisch,
doel te be eiken. Het gaat hier om personen
die b.v. tegen betaling geweld toepassen
(onderwerbldcriminaliteit); (2) Een groep
impulsieve' geweldplegers. 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 overg an tot handgemeen; (3) De derde
groep best at uit mensen die hun agressie
altijd sterk in bedwang hebben gehouden, maar
in bepaald6 gevallen hun zelfbeheersing hebben
verloren, vlaak met zeer ernstige gevolgen. Via
vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan
of deze ca ;egorieën geweldplegers onderling
verschillen, en in welk opzicht zij zich onderscheiden van respectievelijk geinstitutionali1
seerde en iet-geinstitutionaliseerde personen
die als ge eldplegers te typeren zijn. De groep
agressieve delinquenten bestaat uit gedetineerden die mcHenteel wegens geweldpleging een
straf uitzitten in de Ramle gevangenis in
Israël, een zogenaamde 'maximum security
prison' vo:, r commune delinquenten. Het
onderzoek bestaat uit een sociologisch gedeelte, ee9 psychologisch gedeelte, een endocrinologisch gedeelte, een psycho-fysiologisch
gedeelte á een neuro-psychologisch gedeelte.
Leiden zal dat laatste onderdeel voor haar
rekening nemen. Voor een nadere uitwerking
hiervan wdrdt verwezen naar de paper: 'Infor matie met betrekking tot een in Israël te verrichten vo2, rstudie naar de achtergronden van
bepaalde vormen van agressieve criminaliteit'.
Daar wordt tevens uitgebreid ingegaan op de
garanties ten aanzien van de proefpersonen.
130. Onderzoek bij kinderen met gedragsproblema Lek
•
Onderzoe ers: Onderzoeksteam Criminologisch
Instituut I
De vragen achter het onderzoek zijn: Waarom
zijn somm ige jongeren agressief, worden
sommigen niet geaccepteerd door leeftlidgeno-
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ten en zijn sommigen geïsoleerd? Hoe beginnen
verlopen en eindigen sociale interacties van
deze personen? Hoe verandert het gedrag in de
loop van de ontwikkeling? In de eerste plaats
zal worden geprobeerd d.m.v. directe gedragsobservatie antwoorden te vinden op deze
vragen. Daarnaast zal aanvullende informatie
worden verzameld met behulp van interviews
en psychologische tests. Uit de literatuur wordt
de suggestie gewekt dat er verband bestaat
tussen cognitieve stoornissen en agressief
gedrag. Er bestaat aanleiding te denken dat
dergelijke stoornissen eveneens van invloed
zijn op de relatie ouder—kind, de ontwikkeling
van de persoonlijkheid en met name de emotionaliteit en het functioneren op school. Via
vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan
of dit soort vermoedens juist is, en of hierin
een basis kan schuilen voor agressief gedrag.
Het neuro-psychologisch observatie-onderzoek
bij agressieve jongeren is in verband met de
ontstane problemen met het WIJN gewijzigd:
er is een andere instelling bereid gevonden aan
dit onderzoek mee te werken. De populatie
bestaat nu uit kinderen met ernstige gedragsproblematiek. Deze wijziging is echter niet
ingrijpend, aangezien ook het gedrag van deze
kinderen gekenmerkt wordt door agressiviteit
en impulsiviteit. Aangezien dr. Roëll niet meer
beschikbaar is voor het ethologische deel van
het onderzoek zal dit deel uitgevoerd worden
in nauwe samenwerking met de hoogleraren
Sevenster en Van Hooff. De projectleiders
zijn mevr. dr. E. H. M. Bontekoe en drs. R.
Hijman.
131. Cohort onderzoek
Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch
Instituut
Onderwerp van studie is agressief gedrag, bestudeerd vanuit een ontwikkelingsperspectief.
Een groep kinderen die in een bepaald jaar zijn
geboren, zal gedurende enige tijd worden
gevolgd. Door de ontwikkeling van agressieve
kinderen te vergelijken met die van niet-agressieve zal worden nagegaan wat de betekenis
is van verschillende factoren voor het ontstaan
van vormen van agressief gedrag. Daarnaast zal
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ook aandacht worden geschonken aan andere
]
vormen var aandacht trekkend gedrag (b.v.
hyperactief gedrag, chronisch nerveuze gewoonten, gedragSproblemen op school).
Met behulpi, van longitudinale-analysetechnieken
zal zo veel ogelijk worden getracht aan te
geven hoe de relevante factoren op elkaar inwerken. Naast deze longitudinale opzet zullen
een aantal •:•ndersteunende studies worden verricht, waar10 het ontwikkelingsperspectief
niet voorop staat.
Binnen het project zijn vier deelgebieden te
onderscheiden: een medisch-organisch, een
psychologisch, een sociaal-gedragsmatig en een
algemeen del. In het medisch-organische deelgebied zal de nadruk liggen op variabelen zoals
zwangerschlaps- en geboortecomplicaties, aanwezigheid \Jan ziekten gepaard gaande met hoge
koorts, neurologische afwijkingen, traumata,
enz. Gegevens zullen worden verzameld via
medische 4ssiers en hetero anamneses betreffende de gehele levensperiode van de te onderl
zoeken kineren.
In het psychologische deelgebied zalec nadruk liggen op de vaststelling
van de ontwikkeling van het kind op het gebied van peisoonlijkheid, emotionaliteit, cognities, enz. -lierbij zal gebruik worden gemaakt
van versch . lende dataverzamelingstechnieken.
In het soci al-gedragsmatige deelgebied valt
het zwaartepunt op het sociale gedrag van de
leden van hel t cohort. Centraal staan gebieden
zoals het functioneren op school, het functioneren in de leeftijdsgroepen en de ouder-kind
relatie. In let algemeen deel van het onderzoek
ligt de nadruk op de theoretische en praktische
i
integratie van de verschillende deelgebieden.
Voortvloeiend uit het longitudinale karakter
van het project kan de voltooiing niet worden
verwacht v or de jaren 1990. Vóór die tijd
zullen regelmatig tussenrapporten worden
gepubliceerel.
132. Cereb ale dominantie en delinquent
gedrag
Onderzoeker: mr. drs. B. W. G. P. Meijs
Vanuit biogociale optiek zal de relatie tussen
cerebrale dóminantie en delinquent gedrag
worden bestudeerd. Als indicatoren voor cere-

