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Voorwoord 

3 

Dit onderzoeknummer begint evenals vorig 
jaar met een verslag van de activiteiten van de 
Adviescommissie Extern Wetenschappelijk 
Onderzoek (ACEWO). Nu over de tweede 
periode van haar bestaan. 
Daarop volgt het gebruikelijke overzicht van 
het wetenschappelijk onderzoek in het 
justitiële veld. Naast vermelding van onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau waar-
mede vorig jaar een begin is gemaakt, zijn nu 
ook onderzoeken vermeld die worden verricht 
onder auspiciën van of door de Afdeling Onder-
zoek en Ontwikkeling van de Directie Politie 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 



In het tweede jaar van de 
ACEWO: 

een verslag van haar activiteiten gedurende de 
periode juni 1982 tot en met mei 1983 

I. Inleiding 
Nadat de ACEWO in het eerste jaar van haar 
bestaan de voor haar opgespaarde achterstand 
ten gevolge van haar verlate instelling had 
weggewerkt, kon zij overschakelen op een wat 
lagere vergaderfrequentie. Vier maal kwam de 
ACEWO in deze tweede verslagperiode bijeen. 
Twintig subsidieverzoeken kwamen daarbij 
onder haar aandacht. In zestien gevallen 
betrof dit de financiering van een onderzoek- 

5 	voorstel; vier keer betrof het de kosten van 
deelneming aan dan wel de organisatie van een 
congres. Zie verder paragraaf 4: 'Overzicht 
van de behandelde subsidieverzoeken'. 
De adviezen aan de Minister van Justitie die 
hieruit voortvloeiden liggen wederom ter in-
zage bij de Centrale Bibliotheek en het Staf-
bureau Voorlichting van het Ministerie van 
Justitie. Desgewenst kan door de belangheb-
benden een afschrift worden opgevraagd bij de 
secretaris van de ACEWO. 
Behalve met de advisering ten aanzien van 
subsidieverzoeken heeft de ACEWO zich 
opnieuw intensief bezig gehouden met de 
Wegwijzer — zie paragraaf 2; in de loop van de 
discussies passeerden ook enkele, buiten de 
Wegwijzer vallende, procedurele punten de 
revue — deze kregen hun plaats in paragraaf 3. 

2. Wegwijzer 
De draad weer oppikkend uit het eerste 
ACEWO-jaarverslag (zie: Justitiële Verken-
ningen, jrg. 1982, nr. 7, blz. 6) valt hier — 
gedeeltelijk bij herhaling — het volgende te 
melden. 
De ACEWO ziet erop toe, dat bij de uitvoering 
van door de Minister van Justitie gesubsidieerd 
onderzoek de betrokkenen zich houden aan de 
algemene voorwaarden zoals die zijn vastgelegd 



in de 'Wegwijzer ten behoeve van aanvragers en 
gebruikers van een subsidie voor wetenschappe- 
lijk onderzoek' (Uitgave WODC, 1976). 
De instellingsbeschikking van de ACEWO 
verwijst daarbij naar de in 1981 herziene editie 
van de Wegwijzer. Deze herziening is evenwel 
nog niet tot stand gekomen, enerzijds omdat 
het dienstig leek om ook de ACEWO zelf hier-
bij in te schakelen, terwijl het anderzijds raad-
zaam werd geacht met een definitieve herzie-
ning te wachten op de resultaten van de inter-
departementale Werkgroep Researchcontrac- 
ten. Deze werkgroep heeft tot taak om 
standaard-onderzoekvoorwaarden te formu-
leren voor al het sociaalwetenschappelijk 
onderzoek dat door de Rijksoverheid wordt 
bekostigd. Getracht is de tussenliggende 
periode te overbruggen met behulp van de 
eerste editie van de Wegwijzer uit 1976 aange-
vuld met twee voorlopig herziene tekstgedeel-
ten betreffende de beoordelingsprocedures en 

6 de begeleidingscommissies. Deze aanvullingen 
staan vermeld in het eerste ACEWO-jaarverslag 
(op. cit., blz. 7 en 8, 12 t/m 14). 
Daar het zich inmiddels laat aanzien dat de 
definitieve formulering van 's Rijks Algemene 
voorwaarden nog wel enige tijd op zich zal 
laten wachten, heeft de ACEWO besloten aan 
de Minister van Justitie een voorstel uit te 
brengen aangaande een voorlopig herziene 
editie van de Wegwijzer. 
In dit voorstel zijn opgenomen de zojuist 
genoemde bijgestelde passages over de 
beoordelingsprocedures en de begeleidings-
commissies. Erin verdisconteerd werden ook 
de overwegingen uit de paragraaf 'selectie-
criteria en onderzoekvoorwaarded uit het 
eerste ACEWO-jaarverslag (op. cit., blz. 10 en 
11). 
Zo wordt voorgesteld bij het selectiecriterium 
'wetenschappelijke kwaliteiten' voortaan 
expliciet te letten op: 
— de kwaliteit van het onderzoekplan; 
— de deskundigheid van de supervisor; 
— de deskundigheid van de onderzoeker. 

Vervolgens moet in deze visie het onderzoek-
plan inzicht geven in: 
— het onderwerp, de aanleiding en de doel-
stelling van het onderzoek; 



— de geraadpleegde literatuur betreffende 
ander onderzoek en theorievorming op het 
terrein van het voorgestelde onderzoek; 
— de daarop gebaseerde probleemstelling; 
— de wijze waarop de onderzoekopzet hierbij 
aansluit qua vraagstelling, hypothesen en 
methodologische aanpak; 
— begroting en tijdschema; 
— de wijze van rapporteren en publiceren. 

Ook de definitie van 'de onderzoeker' werd 
bij de kop gepakt omdat de huidige niet 
strookt met het alledaagse spraakgebruik en 
verwarring sticht ten aanzien van de onder-
scheiden verantwoordelijkheden. De oor-
spronkelijke Wegwijzer definieert als volgt: 
'de onderzoeker': de rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling die de inhoudelijke, per-
sonele en financiële verantwoordelijkheid 
draagt voor het onderzoek; dan wel — in uit-
zonderingsgevallen — de natuurlijke persoon 

7 	die deze verantwoordelijkheid draagt; 
'de uitvoerder van, c.q. medewerker aan het 
onderzoek': de personen die het onderzoek 
metterdaad verrichten. 
Indien de Minister van Justitie het ACEWO-
voorstel zou overnemen, worden de definities 
als volgt: 
'de instelling': de rechtspersoon die de perso-
nele en financiële verantwoordelijkheid draagt 
voor het onderzoek; 
'de supervisor': de persoon die de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid draagt voor het onder-
zoek; 
'de onderzoeker': de persoon die het onder-
zoek metterdaad verricht. 
Een poging aan te geven in welke gevallen in 
het algemeen de instelling van een begelei-
dingscommissie is geindiceerd faalde: er is wel 
enig verband met de duur van het onderzoek 
en de hoogte van het ermee gemoeide subsi-
die, maar dat verband is niet rechtlijnig. Voor-
lopig blijve deze kwestie als vanouds per 
geval te beoordelen. 

3. Procedurele varia 
In de Wegwijzer wordt in het hoofdstuk over de 
beoordelingsprocedures een onderscheid 
gemaakt tussen een concept-aanvrage en een 
definitieve aanvrage. Een concept-aanvrage 



bevat per definitie slechts globale indicaties 
omtrent probleemstelling, opzet, kosten en 
tijd; zij wordt daarom ingediend bij de ACEWO-
secretaris, die nadere informatie aan de indiener 
kan vragen. 

Ten aanzien van een conceptaanvrage wordt 
geen advies aan de Minister uitgebracht; in zo'n 
geval ontvangt de indiener direct bericht van 
de ACEWO. Een dergelijk bericht bevat een 
voorlopig oordeel van de ACEWO over het 
voorgesteld onderzoek, inclusief aanwijzingen 
voor bijstelling van het onderzoekplan, indien 
het voorstel op zich levensvatbaar wordt 
geacht. In haar voorlopige oordeel betrekt de 
ACEWO ook de mening van de betrokken 
departementale afdelingen. 
Door middel van haar voorlopige oordeel over 
een conceptaanvrage treedt de ACEWO dus in 
discussie met de indiener. Dit in tegenstelling 
tot de situatie na het uitbrengen van een advies 

8 	over een definitieve aanvrage: dit advies gaat 
rechtstreeks naar de Minister; de ACEWO wijst 
discussie in zo'n geval af: het is aan de Minister 
om te bepalen of hij het advies ter inzage en 
becommentariëring aan de belanghebbende 
wil voorleggen alvorens tot zijn besluit te 
komen. 
Het bovenstaande houdt tevens in, dat de eerste 
stap, i.c. een concept dan wel meteen een defi-
nitieve aanvrage, steeds door de aspirant-
subsidiegebruiker wordt gezet. Er kan daarbij 
op de ACEWO geen beroep worden gedaan om 
een inhoudelijke bijdrage te leveren: een der-
gelijke activiteit zou ten onrechte verwach- 
tingen kunnen wekken. Bovendien is de ACEWO 
géén programmeringscollege. Ook zou op 
deze wijze het onderscheid verdoezeld raken 
tussen subsidie-onderzoek en opdrachtonder- 

- zoek: zie in dit verband de beschouwing over 
'overhead' in het eerste ACEWO-jaarverslag 
(op. cit., blz. 15 en 16). 

In de onderhavige verslagperiode zijn ook drie 
sub sidieverzoeken ter advisering aan de ACEWO 
voorgelegd, die van ACEWO-leden afkomstig 
waren. In gezamenlijk overleg is door de 
ACEWO besloten dat in deze en soortgelijke 
volgende gevallen de betrokken ACEWO-leden 
niet aanwezig zullen zijn bij het beraad en de 



besluitvorming ten aanzien van hun subsidie-
verzoeken: de ACEWO hoopt op deze wijze 
rolverwarring bij de betrokken leden zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

4. Overzicht van behandelde subsidieverzoeken 
In dit overzicht komen achtereenvolgens aan 
de orde: subsidieverzoeken ten behoeve van 
onderzoeken en congressen (deelneming aan, 
en organisatie van). 
Aangegeven wordt of de verzoeken van een 
positief dan wel een negatief advies zijn voor-
zien en — voorzover op het moment van het 
gereedkomen van dit verslag reeds bekend — of 
de Minister van Justitie in zijn besluit het 
advies heeft gevolgd. Voor de inhoud en de 
motivering van de adviezen en de besluiten zij 
hier verwezen naar de stukken zelf. 