brale dominantie worden gebruikt de scores op
eenvoudige lateralisatie vragenlijsten. Nagegaan
wordt of en in welke mate andere factoren —
zoals b.v. neuropsychologische stoornissen —
dit verband nader kwalificeren. Het project is
opgezet in samenwerking met onderzoekers in
Israël en de V.S.
133. Achtergronden van verschillen in reacties
op alcohol
Onderzoeker: mevr. dr. E. H. M. Bontekoe.
Onderzocht wordt of er verschillen bestaan
tussen mensen met verschillende typen dronk
en of de eventuele aanwezigheid van verschillen
verklarend zijn voor de verschillende reacties op
alcoholgebruik. Hiertoe worden drie typen
drinkers onderzocht, nl. mensen met een
vrolijke, een depressieve en een kwade dronk.
Zij zullen uitgebreid psychologisch worden
104 onderzocht en tevens psychofysiologisch. Dit
laatste zal geschieden vóór en na consumptie
van alcohol.
134. Modellen in de criminologie
Onderzoekers: mr. drs. B. W. G. P. Meijs en
prof. dr. W. Buikhuisen
Verschillende wijzen van oriëntatie in de criminologie worden nader getoetst aan de hand van
secundaire statistische analysen van empirisch
materiaal. Met name zullen hiervoor de data
worden gebruikt van het reclasseringsonderzoek dat tussen 1966 en 1971 werd uitgevoerd
door de Criminologische Instituten van de Vrije
Universiteit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit te Groningen. De centrale vraagstelling is
of bepaalde concepten uit het monologisch
netwerk van de criminologie aldus kunnen worden getoetst en verhelderd.
135. Modellen in de biosociale criminologie
Onderzoekers: mr. drs. B. W. G. P. Meijs en
prof. dr. W. Buikhuisen
Aan de hand van longitudinale prospectieve
data ter beschikking gesteld door prof. S. A.
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Mednick ullen specifieke biosociale criminologische Modellen worden ontwikkeld en
getoetst. Allereerst zal een inventarisatie
worden gemaakt van mogelijke hypothesen
en theorefische modellen.
Vervolgens zullen deze via statistische analysen
worden getoetst. Bovendien is het mogelijk
exploiatiëve analysen te doen waaruit meer
nieuwe hYpothesen gegenereerd kunnen worden.
136. Psychobiologische aspecten van agressie
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Onderzoe ers: mevr. dr. W. H. M. Bontekoe
en drs. 101ijman
Inventarisátie van de litteratuur over agressie
met bijzoádere aandacht voor m.n. de psychobiologiscne factoren, die een rol spelen bij de
regulatie 4an agressief gedrag.
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137. Cri inaliteit als een sociaal conflict
•Onderzoe<ers: drs. L. G. H. Gunther Moor en
drs. R. W. J. V. van Hezewijk
Supervisie,: prof. dr. C. I. Dessaur
VergelijkInd onderzoek naar de interactie
tussen het strafrechtelijke apparaat en vermogensdelin uenten enerzijds, en die tussen de
belastingi spectie en overtreders van de inkomstenbelas ingwetten anderzijds. Het doel van
het onder oek is de beide interactieprocessen
te beschri ven. In aansluiting op een theorie
van A. TUrk, wordt geprobeerd het verloop
van dergelijke interacties te verklaren met
conflicttlieoretische noties. Verwachte publikatie: einll 1982.
138. Devittnte socialisatie
Onderzoeker: drs. G. J. N. Bruinsma
Doel van het onderzoek is het toetsen van een
theoretisd,h model zoals dit door K. D. Opp is
ontwikkeld op basis van de differentiële assoI . van E. H. Sutherland. Met behulp
ciatietheope