- Gegevens omtrent het onderzoekplan treft 
men in dit nummer aan onder het hoofd: 'Onder-
zoek onder auspiciën van de Adviescommissie 

9 	Extern Wetenschappelijk Onderzoek (ACEWO)'. 
Voorafgaande aan het overzicht volgt hier eerst 
nog enige informatie over drie zaken, en een 
opmerking in algemene zin. 
— Eén onderzoekvoorstel kwam door de loop 
der omstandigheden tussen de wal en het 
schip en werd door de subsidieverzoekers 
ingetrokken nadat zij hierover van zowel de 
ACEWO als de Minister bericht hadden ont-
vangen. 
— Een ander subsidieverzoek kwam te verval-
len omdat het totaal benodigde bedrag geheel 
door een andere potentiële subsidiegever bleek 
te zullen worden gefourneerd. 
— De lotgevallen van een derde subsidieverzoek 
zorgde voor een noviteit: tot tweemaal toe 
werden vragen in de Tweede Kamer gesteld 
als gevolg van de afwijzing van een subsidie-
verzoek door de Minister van Justitie. Tevens 
ging de betreffende verzoekster tegen deze 
afwijzing in beroep bij de Raad van State. De 
afloop van de beroepszaak is op dit moment 
nog niet bekend; haar verzoek om versnelde 
behandeling (ex art. 83 Wet RvS) is afgewezen. 
Nieuw in dit derde geval was eveneens dat de 
subsidieverzoekster op haar uitdrukkelijke 
wens inzage kreeg van de Minister in het nega-
tieve ACEWO-advies alvorens hij tot een besluit 
kwam. Het uitvoerige commentaar van zowel 
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haar potentiële supervisor als de subsidiever-
zoekster zelf mocht evenwel niet baten: de 
Minister beschikte afwijzend, zij het dat hij 
daarbij de accenten anders legde dan de ACEWO. 
Wat de opmerking in algemene zin betreft het 
volgende: 
Meer en meer wordt de ACEWO de laatste tijd 
geconfronteerd met subsidieverzoeken die niet 
voldoen aan de meest elementaire eisen die 
voor een conceptaanvrage zoals in de Weg-
wijzer omschreven, gelden. De subsidiever-
zoeken bevatten nauwelijks enig onderzoek-
plan, zijn — wat de aanduiding van de beno-
digde gelden en tijd betreft — uiterst vaag of 
lacuneus en/of behelzen activiteiten die tot 
de gebruikelijke universitaire werkzaamheden 
van de aanvragers mogen worden gerekend. 
Dergelijke onderzoekaanvragen dragen meer 
het karakter van proefballonnen die worden 
opgelaten in het kader van werkgelegenheids-
projecten dan van wetenschappelijk voldoende 
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	onderbouwde en uitgewerkte, beleidsrelevante 
onderzoekprojecten. Zij blijken leeg te lopen 
zodra ze aan de hand van in de Wegwijzer 
gestelde criteria op hun deugdelijkheid worden 
getoetst. 
De ACEWO acht het niet op haar weg te liggen 
dit soort aanvragen zodanig van kanttekeningen 
te voorzien dat de aanvrager dit opvat als een 
aanmoediging om een herschreven aanvrage 
in te dienen. 



Onderzoek verricht met gehele 
of gedeeltelijke financiële 
steun van of rechtstreeks door 
het Ministerie van Justitie 
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I. ONDERZOEK ONDER AUSPICIËN VAN 
DE ADVIESCOMMISSIE EXTERN WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK (ACEWO) 

A. Afgesloten extern onderzoek 

Gerapporteerd: 

1. Invloed TV-geweld op gedrag jeugdigen 
(1978) 

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van 
prof dr. 0. Wiegman, thans verbonden aan de 
TH-Twente. De heer Wiegman is indertijd 
benaderd door de Amerikaanse hoogleraar 
dr. L. D. Eron niet de vraag als onderzoek-
coördinator voor Nederland te willen fungeren 
in een multinationaal project dat beoogt 
'A cross-cultural study of the interaction of 
parental, social and cognitive variables with 

16 	the learning of aggression through the modeling 
of media violence' dat onder leiding staat van 
prof dr. L. R. Huesmann van de Universiteit 
van Illinois. Dit project is behalve in de 
Verenigde Staten gestart in Australië, Finland, 
Israël en Polen. De onderzoeker heeft t.b.v. 
de Nederlandse pendant van dit onderzoek 
subsidie verkregen van de Stichting voor Onder-
zoek van het Onderwijs (SVO); gezien de om-
vangrijke kosten die met liet project gemoeid 
zijn, is getracht nog andere subsidiebronnen 
aan te boren. Ter wille van een onderzoeks-
opzet die rekening zou houden met de wensen 
van liet Ministerie van Justitie en van de SVO, 
is door deze instanties eerder een subsidie toe-
gezegd t.b.v. een daartoe strekkende voorbe-
reidingsstudie. Thans ligt voor het hoofddeel 
van het eindrapport van het definitieve onder-
zoek, ten behoeve waarvan liet Ministerie van 
Justitie slechts een beperkte subsidie beschik-
baar kon stellen. De titel van dit deelrapport 
luidt: 'A cross-cultural contribution of the 
Netherlands to the research on aggression and 
television viewing and au extension to pro social 
behavior' (1982). Als auteurs worden vermeld: 
B. Baarda, M. Kuttschreuter en 0. Wiegman. 
Speciaal niet betrekking tot de Nederlandse 
onderzoekresultaten zijn de volgorde zinsneden 



ontleend aan het hoofdstuk `Discussion and 
conclusion': 
The research topic was the question whether 
children's aggression could be influenced by 
the viewing of aggression on television, starting 
from a modeling point of view. Aggression was 
not restricted to physical violence. Verba] 
violence was also included in the violence 
viewing score of the children. As in many 
other studies significant correlations were 
found between TV violence viewing and aggres- 
sion. Children who watch more television 
violence are more aggressive. The correlations 
obtained are of the same magnitude generally 
found. All of them are positive. 
These correlations, though, are no evidence 
for a causal effect of TV violence viewing 
on aggression. The correlations could also be 
found if aggression determines violence 
viewing or if both variables are related to a 
third variable Z. A regression analysis showed, 
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	however, that aggression was not a significant 
predictor of TV violence viewing when first 
year TV violence viewing was taken into 
account. Therefore aggression does not increase 
the amount of violence the children watch. 
This means that in our country there is no 
support for the hypothesis that aggression 
causes TV violence viewing. 
There are two explanations possible explaining 
the data in our country. Either TV violence 
viewing causes aggression or a third variable 
determines aggression as well as violence viewing. 
Let us turn now to variables which might play 
a role in the relationship. It was found that 
boys and girls differ in aggression as well as 
TV violence viewing. Boys were more aggressive 
and watched more violence. To prevent finding 
significant correlations as an artifact of gender, 
analyses were carried out for boys and girls 
separately. 
This study was particularly concerned with 
intervening variables. Variables studied were 
sex-role identification, fantasy behavior, TV 
character identification, perceived reality of 
television, a number of physical characteristics, 
intelligence and school achievement, and some 
parental measures such as the TV habits of the 
parents and the punishment behavior of the 
mother. 



In the Netherlands significant correlations with 
aggression were found for only a small number 
of variables. Positive correlations were found 
with TV violence viewing, TV viewing frequen-
cy, male sex-role identification for girls only, 
punishment behavior of the mother and 
physical strength. Negative correlations were 
found with intelligence, school achievement 
and popularity with their own sex. 
For some variables only a few of the correla-
tions were significant. Positive significant 
correlations were found with TV character 
identification, perceived reality, fantasy 
behavior and weight. Negative significant 
correlations were found witli social class for 
girls. 
Children who identified more with the 
masculine role, were more aggressive. Our data 
support this for girls only. We don't agree 
with the emphasis put on the neutral sex-role. 
For one thing, the reliability of this scale is 

18 	rather low. Also, the scales are interdependent, 
which makes that negative as well as positive 
correlations are found. We therefore inter-
preted our findings for girls by hypothesizing 
that girls who are less rigid in choosing 
typical female activities are more aggressive. 
The negative relationship between aggression, 
intelligence and school achievement has amply 
been demonstrated. In other studies, too, 
negative correlations with popularity were 
found. The finding that popularity with the 
opposite sex is not correlated with aggression, 
however, suggests that judgements of the 
opposite sex are probably not dependent on 
the behavior of the child, but Only reflect the 
fact that children between the ages of eight 
and twelve tend to mix mainly with their own 
sex. 
The results with regard to fantasy behavior also 
need some comments. In other studies it was 
found that aggressive fantasy was related to 
aggression. In our study, aggressive fantasy 
was not. So there is no evidence in our study 
for the hypothesis that fantasizing about 
aggression may mitigate the effects of televi-
sion violence. Neither is there evidence for the 
hypothesis that fantasizing would reinforce 
aggression. 
The results with regard to the physical 



measures make clear that the strongest positive 
correlation can be found with the strength of 
the child. The hypothesis that there might be 
a non-linear relationship between stature and 
aggression was not supported. 
Positive significant correlations with TV 
violence viewing were found for the following 
variables: sex-role identification for boys, TV 
character identification, perceived reality, 
parents' violence viewing and negative signifi-
cant correlations with social class for both 
sexes, and intelligence and school achievement 
for boys. For some variables only a few of the 
correlations were significant. There was a 
positive correlation with fantasy behavior and 
a negative correlation with height. This last 
correlation can probably be attributed to the 
correlations between age and television violence 
viewing. 
Except for intelligence and school achievement, 
which are closely related, none of the variables 

19 	are correlated with both aggression and TV 
violence viewing. This leads to the assumption 
that only these variables can play an inter-
vening role in the relationship between TV 
violence viewing and aggression. Because the 
correlations between intelligence and aggres-
sion are higher than those between school 
achievement and aggression, and because 
intelligence is a likely determinant of school 
achievement, intelligence was taken as the 
most important intervening variable. As was 
said before, in quite a number of studies signifi-
cant negative correlations were found between 
intelligence and school achievement on the 
one hand and aggression and violence viewing 
on the other. This means that intelligence 
determines a fair amount of variance in 
aggression as well as in TV viewing behavior. 
This does not necessarily mean, however, that 
it determines all the variance the two variables 
have in common. In some studies significant 
partial correlations were found between TV 
violence viewing and aggression with intelli-
gence held und control. It was observed that 
intelligence was correlated to variables like 
perceived reality and identification. Intelli-
gence was also correlated with the identifi-
cation with sex-roles. More intelligent children 
identify less with their own sex, which means 



that their orientation with regard to sex-roles 
is less stereotyped. Similar results were found 
in other studies. From this it becomes clear 
that intelligence is a very important variable 
in many respects in the study of the relation- 
ship of television violence to aggression. 
Our study was not only concerned with the 
modeling of aggression, but also with the 
modeling of prosocial behavior. In our labo- 
ratory experiments it was found, that children 
exhibited more prosocial behavior after 
viewing a film with a lot of prosocial behavior. 
Therefore, television programs were also scored 
for prosocial behavior. Correlations were 
computed between prosocial television viewing 
and prosocial behaviori These correlations did 
not support our hypothesis that prosocial 
behavior can also be modeled. It was found, 
however, that television violence viewing and 
prosocial television viewing as well as television 
frequeney were closely related to each other. 

20 	This means that children who watch a lot of 
prosocial behavior also watch a lot of aggres-
sion. The underlying variable here seems to be 
television viewing. If we really want to study 
the effect of prosocial television viewing we 
will have to distinguish between television 
violence viewing, prosocial television viewing 
and television viewing frequency. This could 
be done by subtracting the viewing of pro-
social behavior from the viewing of violence 
or by taking the percentage of the prosocial 
or violence part in the total viewing score. 
Correcting in this way still leads to the rejection 
of our hypothesis. 
At this point we will describe the results of 
analyses carried out additionally. We will 
return to the discussion of the modeling of 
behavior from television after that an 
attempt was made to develop a model 
describing the relationship between aggression 
and TV violence viewing. 
It was hypothesized that intelligence deter- 
mined television viewing and aggression. 
Second, that aggression was also determined 
by the punishrnent behavior of the mother 
and television violence viewing. The model 
was developed for boys. H was tested with 
television violence viewing as dependent 
variable and again with television viewing 
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frequency as the dependent variable. Testing 
is not yet fully complete. 
For boys, the fit of both models is about the 
same and so are the path coefficients. This 
suggests that correlations found with regard 
to TV violence viewing are possibly due to 
TV viewing frequency as an underlying variable. 
This could mean that it is not the viewing of 
violence that determines aggression, but the 
viewing of TV in genera], or even a third 
variable, determining variance in aggression as 
well as in TV viewing behavior. Evidence for 
this hypothesis is given by Schramm et al 
(1961). In the studies we are aware of, no 
correction has been made for TV viewing 
frequency. The model was developed for 
boys. For girls, the model had an acceptable 
fit too. However, the path coefficients were 
rather different, suggesting that there is doubt 
as fas ar the stability of the model is concerned. 
Only a very small portion of the variance in 
aggression was explained. The model tested was 
a rather simple one. We currently are develop-
ing a model describing the data found in all 
three years. Results will be reported later. 
In testing the model it was found that for boys, 
there perhaps might be some effect of tele-
vision violence viewing and of television 
viewing frequency on aggression. 
In testing the model with the path leading from 
TV violence viewing and TV frequency to 
aggression omitted, it was again found that if 
there was an effect, it must be very small. 
Though the model still had an acceptable fit, 
the clifference in chi-square is relatively large, 
though not significant. This suggests either 
that there is a very small effect of television 
viewing on aggression present, or that yet 
another variable explains variance in both tele-
vision viewing and aggression. 

2. Reclasseringshulp: een praktijkexperiment 
( 1980) 

N.a.v. een eerder subsidieverzoek van het 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversi-
teit te Groningen betreffende 'vraag en aanbod 
reclasseringshulp' had de Minister van Justitie 
zich op het standpunt gesteld meer te voelen 
voor een evaluatie-onderzoek t.a.v. een prak- 



tijkexperiment van beperkte omvang, dan voor 
een breed opgezet inventariserend onderzoek. 
Voor een dergelijke opzet ware in nauwe 
samenwerking met de VVRI enkele reclasserings-
teams te interesseren. 
Het Criminologisch Instituut is daarop geko-
men met een werkplan voor twee teams, bege-
leid door een overleggroep, waarin de verschil-
lende betrokken instanties vertegenwoordigd 
waren, terwijl het werkplan geëvalueerd weid 
door dit instituut. Prof dr. R. W. Jongman 
superviseerde daarbij de onderzoekers mw. 
mr. drs. M J. Winkels en drs. R. K. Boelens. 
Drs. G. Weening was de voorzitter van de 
begeleidingscommissie. Twee ARV-teams in 

• Groningen verklaarden zich bereid aan het 
onderzoek mee te werken. Het op naam van 
de beide onderzoekers uitgebrachte eindrap-
port kreeg als titel mee: 'Reclassering en 
materiële hulpverlening' (1983). 
Integraal wordt hieronder de samenvatting 

22 	uit het rapport overgenomen: 
«De laatste jaren zijn er verschillende onder-
zoeken over de reclassering gepubliceerd. Dit 
onderzoek onderscheidt zich hiervan, doordat 
het in zijn opzet en uitvoering direct aansloot 
op de problemen waarmee de reclassering 
kampt; tegelijkertijd diende dit onderzoek ter 
ondersteuning van een kwaliteitsverbetering 
van bepaalde onderdelen van het werk. 
Het doel van het onderzoek is als volgt om-
schreven: 
1. het evalueren van de hulpverlening rond een 
7-tal probleemvelden, te weten: inkomen, 
werk, huisvesting, opleiding, vrije-tijdsbeste-
ding, methadonverstrekking en (dreigende) 
strafvervolging; 
De voornaamste vragen daarbij waren: 
— waaruit bestaat de problematiek van cliën-
ten (binnen het kader van de genoemde pro-
bleemvelden) en hoe wordt die nood door de 
cliënt beleefd; 
— in hoeverre interpreteert de rmw-er deze 
problematiek en welke invloed heeft dat op de 
hulp; waaruit bestaat die hulp; 
— wat zijn de resultaten en de effecten van de 
hulpverlening. 

• 2. zowel op individueel als op meer structureel 
niveau nagaan welke mogelijkheden er zijn de 
hulpverlening rond de genoemde probleem- 



velden te intensiveren en uit te breiden. Tevens 
wordt een begin gemaakt met de toepassing 
daarvan. Zowel de evaluatie als de uitbreiding 
van de hulpverlening was dus object van 
onderzoek. Hoewel beide aspecten in de prak-
tijk zeer nauw op elkaar betrokken waren, 
bespreken we ze afzonderlijk. 

— De interviews 
We hebben gesprekken gevoerd met 47 reclas- 

. 	seringscliënten en hun rmw-ers. De meeste 
cliënten (34) spraken we ongeveer een jaar 
later opnieuw, terwijl we met de rmw-ers in die 
periode regelmatig tussentijdse gesprekken 
voerden over de hulpverlening aan de cliënten. 
De interviews vonden plaats aan de hand van 
onderwerpenlijsten en droegen een open karak-
ter. Zowel het afnemen van de interviews als 
de verwerking ervan vond op kwalitatieve 
wijze plaats. 
Uit de interviews kwam naar voren dat aan de 
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	totstandkoming van de hulpvraag een ingewik- 
keld proces voorafgaat, dat bestaat uit een 
voortdurende interactie tussen de problemen 
zoals de cliënt die ziet, de.verwachtingen van 
cliënt ten aanzien van reclasseringshulp en het 
hulpaanbod van de rmw-er. De hulpvraag is dan 
ook niet eenvoudig uit de problematiek van de 
cliënt af te leiden. 
Bij de analyse van de hulpvragen van cliënten 
tekenden zich steeds duidelijker systematische 
verschillen tussen cliënten af. Deze verschillen 
in hulpvragen bleken samen te hangen met 
maatschappelijke kenmerken van cliënten en 
tevens mede bepalend te zijn voor het soort 
contact met de reclassering. Op grond van ons 
empirische materiaal construeerden we een 
indeling in typen hulpvragen. 
Uit de gesprekken met cliënten en rmw-ers 
bleek dat de laatsten veel praktische hulp ver-
lenen, ook al waren ze sterk geneigd de hulp-
vragen van cliënten in psycho-sociale termen 
te interpreteren. 
De analyse van de resultaten van de verleende 
hulp bezorgde ons de nodige hoofdbrekens. 
Het begrip resultaat bleek heel moeilijk te 
hanteren. Ten aanzien van de beoordeling van 
de hulp kunnen we duidelijker zijn. Hoewel 
we kanttekeningen plaatsen bij het begrip 
tevredenheid als criterium voor het resultaat 



van de hulp, kunnen we zeggen dat cliënten 
in het algemeen zeer te spreken zijn over de 
geboden hulp. Overigens bleken de cliënten 
als bron voor hun tevredenheid veel vaker de 
persoon van de rmw-er en diens inzet te 
noemen, dan het resultaat van die inzet. Rmw-
ers daarentegen zijn veel terughoudender in 
het beoordelen van de hulpverlening. Wellicht 
komt dat doordat zij -- in tegenstelling tot 
veel cliënten — de manier waarop de cliënt 
functioneert bij hun beoordeling betrekken. 
Op grond van de interviews concludeerden we 
dat cliënten hun rmw-er vooral zien als 
belangenbehartiger. Dat betekent bemiddelen, 
onderhandelen en opkomen voor de belangen 
van de cliënt op allerlei terreinen, met name 
bij justitiële en materiële zaken. Behalve aan 
een zakelijk bemiddelaar, bleken cliënten ook 
behoefte te hebben aan een bepaalde emotio-
nele steun en opvang. Aan de hand van de 
eerder genoemde indeling van cliënten kwamen 

24 	we tot een enkele beleidsmatige uitspraken 
over het contact met de reclassering per type 
cliënt. 

— De uitbreiding van de materiële hulpver-
lening 
We hebben geconstateerd dat in bijna alle 
gevallen de rmw-ers op de hoogte zijn van de 
materiële hulpvragen van cliënten en aan die 
hulpvragen meer aandacht besteden dan op 
grond van voorgaande onderzoeken mocht 
worden verondersteld. 
Wij konden evenwel niet beoordelen of rmw-
ers in voldoende mate op de materiële hulp-
vragen ingingen. Binnen de reclassering troffen 
we namelijk geen maatstaf aan, waartegen we 
de verrichte activiteiten konden afzetten. Het 
bleek volstrekt onduidelijk te zijn welke pro-
blemen en welke activiteiten wel en welke niet 
(meer) des reclasserings zijn. We concludeer-
den wel dat rmw-ers in het algemeen redelijke 
argumenten hanteren bij de beslissing bepaal-
de activiteiten niet te verrichten. We zagen 
in het algemeen wel degelijk mogelijkheden de 
materiële hulpverlening uit te breiden en wel 
op de volgende terreinen: informatieverzame-
ling, onderlinge uitwisseling van informatie 
binnen en tussen reclasseringsteams, het (voor 
cliënten) toegankelijker maken van in de 



samenleving aanwezige voorzieningen en, 
tenslotte, het creëren van nieuwe voorzieningen. 
Tijdens de uitwerking van deze 'theoretische' 
mogelijkheden kwam naar voren dat het doen 
van keuzes bij de teams problematisch verliep, 
en, meer algemeen, de beleidsmatige kant van 
het werk bij de reclassering(steams) onder-
ontwikkeld was. We waren van mening dat de 
verbetering en uitbreiding van de materiële 
hulpverlening vooral gestalte moest krijgen 
door het bevorderen van beleidsontwikkeling 
binnen de teams; met name het vermogen tot 
het stellen van prioriteiten verdiende aandacht. 
We besloten daarom in samenspel met de 
teams een aantal beleidsmatige, voorwaarden-
scheppende activiteiten te stimuleren en met 
hen uit te voeren. Het waren de volgende: het 
inventarisatieproject, bedoeld om inzicht te 
verkrijgen in de aard en de problematiek — als- 
mede de ontwikkeling daarin — van het 
cliëntenbestand; de regionale werkgroep 

25 	registratie, die beoogt inzicht te verschaffen 
in de aard en de omvang van de hulpverlening 
aan cliënten; het leidinggevenden-overleg, dat 
een goede beleidsontwikkeling en beleidsbewa-
king beoogde te bevorderen; en tenslotte de 
prioriteitencommissie, ten behoeve van een 
duidelijke prioriteitstelling in het werk van de 
reclassering. 
De uitwerking van de eerder genoemde 
'theoretische' mogelijkheden de materiële 
hulpverlening uit te breiden resulteerde in een 
aantal andere activiteiten. We werkten achter-
eenvolgens aan de verzameling en uitwisseling 
van informatie, aan de inventarisatie van 
kleinschalige werkprojecten en de inventari-
satie van subsidies van de overheid. Daarnaast 
hebben we veel tijd besteed aan de opzet en 
uitvoering van het sportproject, het werkgevers-
project en het woonproject. We werkten ten-
slotte mee aan het ontwikkelen van de hulp-
verlening aan heroïnegebruikers. 
We concluderen dat uitbreiding van de mate-
riële hulpverlening mogelijk is. De vraag of die 
uitbreiding ook wenselijk is, valt evenwel niet 
zonder meer te beantwoorden, maar hangt af 
van de visie op de taak van de reclassering. Op 
grond van onze uitwerking en interpretatie 
van die taak zijn we van mening dat de reclas-
sering geld en mankracht moet vrijmaken ten 



behoeve van deze uitbreiding. Ook de overheid 
dient dit uitgangspunt te ondersteunen, wil 
de reclassering althans haar dubbele taak van 
dienstverlening aan justitie en hulpverlening 
aan cliënten kunnen waarmaken. 
We hebben daarnaast vastgesteld dat er binnen 
de reclassering grote onduidelijkheid bestaat 
over taak, doelen en middelen van de reclasse-
ring, en pleiten er dan ook voor dat zowel 
reclassering als overheid in deze meer helderheid 
schept. We doen daartoe een aantal aanbeve-
lingen. 