van een netwerk van hypothesen zal worden
getracht het deviante leerproces te verklaren.
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Voor de
pilot-study zijn bij 244 jongens en meisjes
van 12-16 jaar interviews afgenomen, met
behulp waarvan de vragenlijst werd getest.
Hiervan is, in samenwerking met dr. M. A.
Zwanenburg, in 1980 een uitgebreid rapport
verschenen bij het Criminologisch Instituut.
Voor het hoofdonderzoek waarin de toetsing
zal plaatsvinden, is de vragenlijst voorgelegd
aan 1209 jongens en meisjes van 12-16 jaar.
139. Generaal-preventief effect van politieel
en justitieel optreden
Onderzoeker: dr. J. P. S. Fiselier
In uitvoering is een onderzoek naar de na-oorlogse ontwikkelingen in de geregistreerde
criminaliteit en de strafrechtelijke reactie
106 daarop. Het onderzoek spitst zich toe op het
vraagstuk van het generaal-preventieve effect
van het politiële en justitiële optreden.
140. Verschillen in vervolgings- en straftoemetings beleid
Onderzoeker: dr. J. P. S. Fiselier
In deze studie wordt met behulp van gegevens
van het C.B.S. onderzoek gedaan naar verschillen inzake seponering en straftoemeting
tussen de verschillende arrondissementen over
een periode van vijftien jaar.
141. Massamedia en criminaliteit
Onderzoeker: drs. L. G. H. Gunther Moor
In dit promotie-onderzoek worden de effecten
van misdaadnieuws op het publiek en op
strafrechtelijke functionarissen besproken. Vervolgens wordt een theorie gepresenteerd aan
welke condities gebeurtenissen moeten voldoen,
willen zij als nieuws in de massamedia worden
opgenomen. In het empirische gedeelte van dit
onderzoek wordt deze theorie toegespitst op
het ontstaan van misdaadnieuws.