Resumerend: uitbreiding van de materiële hulp-
verlening is vooral mogelijk door systemati-
sering van het huidige werk en een doelgerichte 
aanpak van nieuwe vormen van werken — zoals 
bijvoorbeeld het projectmatig werken — die nu 
nog in een ontwikkelingsstadium verkeren. 
Aan de hand van de mede door ons uitgevoerde 
projecten doen we tenslotte suggesties voor die 

26 	verbetering.» 

3. Consumentenervaringen bij kantongerechts-
procedures ( 1981) 	• 

In vervolg op reeds afgerond onderzoek naar 
consumentenklachten had de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Konsumentenaangele-
genheden dit onderzoek als sluitsteen gepland. 
Het subsidie had betrekking op een case-
study bij één kantongerecht: Tilburg. 
Het onderzoekrapport draagt als titel: `Consu-
mentenzaken voor het kantongerecht (SWOKA 
Onderzoekrapporten nr. 20, 1983, auteur: 
D. A. Francken). Aan het hoofdstuk 'Hoofd-
resultaten' is het navolgende rechtstreeks ont-
leend. 

«— De consument als eiser 
In totaal zijn door het kantongerecht in Tilburg 
in 1980 ongeveer 1.600 eindvonnissen in 
civiele zaken gewezen, waarvan 459 zaken als 
een consumentenzaak konden worden aange-
merkt. 
In 296 zaken heeft de consument verstek laten 
gaan, in 152 zaken heeft hij verweer gevoerd 
en slechts in 11 zaken was een consument zelf 
de eisende partij. Dit is wellicht indicatief voor 
de hoge drempel die een kantongerechtsproce- 
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dure vormt voor een consument als eisende 
partij. 

— De tegenpartij (eiser) van de consument 
De tegenpar'tij (eiser) was het meest een post-
orderbedrijf (25%). Het soort problemen dat 
bij postorderbedrijven het meest voorkomt, is 
het niet betalen van geleverde goederen (62%). 
Als tweede volgen de bouw-, reparatie- en 
onderhoudsbedrijven, bijvoorbeeld huis, sani-
tair (13%). Het betreft hier vooral problemen 
die — naar opgave van de respondent — het 
gevolg zijn van een verkeerde levering of van 
slechte kwaliteit van een produkt/dienst. 
Als derde volgen de bank- en verzekerings-
bedrijven (9%). 
Vervolgens komen (4-5) autobedrijven/ 
garages en winkels voor huishoudelijke en/of 
elektronische apparatuur (geen warenhuizen) 
die elk in 8% van de gevallen als eisende part ij 
zijn opgetreden. 

— Verstek - verzet - verweer 
Personen uit de laagste klassen van opleiding 
(1.o./1.b.o.), bruto huishoudinkomen 

f 26.000,—) en sociale klasse (C + D) lieten 
zich vaker bij verstek veroordelen dan perso-
nen uit de hogere klassen van opleiding, inko-
men en sociale klasse. 
13ij een hogere opleiding (h.b.o./h.o.), hoger 
bruto huishoudinkomen ( > f 50.000,—) en 
hogere sociale klasse werd vaker verweer 
gevoerd. 
Verstekveroordelingen kwamen verreweg het 
meest voor bij postorderbedrijven (62%). Hier-
tegen voerde meer dan driekwart van de con-
sumenten verweer als de tegenpartij is: een 
garage/autobedrijf, een boekhandel/uitgeverij, 
een school/opleidingsinstituut. 
Of gedaagde consumenten al dan niet verstek 
hebben laten gaan (of verweer hebben gevoerd) 
is niet te verklaren vanuit de hoogte van het 
gevorderde geldbedrag. Het hangt wel samen 
met of men al dan niet zichzelf (of de tegen-
partij) de schuld geeft van het gerezen rechts-
geschil. Van de 42 consumenten die verweer 
hebben gevoerd, geeft 62% als belangrijkste 
reden hiervoor op: het gevoel dat hen onrecht 
was aangedaan. En 14% geeft als reden op: het 
geld dat ermee was gemoeid. Het gevoel onrecht 



te zijn aangedaan wordt als reden relatief het 
meest gegeven bij geschillen met (1) zieken-
huizen, gezondheidszorginstellingen en (2) 
scholen/opleidingsinstituten en uitgeverijen/ 
boekhandels. 

— Uitspraak/Winnen-verliezen van een zaak 
Bij de groep verzetters (N = 8) heeft slechts 
1 persoon zijn zaak gewonnen, 1 persoon heeft 
gedeeltelijk gewonnen en 6 personen hebben 
hun zaak verloren, dat wil zeggen het verstek-
vonnis is bevestigd. 
Van de groep verweerders (N = 42) hebben 
10 personen hun zaak gewonnen, 4 personen 
hebben gedeeltelijk gewonnen en 24 personen 
zagen hun zaak verloren doordat de rechter 
de eis van de tegenpartij toewees. (Geen ant-
woord 4 personen.) 
Van de groep die zich bij verstek heeft laten 
veroordelen (N = 35) is bij 27 personen de eis 
van de tegenpartij toegewezen. Bij 1 persoon 

28 is de eis van de tegenpartij gedeeltelijk toege-
wezen en bij 2 personen is de eis van de tegen-
partij afgewezen. (Geen antwoord: 5 personen.) 

— Rechtsbijstand 
Bijna éénvijfde van de 85 gedaagden (19%) had 
een rechtsbijstandverzekering. Ongeveer 30% 
kwam volgens eigen opgave in aanmerking voor 
kosteloze rechtsbijstand en 10% voor proce-
deren tegen verminderd tarief. 38% van de 
gedaagden wist niet (heeft niet geprobeerd) of 
men in aanmerking kwam voor kosteloze rechts-
bijstand. Voor procederen tegen verminderd 
tarief is dit percentage nog hoger: 51%. De 
verweerders hadden niet vaker een rechtsbij-
standverzekering dan de verstekkers, maar zij 
hebben wel vaker gebruik gemaakt van koste-
loze rechtsbijstand. 
Van de 50 personen die in verzet zijn gegaan/ 
verweer hebben gevoerd is door 31 personen 
(62%) op enigerlei wijze rechtskundige hulp 
gevraagd bij de kantongerechtsprocedure. 

— Hoger beroep 
Aan alle personen is gevraagd of hoger beroep 
mogelijk was. Uit het relatief hoge aantal 
'weet niet'-antwoorden blijkt dat de bekend-
heid met de mogelijkheid van hoger beroep 
gebrekkig is. Dit blijkt verder uit het feit dat 



bij de zaken van minder dan f1.000,— 9 per-
sonen (= 20%) ten onrechte dacht dat hoger 
beroep mogelijk was en dat bij de zaken van 
meer dan f 2.000,— evenveel personen dachten 
dat hoger beroep niet mogelijk was als wel 
mogelijk (23%). (De appellabiliteitsgrens ligt 
op f 1.500,—). 

— Tevredenheid met de uitspraak 
In dit onderzoek blijkt het al dan niet winnen 
van een zaak de belangrijkste factor te zijn, die 
bepaalt of de gedaagde consument tevreden 
of ontevreden is met de uitspraak. Als op één 
na belangrijkste factor volgt het al dan niet 
verweer hebben gevoerd. Personen die verweer 
hebben gevoerd zijn gemiddeld meer ontevre-
den dan de personen die verstek hebben laten 
gaan (onder constanthouding van het al dan 
niet winnen van een zaak). 
Als derde belangrijke factor die de tevreden-
heid met de uitspraak bepaalt, volgt de geper- 

29 	cipieerde schuld aan het rechtsgeschil. Gedaag- 
de consumenten die de tegenpartij de schuld 
geven zijn minder tevreden dan consumenten 
die een ander of iets anders de schuld geven. 
(onder constanthouding van (1) het al dan 
niet winnen van een zaak en (2) het al dan niet 
verstek laten gaan). 

— Voorlichting 
Bijna driekwart (74%) van de ondervraagden 
vindt dat men onvoldoende wordt geïnformeerd 
over de gang van zaken bij een kantongerechts-
procedure. 
De informatie die wordt gemist is zeer divers. 
Het varieert van het kostenaspect tot aan wie 
de waarnemer is van de tegenpartij en van uit-
leg van de wetgeving tot aan mogelijkheden 
voor rechtshulp. 

— Tijdsduur 
De verstekzaken hebben gemiddeld 3 â 4 
maanden geduurd. De gemiddelde tijdsduur 
van de zaken waarin verweer is gevoerd (of ver-
zet aangetekend) door de gedaagde consument 
was 7 â 8 maanden. 
De zaken met postorderbedrijven als eiser 
duurden relatief het kortst, terwijl de rechts-
zaken over duurzame consumptie-artikelen 



(auto's, elektronische en huishoudelijke appa-
ratuur) het langst duurden. 
Hier hangt uiteraard mee samen dat bij de 
eerste zaken relatief veel verstekveroordelingen 
hebben plaatsgevonden en bij de laatste relatief 
weinig. 

— Kosten 
Het gemiddelde bedrag waarop de consumenten-
zaken voor het kantongerecht betrekking had-
den, bedroeg voor de verstekveroordelingen 

f 1.100,— en voor de zaken waarin verweer 
(verzet) is gevoerd ± f1.200,—. 
De totale kosten van de kantongerechtsproce-
dure (inclusief de eventueel te betalen proces-
kosten van de tegenpartij) is bij de verstekzaken 
± f325,— en bij de verweerzaken ± f725,—. 
Deze twee laatste bedragen kunnen echter 
een vertekening geven want het percentage 
personen, dat niet weet hoeveel de totale kos-
ten bedroegen, is opvallend hoog: verstek- 

30 	zaken (57%) en verweerzaken (43%). De 
kosten van het proces worden door een grote 
meerderheid van de ondervraagden te hoog 
gevonden. Dit geldt voor elk van de drie 
groepen: verstek, verzet en verweer. Het gaat 
hier om de totale proceskosten — met inbegrip 
van de eventueel te betalen proceskosten van 
de tegenpartij — in verhouding tot het bedrag 
waar het proces om ging. 
Van tevoren had 84% van de gedaagde consu-
menten geen of slechts een vaag idee van de te 
verwachten proceskosten, een kleine 10% had 
een duidelijk idee. Geen antwoord: 6%.» 

Nog niet gerapporteerd: 

4. Slachtoffers ernstige vermogens- en gewelds-
criminaliteit (1974), deel II: de immateriële 
problematiek (2) 
Rapporteur: Criminologisch Instituut, Rijks-
universiteit Groningen 

5. Vroegtijdige signalering potentiële 
delinquentie ( 1976) 
Rapporteurs: mevr. E. J. Nagel en prof. dr. 
J. J. M. van Tulder 

6. 'Public interest' advocatuur in de Verenigde 
Staten ( 19 78) 



Rapporteur: mr. drs. B. P. Sloot 

7. Functioneren Officier van Justitie ( 1978) 
Rapporteur: mr. drs. H. G. van de Bunt, 
Willem Pompe Instituut, Rijksuniversiteit 
Utrecht 

8. Arob-bezwaarschriftenprocedure, fase 2 
( 1981) 
Rapporteur: Vakgroep Bestuursrecht en 
Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen 

9. Angst voor sexueel geweld ( 1981) 
Rapporteur: Werkgroep Vrouwenstudies bij 
de Rijksuniversiteit Leiden 

B. Lopend extern onderzoek 

10. Patronen van regeltoepassing in ambtelijke 
diensten ( 1980) 

31 	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 
ambtelijke dienst die terzake van individuele 
beslissingsgevallen adviseert aan een bestuurs-
orgaan, 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 dominan-
tie te verklaren? Ter verklaring van de domi-
nantie wordt als één van de mogelijke factoren 
vooral de structuur van de programmering van 
het desbetreffende 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 toe-
passelijke wet of andere vormen van program-
mering 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 voorbe-
reiden in het uitvoerende vlak. Zowel ambte-
naar 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 departe-
mentaal voorbereidend niveau en op parlemen-
tair niveau — van belang, omdat het de wet-
gever confronteert met de ambtelijke handel-
wijze met betrekking tot zijn produkt. Het 
overigens niet nieuwe inzicht, dat de werking 
van een wet pas blijkt in de toepassing ervan, 
kan nader worden gespecificeerd. Weliswaar 
gaat het in dit onderzoek niet om de uit- 

32 	komst van de beslissingsmethode, maar om de 
methoden zelf, met name de geinstitutionali-
seerde methoden van rechtsvinding. Onder 
deze methoden kunnen er echter voorkomen, 
die destructief kunnen blijken te zijn in het 
licht van de doelen die de wetgever zich bij de 
formulering voorstelde. Meer inzicht in het 
_vraagstuk van de aard van de grenzen aan 
programmering van bestuurlijk en voorbe-
reidend-ambtelijk handelen via juridische 
technieken, heeft in het algemeen grote bete-
kenis voor beleidsvorming inzake wetgeving. 
Via programma's wordt op politiek vlak 
getracht het bestuurlijk-ambtelijk handelen te 
beheersen. Wanneer evidentie verzameld 
wordt over de eventuele relatie tussen program-
mastructuur en de gebezigde interpretatie-
stijlen en men verder in het oog houdt dat der-
gelijke stijlen en methoden van werken de in-
houd van de in het programma liggende pre-
missen van het bestuurlijk-ambtelijk handelen 
zullen beïnvloeden, is kennis vergaard die van 
belang is voor het toekomstig programme-
ringsbeleid. De vraag: planning of wetgeving 
is een zaak die om goede redenen o.a. door 
toedoen van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, in de aandacht is 
gekomen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. 



M V. C Aalders, verbonden aan het Juridisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 
De supervisie heeft prof dr. A. J. Hoekema. 
Er is een begeleidingscommissie met als voor-
zitter prof dr. J. van Weringh. 

11. Evaluatie beklagrecht gedetineerden 
( 1982) 
Dit onderzoek vormt het sluitstuk van het 
driedelige project betreffende het functioneren 
van de Commissie van Toezicht bij de peniten-
tiaire inrichtingen. Het eerste deelonderzoek 
had als onderwerp de situatie vóór de invoering 
van de gewijzigde Beginselenwet Gevangenis-
wezen, het tweede deelonderzoek behandelde 
de knelpunten in de eerste periode na inwer-
kingtreding van de gewijzigde wet op 23 mei 
1979. Deze twee deelonderzoeken werden 
door het Criminologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit te Groningen gepubliceerd 
onder de titel: 'Beweging in het beklagrecht 
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	van gedetineerden', auteurs: dr. J. A. Ni/boer, 
P. D. J. Haas en mr. M J. Winkels. 
Met ingang van voorjaar 1981 is thans door 
genoemd instituut het derde deelonderzoek 
ter hand genomen dat zich richt op de evaluatie 
van de nieuwe beklag- en beroepsregeling. 
Dr. J. A. Nijboer is de projectleider, de uit-
voering van het onderzoek is in handen van 
drs. G. J. Ploeg gelegd. De ACEWO heeft ten 
behoeve van dit onderzoek een begeleidings-
commissie ingesteld met als voorzitter mr. J. P. 
Balkema. 
Uit contacten met de Directie Gevangenis-
wezen, de Stafafdeling Wetgeving Publiek-
recht en het WODC is de onderzoeker gebleken 
dat er een groot aantal vragen leeft naar het 
feitelijk functioneren van het beklagrecht. Om 
wille van de overzichtelijkheid heeft de onder-
zoeker een onderscheid gemaakt tussen alge-
mene en specifieke vraagstellingen: de eerste 
betreffen het functioneren van de nieuwe rege-
lingen in algemene zin; de tweede de kennis, 
mening, ervaring en beoordeling van de betrok-
ken groepen: de gedetineerden, het personeel 
van de inrichtingen, de directies en de com-
missies (Beklagcommissies en Commissies van 
Toezicht). 
Om de geformuleerde vragen te beantwoorden 
zullen enquêtes worden gehouden bij selecties 



uit de genoemde groeperingen; daarnaast zal 
een aantal beklagzaken worden geanalyseerd. 

12. Getalsverhoudingen: een structurele 
determinant van het gedrag in organisaties 
( 1982) 
Ten behoeve van een reeds lopend onderzoek 
met deze titel is een subsidie verleend voor 
de kosten van onderzoeksassistentie aan 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 meng-
verhoudingen mannen/vrouwen in enerzijds 
een organisatie met een traditioneel manne-
lijk karakter (de politie) en anderzijds een 
organisatie die tot voor kort traditiegetrouw 
slechts door vrouwen werd gevormd (het ver- 

34 	plegend personeel in een ziekenhuis). Op deze 
wijze wordt niet alleen inzicht verkregen in 
het effect op het gedrag der organisatieleden 
bij die bepaalde getalsverhoudingen (kleine 
dan wel grote minderheid of gelijke aantallen), 
maar tevens kan blijken of er wat dat betreft 
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in 
organisaties met traditioneel een vrouwelijke, 
c.q. een mannelijke signatuur. 
Met de mogelijkheid hypothesen te toetsen 
die zijn afgeleid uit diverse, als veelbelovend 
beschouwde theorieën, is de wetenschappe-
lijke relevantie van het onderzoek gegeven. Zo 
bepaalt het belang van de daarmee gewonnen 
inzichten in het arbeidsproces de maatschappe-
lijke relevantie. De omstandigheid dat wordt 
uitgegaan van vrouwen in tweeërlei minder-
heidsposities bij de politie, markeert de 
beleidsrelevantie voor het Ministerie van 
Justitie. Zuiver theoretisch en toegepast/ 
beleidsgericht onderzoek gaan hier hand in 
hand. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door mevr. 
drs. E. Ott, de supervisie is in handen van 
prof dr. H. Thierry. 

13. Vormen van interactie tussen advocaten 
en hun cliënten ( 1983) 
Voor hun onderzoek met deze titel wordt 



subsidie verleend aan de Faculteit der Rechts-
geleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen 
ten behoeve van enige materiële ondersteuning. 
De onderzoekster is mevr. drs. H. Berends, 
de supervisie berust bij haar promotor: prof 

Griffiths. 

— Doelstelling; maatschappelijke relevantie 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te ver-
krijgen in de interactieprocessen tussen advo-
caten en hun cliënten door het gedrag van 
advocaten in de conflictprocessen waarbij ze 
ambtshalve betrokken raken rechtstreeks te 
observeren en te beschrijven. De factoren die 
dit gedrag beïnvloeden en de gevolgen van 
advocatengedrag zullen ook in beeld gebracht 
worden. 
Maatschappelijke relevantie kan aan dit onder-
zoek ontleend worden voorzover het er in 
slaagt om nieuw inzicht te verschaffen in 
advocatengedrag en de consequenties daarvan 

35 	voor de rechtshulpverlening. Deze vraag heeft ' 
een aantal jaren centraal gestaan in de maat-
schappelijke discussie rond de rechtshulp zon-
der dat er sprake is geweest van empirisch 
onderzoek dat er enig licht op zou kunnen 
werpen. 

— De litigation theory' 
Theoretisch raamwerk is de litigation theory'; 
aan de verdere ontwikkeling waarvan dit onder-
zoek beoogt een aandeel te leveren. 
Dit perspectief kan gezien worden als een 
poging van de rechtssociologie zich los te ma-
ken van oude sociologische kaders omtrent 
'het recht', die te zeer vastzitten aan de preten-
ties en denkkaders van het westerse juridische 
denken om tot een algemeen geldende theorie 
met betrekking tot geschilbeslechting te 
leiden. Een litigation theory' heeft tot onder-
werp sociaal gedrag inzake normatieve claims, 
en bestaat uit proposities met betrekking tot 
de kwantiteit, variatie en verdeling van norma-
tieve claims, de interactieprocessen die met 
betrekking tot die claims plaatsvinden en de 
resultaten van dergelijke processen. 
Hier wordt een beperking aangebracht nl. tot 
de ideeën omtrent de interactieprocessen — het 
conflicigedrag op micro-niveau — omdat daarin 
de interactie tussen advocaat en cliënt een 
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plaats vindt. De litigation theory' gaat in deze 
uit van een procesbenadering van geschillen; 
d.w.z. een conflict wordt gezien als een continu 
proces dat zich via verschillende stadia in de 
tijd ontwikkelt en daarbij aan verandering 
(transformatie) onderhevig is. Drie variabelen 
beïnvloeden het conflictgedrag: 
— eigenschappen van de actoren 
— eigenschappen van de relatie tussen de acto-
ren 
— eigenschappen van beschikbare structuren 
(w.o. normen). 
In het dynamische conflictproces beinvloeden 
deze drie variabelen elkaar over en weer, door 
feedback en door de keuzes die gemaakt zijn. 
In een dergelijke theorie neemt de interactie 
van de advocaat — cliënt en de gevolgen die 
dat heeft voor de voortgang en de uitkomst 
van een conflict, een centrale plaats in. De 
transformatie van conflicten krijgt binnen de 
litigation theory' speciale aandacht. 

— Onderzoekmethode 
Er zullen observaties plaatsvinden van de 
interacties tussen advocaten en cliënten (en 
eventuele derden) gedurende het verloop van 
een aantal zaken die representatief geacht 
kunnen worden voor de werkzaamheden van 
advocaten. Daarnaast is regelmatige dossier-
studie gepland van de desbetreffende zaken, ter 
registratie van datgene wat zijn weerslag vindt 
op papier. Voorts zullen na beëindiging van de 
contacten tussen advocaat en cliënt interviews 
daarover bij beiden worden afgenomen. Deze 
interviews zijn wenselijk om belangrijke achter-
grondinformatie te verkrijgen en om de waar-
nemersinterpretatie van de interactie te 
toetsen aan die van de deelnemers. 