142. Meth dologieën in de criminologie
ki dr. M. A. Zwanenburg
Onderzoe'er:
Doel van dit onderzoek is een discussie te
voeren aangaande epistemologische eisen die
dienen te vf,orden gesteld aan theorievorming
in de criminologie. Bovendien wordt het
belang van wetenschappelijk onderzoek voor
beleidsvorming geanalyseerd.
143. Vrou en en criminaliteit
Onderzoekers: drs. G. J. N. Bruinsma, prof. dr.
C. I. Dessaur en drs. R. W. J. V. van Hezewijk
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Op verzoell van de Verenigde Naties werd een
onderzoek uerricht naar de ontwikkeling van
criminaliteit bij vrouwen in Nederland vanaf
1952. In het onderzoek werd gebruik gemaakt
van bestaand statistisch materiaal en van enkele
s elf-report studies. In het verslag werd bovendien gepoo gl d de ontwikkelingen in de vrouwencriminaliteit, en het verband met vrouwenemancipati el te verklaren met een algemene
theorie van crimineel gedrag. Daartoe werden
verschillen e aspecten van emancipatie nader
beschouwd. Publikaties: Female Criminality
in The Net erlands, Nijmegen: Criminologisch
Instituut, 1979; en Temale Criminality in the
Netherland' in F. Adler (ed.), The Incidence
of Female Criminality in the Contemporary
World. New York University Press. New York,
1981.
1
144. Metafysische aspecten van een aantal
criminologische theorieën
Onderzoek'pr: drs. R. W. J. V. van Hezewijk
Methodologisch en wetenschapsfilosofisch
onderzoek naar metafysische vooronderstellingen van ten aantal recente criminologische
theorieën. Het verslag zal te zijner tijd verschijnen in de vorm van een dissertatie.
145. Heroihe en jeugd
Onderzoellr: ir. A. P. Baanders
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Dit onderzoek is een cultuurstudie, waarin de
cultuur rond opvoeding en opleiding enerzijds
en heroïne (drugs) anderzijds bestudeerd wordt.
Het probleem van heroiheverslaving bij
jeugdigen wordt aan de hand van het cultuurbegrip (stelsel van waarden en normen) vanuit
twee theoretische perspectieven benaderd: (a) sociaal cultureel: Er wordt een beeld gevormd van (sub)culturen in Nederland met
betrekking tot heroïne, m.n. ideeën'over het
gebruik van heroine en over de oorzaak en
betekenis daarvan; (b) sociaal psychologisch:
Het wezen van jeugdsubculturen is — zo stellen
wij — hun betekenis voor het zoeken van een
identiteit en het zich eigen maken van waarden
en normen door de jeugd op weg naar volwassenheid. Het maatschappelijk probleem van drugVerslaving zou een uiting kunnen zijn van een
uit de hand gelopen adolescentie-problematiek
bij groeperingen van jongeren. Daarvan uitgaande, wordt gekeken naar verbanden tussen
heroiheverslaving en gezins- c.q. opvoedingsachtergronden.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgroep Strafrecht

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren
nog geen gegevens ontvangen.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling Criminologie en Kinderrecht
146. Methoden van procesvoering

Onderzoekers: prof. dr. G. P. Hoefnagels en
dr. K. J. Nijkerk
Empirisch onderzoek naar attituden en communicatie in rechtssituaties. Met het onderzoek
werd in september 1976 begonnen. Empirisch
onderzoek naar doelstellingen, verwachtingen
en uitkomsten van de methode van strafrechtspraak. Het eerste deel van het onderzoek is
verschenen in 1980 onder de titel: 'Een eenvoudige Strafzitting. Een onderzoek naar de
doelstellingen, verwachtingen en uitkomsten
van de methode van strafrechtspraak in minder
grote zaken'; Samsom, Alphen aan den Rijn,
1980. Het onderzoek wordt voortgezet in de

vorm van observatie en analyse van communicatieprocessen tijdens rechtbankzittingen. Een
vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende
theorieën en methoden die het probleem benaderen. Gezocht wordt naar een nieuwe
theorie en inethode, die getoetst zullen worden
aan empirislche bevindingen bij verschillende
gerechten.
147. Echtseheidingsrecht
Onderzoeker: prof. dr. G. P. Hoefnagels
Een onderznek naar de verhouding tussen
juridische, psychologische en sociale processen.
Thans wordt in het bijzonder de mogelijkheid
onderzocht van `matching' van de juridische
en de psychologische implicaties van echtscheiding, in consultatieve basisgesprekken met
scheidende nensen. In 1982 verscheen 'Gescheiden m ningen'. Uitgeverij Ad Donker,
109 Rotterdam. Op het Congres van de International
Society on amily Law werd in 1982 een paper
gepresenteerd: `Divorce as a process'.
148. Vergelijkend onderzoek familierecht in
Suriname
Onderzoekers: mr. H. C. U. J. Huber, met
medewerking van prof. dr. G. P. Hoefnagels e.a.
Een onderzoek wordt gedaan naar het scheiden
als proces in Suriname d.m.v. dossieronderzoek
en intervie+s. In Suriname werd verder gewerkt
aan de vers aglegging van een door ons opgezet
onderzoek iaar formele en informele processen
van scheide . Onderzocht werden met betrekking tot de formele scheidingsprocessen: alle
scheidingszaken over één jaar, behandeld door
de rechter in eerste aanleg, de aard en ontwikkelingen van de gejuridiseerde conflicten
over echtscheiding, scheiding van tafel en bed,
de duur va4 de procedure, gezagsvoorziening
en aliment ties. Dit onderzoek was vooral
kwalitatief lran aard.
Met betrekicing tot de informele processen
vonden e0 vijftigtal diepte-interviews plaats
met gescheiden mensen naar de scheidingsmelding, scheidingsarrangementen, de duur
en de betelenis van de feitelijke scheidings-