— Onderzoekpopulatie: te observeren advo-
caten en zaken 
Voor de uitvoering van ons onderzoek zoeken 
wij naar drie tot vijf advocaten, werkzaam in 
één kantoor, die bereid zijn mee te werken aan 
het onderzoek en die samen een voldoende 
verscheidenheid van zaken behandelen om door 
middel van observatie van een aantal daarvan 
een representatief beeld te kunnen geven van 
de werkzaamheden van advocaten. Er worden 
daarbij vier praktijktypen onderscheiden die 



blijkens ander onderzoek samenhangen met 
kenmerken van de advocaat (inkomen, ervaring, 
geslacht): de commerciële, de familierechts-, 
de sociale en de strafrechtspraktijk. 
Bij ieder van de deelnemende advocaten wor-
den 25 tot 30 zaken gedurende hun gehele 
verloop geobserveerd. Analyse vooraf van 
zaken behandeld in de laatste twee jaar kan 
duidelijk maken of voor de selectie ván zaken 
de eenvoudige methode te hanteren is, alle 
nieuw binnenkomende zaken te kiezen tot het 
gewenste aantal is bereikt, of dat een methodo-
logische kunstgreep (zoals een gestratificeerde 
steekproef) nodig zal zijn. Afhankelijk van het 
aantal meewerkende advocaten zullen 75-125 
zaken in het onderzoek opgenomen worden. 

14. Dienstverlening ( 1983) 
Van officiële Franse zijde bereikte prof mr. 
P. J. P. Tak; hoogleraar strafrecht aan de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen het 

37 	verzoek te willen participeren in een door het 
Centre de Recherches Criminologiques te 
entameren onderzoek 'Le délinquent sujet 
actif de sa réinsertion sociale'. 
Doel van dit onderzoek is na te gaan in hoe-
verre en onder welke voorwaarden in Frank-
rijk bij de rechterlijke macht de bereidheid 
bestaat een experiment 'Dienstverlening' op 
te zetten analoog aan het Nederlandse experi-
ment. Nadat dit contact tot stand was geko-
men deden zich twee ontwikkelingen voor die 
prof. Tak op het idee brachten van een rechts-
vergelijkend onderzoek aangaande dienstver-
lening in Nederland en Frankrijk: 
— de Franse Minister van Justitie diende een 
wetsontwerp in tot afschaffing en wijziging 
van enkele bepalingen van de bi Peyrefitte 
(bi sécurité et liberté) waarin onder andere de 
rechter de mogelijkheid wordt geboden als 
sanctie op een begaan strafbaar feit in plaats 
van een vrijheidsstraf een `peine de travail 
d'intérét général' op te leggen; 
— in het eerste halfjaar van 1983 wordt een 
experiment uitgevoerd in het hof-ressort van 
Parijs op instigatie van de procureur-generaal, 
waarbinnen het O.M. een aanbod tot dienst-
verlening kan accepteren onder gelijktijdige 
opschorting van de beslissing tot vervolging. 
Een summiere studie van de beschikbare 



gegevens over dit experiment en over de aan 
het Franse wetsontwerp ten grondslag liggende 
uitgangspunten wettigt het vermoeden dat 
deze wettelijke regeling en de — na aanvaardi-
ging — praktische toepassing van deze sanctie-
modaliteit van belang kan zijn voor de oplos-
sing van enkele in Nederland gesignaleerde 
problemen, voortvloeiende uit het experiment 
'Dienstverlening'. 
Het subsidieverzoek van prof. Tak voor zodanig 
rechtsvergelijkend onderzoek is op voorstel 
van de ACEWO door de Minister van Justitie 
gedeeltelijk ingewilligd. De Minister heeft 
overigens prof. Tak voorgesteld om in aanvul-
ling op zijn eigen plannen ten behoeve van zijn 
Ministerie een beperkt literatuuronderzoek 
te (doen) verrichten naar dienstverlening in 
enkele andere Europese landen (Duitsland, 
Scandinavië), speciaal met het oog op even-
tuele wettelijke regelgeving op dit terrein. 

38 	C. Wachtende subsidie-aanvragen voor extern 
onderzoek 

15. Strafbaarstelling computermisbruik 
Aanvrager: Vakgroep strafrecht en foren-
sische psychiatrie van de Vrije Universiteit. 
Voor het eigenlijke onderzoek is subsidie 
aangevraagd bij ZWO. Daar valt buiten de door 
de initiatiefnemers noodzakelijk geachte 
oriënterende fase, terwijl het bovendien niet 
zeker is of de VU de vereiste administratieve 
ondersteuning uit haar normale budget zal 
kunnen fourneren. Voor genoemde oriën-
terende fase is thans financiële steun aan het 
Ministerie van Justitie gevraagd. In die fase 
wil men enkele bezoeken brengen aan instel-
lingen in de Verenigde Staten, Noorwegen en 
de Bondsrepubliek Duitsland. Voorts dient 
deze fase om de als onderzoekster aan te 
trekken juriste in de gelegenheid te stellen zich 
d.m.v. het volgen van enkele basiscursussen 
informatica op haar taak voor te bereiden. 
Het vervolgens uit te voeren onderzoek is 
gericht op 
— het samenstellen van een globale inventa-
risatie van mogelijk misbruik van computers 
dat valt aan te duiden als computercriminali-
teit; 
— het samenstellen van een overzicht van de 



wijzen waarop in enige landen waar men op dit 
gebied over ruime ervaring beschikt (voorals-
nog wordt gedacht aan de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Verenigde Staten) dit ver-
schijnsel tegemoet wordt getreden; 
— het afwegen van de wenselijkheid tot straf-
rechtelijke bestrijding van computermisbruik; 
— het onderzoeken in hoeverre de bestaande 
strafwetgeving in Nederland een zodanige 
bestrijding mogelijk maakt; 
— het afwegen van de wenselijkheid tot uit-
breiding van strafbaarstellingen in Nederland; 
-- het zonodig ontwikkelen van wetsvoor-
stellen met betrekking tot het Nederlands 
strafrecht om een doeltreffende en ook uit 
een oogpunt van strafrechtelijke beginselen 
aanvaardbare strafrechtelijke bestrijding 
mogelijk te maken. 

16. De vervolgings- en strafvorderingsrichtliPien 
van het Openbaar Ministerie 

39 	Aanvrage: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
In het verleden is van diverse zijden sterk aange-
drongen op landelijke uniformering en open-
baarmaking van het vervolgings- en strafvorde-
ringsbeleid van het Openbaar Ministerie. Aan 
deze wens komt het O.M. steeds meer tege-
moet. Sedert 1971 worden er jaarverslagen 
uitgebracht. Sinds 1979 zijn er ruim 20 vervol-
gings- en strafvorderingsrichtlijnen verschenen. 
Opmerkelijk is dat tot nu toe vrijwel geen weten-
schappelijk onderzoek is verricht naar deze 
recente ontwikkelingen. De aanvragers zijn van 
oordeel dat hier van een wezenlijke leemte 
sprake is, hun project beoogt daarop aanvulling 
te geven. Het thans gepresenteerde onder-
zoekvoorstel betreft m.n. de volgende punten: 
1. aard en positie van de richtlijnen: 
— de richtlijnen als pseudo-wetgeving; 
— de richtlijnen als middel tot structurering 
van het vervolgingsbeleid; 
— de richtlijnen als een nieuw middel tot struc-
turering van de straftoemeting; 
— de bindende kracht van de richtlijnen voor 
het Openbaar Minister en voor de rechter; 
— de betekenis van de richtlijnen voor actuele 
procesrechtelijke onderwerpen als `undue 
delay', onrechtmatig verkregen bewijs en begin-
selen van een behoorlijke procesorde. 



2, inhoud van de richtlijnen: 
— analysering van de inhoud van de richtlijnen 
uitgesplitst over de diverse materieelrechtelijke 
onderwerpen waarover deze handelen; 
— bijdrage aan theorievorming door te onder-
zoeken in hoeverre uit de richtlijnen een 
'Algemeen Deel' kan worden gedestilleerd. 
In samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Limburg is nog een rechtsvergelijkend onder-
zoek gepland t.a.v. soortgelijke richtlijnen in 
België en de Bondsrepubliek Duitsland. 
Het subsidieverzoek betreft de financiering 
van een extra aan te trekken onderzoeker, die 
zich vooral zal bezig dienen te houden met de 
hiervoor onder 2 genoemde deelonderwerpen. 

17. Wet Gelijke Behandeling: juridisch deel-
project Wetgeving 
Aanvrager: Interfacultaire Werkgroep Homo- 
studies bij de Rijksuniversiteit Utrecht. 
De desbetreffende werkgroep is in 1982 

40 	gestart met het Onderzoeksproject Wet Gelijke 
Behandeling. Doel van het project is te inven-
tariseren welke vormen van discriminatie op 
grond van sexuele en relationele voorkeur in 
Nederland voorkomen, hoe die ontstaan en 
wat daaraan gedaan wordt c.q. gedaan kan 
worden, bijvoorbeeld met behulp van de Wet 
Gelijke Behandeling. 
In het kader van dit algemene project is een 
aantal deelprojecten ontwikkeld, te weten: 
— Grondrechten; 
— Wetgeving; 
— Hulpverlening; 
— Onderwijs; 
— Werkomstandigheden; 
— Leefwereld. 
Aan het Ministerie van Justitie is subsidiëring 
verzocht van het onderzoek naar juridische 
aspecten van de Wet Gelijke Behandeling, 
zoals deze aan bod komen in het deelproject 
Wetgeving. Ten behoeve van het onderzoek 
naar de sociaalwetenschappelijke aspecten van 
de onderhavige wet is subsidie toegezegd door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 
De centrale probleemstelling van het juridische 
deelproject Wetgeving luidt: Hoe zal een 
Commissie zoals voorgesteld in het Vooront-
werp van een Wet Gelijke Behandeling, in 



samenhang met de meer beproefde juridische 
methoden van rechtshandhaving en niet-
juridische methoden van gedrags- en mentali-
teitsbeinvloeding, de grootste bijdrage kunnen 
leveren aan de bestrijding van discriminatie 
wegens sexuele voorkeur of relatievorm? 
Gedurende het eerste stadium is het onderzoek 
vooral gericht op het juridisch analyseren van 
een beperkt aantal reeds geinventariseerde 
relevante Nederlandse voorbeelden van discri-
minatie op grond van sexuele voorkeur en 
relatievorm. 
Gedurende het tweede stadium is het onder-
zoek gericht op het doel ervaringen op te doen 
met het functioneren van de beoogde Wet 
Gelijke Behandeling door situaties (die zich 
hebben voorgedaan, zich voordoen of zich 
zouden kunnen voordoen) na te bootsen alsof 
de wet reeds in werking zou zijn. Dit is met 
name van belang omdat het voorontwerp van 
de wet voorziet in een andere rechtsgang dan 

41 gebruikelijk is en omdat juist op het gebied 
van de te onderzoeken discriminatie allerlei 
ontduikingsmogelijkheden dreigen. De toe-
komstige Commissie zou baat kunnen hebben 
bij onderzoek naar de (on)mogelijkheden bij 
het toekomstig functioneren van deze wet. 

18. Het functioneren van de curatele bij geeste-
lijk gehandicapten. 
Aanvrager: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Vrije Universiteit. 
De aanleiding tot het onderzoek ligt vervat in 
de volgende constatering: 
In de loop der jaren is de wettelijke regeling ten 
aanzien van de curatele niet meer dan marginaal 
gewijzigd. Echter het object van de curatele is 
wel veranderd: diende de curatele vroeger om 
aanspraken van potentiële erfgenamen op het 
familievermogen te beschermen, tegenwoordig 
ligt het accent veel meer op de bescherming 
van de belangen van de curandus, en dan met 
name op de persoonlijke, niet-vermogensrechte-
lijke belangen (hieronder wordt onder andere 
gerekend de meeste rechtshandelingen uit 
Boek 1 B.W., medische ingrepen en experi-
menten, recht op privacy en vrijheid tot het 
aangaan van (sexuele) relaties). 
Het is mogelijk dat hierdoor een discrepantie 
is ontstaan tussen de wettelijke regeling en de 



praktijk van de curatele. En dat zou een oor-
zaak kunnen zijn van de kritiek, die van vele 
kanten op deze rechtsfiguur, wanneer ze wordt 
toegepast op geestelijk gehandicapten, wordt 
geleverd. 
Door het in werking treden van de Wet Onder-
bewindstelling ter Bescherming van Meerder-
jarigen op 1 september 1982 is slechts voor 
een deel tegemoet gekomen aan de bezwaren 
tegen de curatele. Deze rechtsfiguur heeft 
namelijk alleen betrekking op vermogensrech-
telijke belangenbehartiging en niet op persoon-
lijke belangenbehartiging. 
Er zijn dan ook door diverse personen en orga-
nisaties (met name door het Nationaal Orgaan 
Zwakzinnigenzorg, inmiddels geworden tot 
Landelijk Overleg Geestelijk Gehandicapten-
zorg) voorstellen gedaan met betrekking tot 
verbetering van de regeling van de curatele 
en/of het invoeren van nieuwe rechtsfiguren, 
zoals het mentorschap (een lichte bescher- 

42 	mingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke 
belangenbehartiging) en de verlengde minder-
jarigheid (rechtsfiguur waarbij de ouderlijke 
macht blijft bestaan na het bereiken van de 
wettelijke meerderjarigheidsgrens; de 
(ernstig) geestelijk gehandicapte blijft minder-
jarig). 
De probleemstelling van het onderzoeksproject 
kan nu als volgt geformuleerd worden: 
— Wanneer en hoe wordt de curatele bij geeste-
lijk gehandicapten toegepast en hoe functio-
neert deze curatele in de praktijk? 
— Hoe denken de mensen in het veld (ouders, 
curatoren, rechterlijke macht, hulpverleners 
en verzorgers) over de curatele, over verbete-
ring ervan en over het invoeren van nieuwe 
rechtsfiguren, zoals het mentorschap en de 
verlengde minderjarigheid. 
Het onderzoeksproject beperkt zich dus tot 
de curatele bij geestelijk gehandicapten, ook 
wel zwakzinnigen genoemd. De reden hiervoor 
is dat het een voor wetenschappelijk onder-
zoek vatbare eenheid met een geheel eigen 
problematiek is. 
Als methode van onderzoek wordt gehanteerd 
het interview aan de hand van gestructureerde 
vragenlijsten. 



19. Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang bij de psychiatrische behandeling 
Het initiatief tot dit project is voortgekomen 
uit een samenwerking tussen de afdeling 
Psychiatrische Opleiding en Research van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang te 
Bennebroek met de sectie forensische psychia-
trie en penologie/penitentiair recht van het 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts- 
wetenschap pen van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Het is van de zijde van genoemd 
instituut dat een subsidieverzoek voor dit 
project is ingediend. 
Het onderzoek, waarvoor reeds diverse voor-
onderzoeken zijn verricht, heeft als centrale 
vraagstelling: 
Welke verschillen zijn er in het gebruik van 
dwang in de behandeling van vrijwillig en on-
vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten? 
Een vergelijking zal daarbij gemaakt worden 
van de toepassing van dwang(middelen) in de 

43 

	

	sector van de algemene psychiatrie en van de 
forensische psychiatrie. 
Tevens zal een vergelijking gemaakt worden 
van de wijze waarop dwangtoepassing onder-
gaan wordt door psychiatrische patiënten 
met de wijze waarop de behandelaars de uit-
voering van dwang ervaren. 
De constructies over legitimering en aanvaard-
baarheid van dwangtoepassing zullen onder-
zocht worden vanuit hun rechtspositionele 
en behandelingsaanspraken. Het onderzoek 
beoogt aldus: 
— een inventarisatie van vormen en omvang 
van dwang in de psychiatrische hulpverlening; 
— een bijdrage te leveren aan de theorievor-
ming omtrent de mogelijke strijdigheid van 
dwang met betrekking tot behandelingsdoel-
einden; 
— formulering van mogelijke alternatieven 
voor dwangtoepassing: het ontwikkelen van 
een vermijdingsstrategie voor gedwongen 
opname of gedwongen behandeling; 
— als maatschappelijk doel een bijdrage te 
leveren aan de discussie omtrent formalise-
ring en legitimering van (het voorkomen van) 
dwangtoepassing. 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen in-
zicht verschaffen in de verschillen in populaties 
van de verschillende afdelingen van het psychia- 
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trisch -ziekenhuis en in de verschillen in behan-
deling en benadering van de onderscheiden af-
delingen. 
Streven is om tot een 'neer eenduidige termino-
logie te komen en tot afspraken over wat wel 
en wat niet gedaan respectievelijk geregistreerd 
wordt inzake dwangmaatregelen. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek 
kunnen wellicht beleidsrichtlijnen en rand-
voorwaarden geformuleerd worden. 



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

20. Opvattingen omtrent alimentatie ( 1980) 

Onderzoekers: mevr. dr. C. van der Werff, 
drs. C. Cozijn en drs. A. Klijn 

In 1980 verzocht de Minister het WODC onder-
zoek 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 opvat- 
tingen 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 

45 	'Herziening van het echtscheidingsrecht' in 
1969 is in het parlement een diepgaande discus-
sie gaande over dit vraagstuk. Opzet van het 
onderzoek: De belangrijkste hypothese in dit 
onderzoek is dat de opvattingen over de 
geslachtsnaamgeving en over de alimentatie-
plicht na echtscheiding samenhangen met de 
opvattingen over het huwelijk. Over deze onder-
werpen 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). 
Het eindrapport verschijnt in 1983. 

21. Hulp aan slachtoffers van misdrijven 
(Schadefonds Slachtoffers van Geweldsmis-
drijven) (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 bedrei-
ging of handtastelijkheden met sexuele bedoe-
lingen en van het doorrijden van de schuldige 
na een ongeval. Een internationale vergelijking 
toont aan dat het geweld qua frequentie verge-
lijkbaar is met dat in de Verenigde Staten 
(Van Dijk en Steinmetz, 1979, 1980). 
Van oudsher biedt de overheid aan slachtoffers 
de mogelijkheid zich tot de politie te wenden 
met het verzoek de daders op te sporen en te 
vervolgen. Slachtoffers van geweldsmisdrijven 
blijken echter nauwelijks van deze mogelijk-
heid gebruik te maken. De ernst van het delict 
speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de 
houding van de politie. Slachtoffers hebben 

46 	weinig te verwachten van de politie: zeer vele 
aangiften verdwijnen in de bureaucratische 
molen. Niet zelden worden ze zelfs niet gere-
gistreerd. De geringe effectiviteit van de opspo-
ring is één van de overwegingen geweest bij de 
invoering van bepaalde voorzieningen voor 
slachtoffers, waarbij men geheel buiten de 
strafrechtelijke sfeer blijft. Ervan uitgaande 
dat het slachtoffer behoefte heeft aan een 
zekere genoegdoening, zowel in materiële als 
in psycho-sociale zin, werd in 1974 het 
Schadefonds voor Slachtoffers van Gewelds-
misdrijven ingesteld. In dezelfde tijd ontstaat 
uit particulier initiatief de Stichting Medeleven 
Gedupeerde Slachtoffers. Uiteindelijk zet de 
Vereniging Humanitas vaart achter de hulpver-
lening aan slachtoffers van misdrijven. Verschil-
lende projecten zijn inmiddels in het land 
gerealiseerd. Een aantal van deze projecten 
ontvangt subsidie van het Ministerie van 
Justitie. 
Uit onderzoek van Smale (1980) in Amster-
dam, is gebleken dat vooral de slachtoffers van 
ernstige misdrijven ternauwernood op de hoog-
te zijn van hun rechten en behoefte hebben 
aan begeleiding. Slachtoffers ervaren het delict 
als een ernstige inbreuk op hun bestaan en 
geraken in een tijdelijke ontreddering (Halpern, 
1978). Adequate begeleiding op medisch, 



psychisch, relationeel en sociaal gebied kan 
het vertrouwen en het functioneren van het 
slachtoffer in de maatschappij weer herstellen. 
Er moet met de hulp aan slachtoffers echter 
nog heel wat ervaring worden opgedaan. Het 
WODC evalueert nu de opvang van slaChtoffers 
in de bestaande hulpverleningsprojecten in 
Groningen, Rotterdam en Den Haag. 
Een eerste interim-rapport verschijnt najaar 
1983. Enkele ideeën die aan het onderzoek ten 
grondslag liggen zijn terug te vinden in Justi-
tiële Verkenningen, nr. 6, 1983. Themanum-
mer: `Slachtofferhulp nader bezien'. 
Het functioneren van het Schadefonds voor 
Slachtoffers van Geweldsmisdrijven wordt 
eveneens geëvalueerd. Op grond van gegevens 
uit de Cl3S-slachtofferenquête 1982 wordt 
nagegaan in hoeverre er bij slachtoffers en 
niet-slachtoffers behoefte bestaat aan zowel 
materiële als psycho-sociale hulpverlening. 
Het tweede onderdeel van dit project betreft 

47 	ondervraging van een groep cliënten van het 
Schadefonds, alsmede van een groep van 
slachtoffers van geweldsmisdrijven die zich 
niet tot het Schadefonds hebben gewend. Deze 
ondervraging begint zomer 1983. De eind-
rapportage zal zomer 1984 plaats vinden. 
Deze onderzoeken zullen uitmonden in een 
praktijkexperiment in het Rijkspolitiedistrict 
Alkmaar, waar samengewerkt zal worden met 
het Openbaar Ministerie. Via dit experiment 
wordt getracht vat te krijgen op de wijze 
waarop de positie van het slachtoffer kan 
worden hersteld. Schadevergoeding door de 
dader, informatieverschaffing over de zaak en 
de dader en de wijze van afhandelen door het 
O.M. zullen als middelen daarbij gehanteerd 
worden. Dit praktijkexperiment zal door het 
WODC worden geëvalueerd. 