processen, de feitelijke gevolgen van de scheiding. Theorie en hypothese waren neergelegd
in een eerder onderzoek van William Goode
en een preadvies van G. P. Hoefnagels over
'Scheiden als proces'.
Het verslag van het onderzoek wordt in 1982
verwacht.
Een paper Divorce as a Process' werd voorbereid voor het Congres van de International
Society on Family Law, dat in juni 1982 te
Boston (Harvard University) plaatsvond.
149. Omgangsrecht
Onderzoeker: mr. M. L. Smoor
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels
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Vergelijkend onderzoek naar de omgang tussen
het kind en de ouder die na echtscheiding 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
functioneren; en juridische en psychologische
consequenties. Doel is het formuleren van
voorstellen ten aanzien van wetgeving en
beleid inzake omgangsregelingen in Nederland.
150. Semantiek van het voetbalspel
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, Germaanse en Angelsaksische landen. Gezocht
wordt naar de mogelijkheid om tot éénduidiger betekenissen van voetbaltermen te komen.
151. 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 vrouwencriminaliteit

van 1956 tot 1978. De kenmerken van de
vrouwencriminaliteit worden onderzocht.
152. De le tituatie van kinderen na echtscheiding
OnderzoelOr: mevr. drs. C. G. M. van Wamelen
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels
Onderzocht wordt hoe kinderen denken over
het leven i i één- en twee-oudergezinnen, over
echtscheidlng, voogdij -toewijzing en omgangsregeling. Daarnaast wordt onderzoek gedaan
naar de erVaringen van kinderen waarvan de
ouders ges'cheiden leven. In 1980 verscheen
een literatuurrapport. In april 1981 startte
het veldoniderzoek op 16 basisscholen (klas
4 t/m 6).1:oit onderzoek werd in november
1981 afgesloten (Voortgangsverslag deel 1).
Thans vinolt verwerking van het materiaal
en rapportage plaats. In 1983 zal het onderzoek
(vermoedeijk) worden afgesloten met een
dissertatie.

f
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153. De géschiedenis van gebruik, handel,
wetgeving ilen rechtspraak ter zake van verdovende Middelen in Suriname
Onderzoel er: mr. C. Jadnanansing
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels
Co-promo or: prof. mr . L. Th. Waaldijk
Het onderzoek is het derde van een drieluik.
Mr. Meyritlg beschreef een en ander voor
Nederland1 -Indië. Dr. Boom promoveerde op
hetzelfde nderwerp met betrekking tot de
Nederlandse Antillen. Dossieronderzoek van
rechterlijke uitspraken vanaf 1920 heeft tot
doel inzicht te verkrijgen in de omvang en
ontwikkeling en de sancties in de strafrechtspraak. Beschrijvingen uit de Koloniale Verslagen, de Verhandelingen in de Staten van
Suriname, het parlement en van de huidige
overheidsreacties proberen inzicht te geven in
de geschiedenis van de overheidsreacties.
Door interviews met vroegere immigranten
('ora' hist'ory') wordt verwacht inzicht te
krijgen in de geschiedenis van gebruik en
handel. Publikatie van het onderzoek wordt
verwacht in 1984/1985.

154. Criminologische en strafrechtelijke
aspecten van de leerplicht in Suriname
Onderzoeker: mr. H. Schurman
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels
Co-promotor: prof. mr . L. Th. Waaldijk
Behandeld worden de geschiedenis van de lagere
onderwijswet in Suriname, waarvan de leerplicht onderdeel uitmaakt, bijzondere problemen met de definiëring van schoolverzuim
als delict en met de vaststelling van de omvang
van het onwettig schoolverzuim. Een onderzoek naar de registratie benadert dit vraagstuk.
Buiten-schoolse aanpak wordt gedaan om de
reële omvang bij benadering vast te stellen, de
achtergronden van het spijbelen te onderzoeken
en de aard van de activiteiten van de spijbelaars.
Het onderzoek was reeds in 1976 verzocht door
het Ministerie van Justitie aan de Juridische
Faculteit in Suriname.
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Sectie Criminologie van de Vakgroep Strafrecht
155. 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 gemeentepolitie naar beleidsontwikkeling. In dit kader
wordt een onderzoek ondernomen binnen de
justitiële dienst. Globaal gezien zal het onderzoek worden gericht op de bepaling van het
werkaanbod, de organisatie van de werkzaamheden, de interne en externe condities die
deze organisatie beinvloeden alsmede de effectiviteit van de dienst, afgezet tegen de verschillende gezichtspunten van waaruit het werkaanbod kan worden gekwalificeerd.
Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren nog
geen gegevens ontvangen.

J.

Sociaal C ltureel Planbureau*
156. Stur n van de vraag naar rechtspraak;
grenzen e , mogelijkheden
Onderzoeker: mevr. mr . J. Soetenhorst-de
Savornin Lohman
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Doel van deze studie is meer inzicht te krijgen
in de mogelijkheden voor het voeren van een
systematich beleid ten aanzien van het gebruik
van de reehtspraak. Hiertoe zijn twee wegen
bewandeld. Ten eerste is een begrippenkader
ontwikkeld dat de factoren aangeeft die zich
lenen vooir sturing of beihvloeding door de
centrale civerheid. Vervolgens is nagegaan
in hoever' e in het recent verleden (1965-1980)
bij de tot tandkoming van wetgeving rekening
is gehoud, n met de mogelijke effecten hiervan
op de rechtsverzorging. Hiertoe zijn een groot
aantal wetten (MvA en MvT) geanalyseerd.
. I zal in de loop van 1982 zijn afgerond.
De studie

157. Socirral en cultureel rapport 1982
.
.
.
. — verschijnt
September 1982
het .tweejaarlijks
rapport clat onder meer een hoofdstuk bevat
over de ontwikkelingen op justitieel terrein.
Resultaten van onderzoek naar het gebruik van
de rechtshulp en naar opvattingen over criminaliteit en eriminaliteitsbestrijding zijn in dit
rapport epresenteerd.
158. Project personeelsvoorziening quartaire
sector
Dit is eeri serie studies die een aantal werkvormen
uit de justitiële sfeer omvat (rechterlijke
organisatie, kinderbescherming, strafinrichtingen, reclassering). De bedoeling is inzicht
te krijgen in de (te verwachten) ontwikkelingen
in de quártaire sector in verband met de personeelsvoo ziening. Het vierde bulletin dat handelt
over aan od in deze sector, geeft een integratie
van de drie voorafgaande bulletins. Tevens
wordt aangegeven in hoeverre de toekomstige
vraag naar arbeid in de quartaire sector aansluit
* Postbus 37,2280 AA Rijswijk (ZH).

Mededelingen

De vers0.eiding 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 vn een persbericht van het Stafbureau
Voorlichting van het Ministerie van Justitie in
de publiditeit gebracht. Teneinde een zo groot
mogelijke groep belanghebbenden direct te
informeren over de onderzoeksresultaten van
het
verspreidt het WODC tegelijkertijd
een bepe i kte oplage gratis onder functionarissen, w rkgroepen en instellingen binnen en
buiten h t Ministerie van Justitie.

work,
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De gratis i verspreiding geschiedt volgens een
verzendlijst die, afhankelijk van het onderwerp
van het i;pport, van samenstelling kan wisselen.
Vaste ge adigden zijn bijv. — naast de betrokken belelidsafdelingen van Justitie — het Openbaar Mitlisterie, de Vaste Kamercommissie van
Justitie in de Staten-Generaal en de Universiteiten.
Voor ov rige
fliii belangstellenden bestaat daarnaast de ogelijkheid de rapporten te bestellen bij dé Staatsuitgeverij, afdeling Verzendboekhandel, tel. 070-789911.

Adres va het WODC
Bezoekadres
SchedelCoekshaven 100
's-Gravenhage
Postadre's

Postbus 0301
2500 E 's-GRAVENHAGE
telefooni
070-70711
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