22. Privacybescherming bij persoonsbestanden 
(1982) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Eind 1981 werd bij de Tweede Kamer inge-
diend het ontwerp van een Wet op de persoons-
registraties. In deze wet worden maatregelen 
voorgesteld ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in verband met geautomati- 



seerde 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 aan- 
leiding tot het instellen van het hierbij beschre-
ven onderzoek. Naast het maken van de 
bedoelde werklastschatting zal tevens worden 
nagegaan welke maatregelen thans reeds geno-
men zijn ter bescherming van de privacy van 
de in de registraties opgenomen personen. 
Najaar 1982 is in samenwerking met het CBS 
in een schriftelijke enquête onder overheid 
en bedrijfsleven gevraagd naar de aantallen 
geautomatiseerde persoonsregistraties, de 
organisatie van de verwerking van deze regi-
straties en de maatregelen ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Een eerste 

48 	interimrapportage zal zomer 1983 plaats 
vinden. Voorts zal een literatuurstudie wor-
den uitgevoerd, welke vooral gericht zal zijn 
op het overwinnen en/of voorkomen van de 
inloopproblemen die zich in het buitenland 
hebben voorgedaan rond de invoering van met 
de Registratiekamer vergelijkbare instanties, 

23. Evaluatie Wijzigingswet WROM 

Onderzoeker: drs. A. Klijn 

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). In het voorstel wordt een aantal maat-
regelen voorgesteld waarvan de twee meest 
belangrijke zijn: (1) een uniformering van de 
door de Bureaus voor Rechtshulp te hanteren 
financiële criteria bij de toelating tot de door 
de overheid gefinancierde rechtshulp; (2) de 
invoering van een op het draagkrachtbeginsel 
geschoeid systeem van door de belangheb-
bende te betalen eigen bijdrage in de kosten. 
Deze maatregelen worden in de Memorie van 
Toelichting gemotiveerd met een verwijzing 
naar de in de huidige praktijk gegroeide 
rechtsongelijkheid waar in verschillende 



arrondissementen verschillende criteria gehan-
teerd worden. Tevens wordt gewag gemaakt 
van het feit dat de geringe differentiatie in 
tarief onder het WROM-regime uit een oog-
punt van draagkracht nooit enige feitelijke 
betekenis heeft gehad. Van de zijde van de 
rechtstreeks bij de rechtshulpverlening betrok-
ken 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 veron-
derstelde 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 aan- 

49 	vaard (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. Tengevolge van de 
indiening van het ontwerp van Wet Tijdelijke 
Voorzieningen Rechtsbijstand bij de Tweede 
Kamer is het overleg met de direct betrokkenen 
opgeschort. Het ligt in de lijn van de verwach-
tingen om nadat de parlementaire afhandeling 
afgerond is, het overleg te heropenen. Het 
behoeft immers geen betoog dat binnen het 
theoretisch kader van een kosten-baten afwe-
gingsmodel als uitgangspunt voor een benade-
ring van het rechtshulpvraaggedrag een evalua-
tie van de getroffen maatregelen uitermate 
relevant is voor het justititeel beleid. 

24. Victimologische risico-analyse ( slachtoffer-
vatbaarheid) ( 1982) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

Met behulp van een victimologische risico- 
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analyse kan worden vastgesteld welke bevol-
kingsgroepen bij uitstek kwetsbaar zijn. Op 
grond van de risico-analyse kunnen dan tevens 
preventie-adviezen voor de verschillende 
risicogroepen worden opgesteld. Getracht zal 
worden de vraag te beantwoorden wat de 
situationele, sociale en persoonlijke kenmerken 
zijn die mede het risico bepalen slachtoffer te 
worden van een delict. Aan een groep slachtof-
fers van agressie en aan een controlegroep van 
niet-slachtoffers zullen in een mondelinge 
enquête vragen worden gesteld over hun leef-
gewoonten, terwijl de slachtoffers tevens zul-
len worden geënquêteerd over hun ervaringen 
in verschillende situaties waarin zij slachtoffer 
werden. 

25. Praktijkexperiment Technopreventie 
(1980) 

Onderzoeker: dr. A. Roëll 

Dit onderzoek is afgerond en gepubliceerd. 

26. Evaluatie van 'Goed Gemerkt' 

Onderzoeker: dr. A. Roëll 

'Goed Gemerkt' is een uit de V.S. overge-
waaide vorm van inbraakpreventie. Door de 
bevolking aan te sporen hun waardevolle 
eigendommen te voorzien van een registratie-
nummer, hoopt men deze eigendommen voor 
dieven en helers moeilijker verhandelbaar te 
maken en tegelijkertijd gemakkelijker terug te 
bezorgen bij de eigenaars door de politie. 
Voorafgaand aan een mogelijke landelijke 
invoering van deze vorm van inbraakpreventie 
heeft men eind 1982 een plaatselijke Goed 
Gemerkt-actie gestart in Deventer en omge-
ving. Het WODC is verzocht deze actie te 
evalueren waarbij men vooral geïnteresseerd 
is in antwoorden op de volgende vragen: 1) 
hoe kan men het beste deelnemers werven 
voor Goed Gemerkt; wie doen er mee en wat 
doen de deelnemers met de graveer-set die ze 
hebben ontvangen; 2) hoe denkt het politie-
apparaat, dat de actie moet uitvoeren over 
Goed Gemerkt; 3) is Goed Gemerkt effectief 
in het voorkomen van inbraken, het terug- 



bezorgen van gestolen goederen bij de eigenaar, 
het verhogen van de aangiftebereidheid en het 
verbeteren van de relatie tussen publiek en 
politie. Voor de evaluatie worden enquêtes 
gehouden onder de bevolking en de politie in 
het onderzoeksgebied. Over de eerste twee 
vragen is midden 1983 gerapporteerd. Midden 
1984 zal over de derde vraag worden gerappor-
teerd. 

27. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding 
71978) 

Onderzoekers: mw. drs. E. G. M. Nuijten-
Edelbroek, drs. J. L. P. Spickenheuer en 
drs. A. Slothouwer 

In 1976 heeft de werkgroep Verbaliserings-
beleid Misdrijven, ingesteld door de Minister 
van Justitie, in haar eindrapport aanbevelingen 
gedaan om op plaatselijk en regionaal niveau 
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burgemeester en politiechef (het zgn. drie-
hoeksoverleg) richtlijnen op te stellen voor het 
opsporings- en verbaliseringsbeleid ter bestrij-
ding van de kleine criminaliteit. Deze richt-
lijnen 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 is besteed aan preventie- 
voorlichting in ruime zin door een ambtenaar 
Voorkoming Misdrijven. Het Utrechtse 
politiekorps was voornemens een fundamen-
tele reorganisatie door te voeren, waarbij in de 
gehele stad het model van de 'team-policing' 
zou worden ingevoerd. In de voorbereidingen 
hiertoe is binnen het korps uiteindelijk beslo- 
ten tot minder ver gaande veranderingen. 
In Sittard is wel gekozen voor het model van 



team-policing. In Amsterdam heeft een team 
van politiemensen geopereerd in een bepaalde 
wijk van de stad, waarbij het accent lag op 
voetsurveillance en voorlichting. In Leiden 
zou een experiment worden gedaan met 
betrekking tot prioriteitstelling bij de 
recherche. Het WODC is betrokken bij de op-
zet, uitvoering en evaluatie van deze experi-
menten. De effecten worden gemeten op 
grond van gegevens die verkregen zijn uit 
politiedossiers, uit enquêtes onder de bevol- 
king en uit gesprekken met personen en instan-
ties die nauw bij het experiment betrokken zijn. 
Het experiment in Leiden heeft om diverse 
redenen geen doorgang gevonden. Over de 
experimenten in Hoogeveen, Utrecht en 
Amsterdam is inmiddels een rapport versche-
nen. Voor het experiment te Sittard wordt 
naar de beschrijving elders in dit nummer 
verwezen. Momenteel is een begin gemaakt 
met een evaluatie van de reeks experimenten 
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	teneinde na te gaan of en in welke richting 
verder geëxperimenteerd zou kunnen worden. 

28. Actie-onderzoek criminaliteitsbestrijding: 
het experiment te AMsterdam,(19 79) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

In het kader van de serie experimenten ter 
verkrijging van meer inzicht in de wijze waarop 
de effectiviteit van de inzet van de politie 
m.b.t. de voorkoming en bestrijding van de 
zogenaamde 'kleine criminaliteit' kan worden 
vergroot, is ook in een Amsterdamse (kleine) 
wijk een experiment opgezet. 
In dit experiment heeft het accent voorname-
lijk gelegen op de preventie van de kleine 
criminaliteit en daarbinnen zowel op de 
`techno-preventie' (gericht op de verbetering 
van hang- en sluitwerk, openbare verlichting 
e.d.) als op de 'socio-preventie' (gericht op de 
mogelijkheden tot versterking van de infor-
mele sociale controle). De delicten waarop 
de activiteiten werden gericht zijn: inbraak, 
(brom)fietsdiefstal, diefstal uit auto's, 
vandalisme, straatroof en mishandeling op 
de openbare weg. Het experiment is uitgevoerd 
door een team van 11 man, hoofdzakelijk 
bestaande uit leden van de geüniformeerde 



dienst. De doelstellingen van het experiment 
zijn. 1. de verbetering van de relatie politie- 
publiek (af te meten bijv. aan een grotere 
bereidheid tot het doen van aangiften, het 
afleggen van getuigenverklaringen); 2. de 
vergroting van de bereidheid van de bevolking 
om zorg te dragen voor eigen en andermans 
goederen (techno- en sociopreventie); 3. de 
daling van het aantal delicten waarop het 
experiment gericht is; 4. de verhoging van de 
ophelderingspercentages m.b.t. deze delicten; 
5. de reductie van ongegronde angst en onrust-
gevoelens m.b.t. de gekozen delicten; 6. de 
vergroting van de arbeidssatisfactie van de 
teamleden. De evaluatie heeft plaatsgevonden 
door meting bij de bevolking op twee momen- 
ten: voor en na het experiment. Dezelfde 
metingen zijn verricht in een vergelijkbare 
controlewijk in de stad. Door analyse van de 
politiegegevens is nagegaan of er verschuivings-
effecten zijn geweest (bijv. naar tijd en plaats, 

53 	binnen de assistentie-aanvragen). Het experi- 
ment zelf is in 1980 gedurende een halfjaar 
uitgevoerd. Een eindrapport is inmiddels 
verschenen. 

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

Onderzoekers: drs. A. Slothouwer en P. J. 
Linckens 

Na een meerjarige voorbereiding is de gemeente-
politie in Sittard begin 1981 gereorganiseerd 
volgens het wijkteam-concept. Bij deze 
reorganisatie is het grootste deel van het korps 
toegedeeld aan enkele teams waarvan de leden 
verantwoordelijk zijn voor de integrale politie-
zorg in een deel van de gemeente. Doelstellingen 
van deze veranderingen zijn: 1) voor de korps-
leden zelf een verbeterd werkklimaat, waarin 
men in toenemende mate voldoening heeft 
van zijn werk; 2) een verbetering van de 
politiezorg op zowel het vlak van de ordehand-
having, van de criminaliteitsbestrijding als op 
dat van de hulpverlening. 
In het onderzoek dat door het WODC in 
Sittard wordt uitgevoerd, wordt nagegaan in 
welke mate het wijkteam-model bijdraagt tot 
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het realiseren van bovengenoemde interne en 
externe doelstellingen. 
Voor het onderzoek naar de effecten op het 
werkklimaat is, voorafgaand aan de reorgani-
satie, 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 controle-
gemeente. Gevraagd werd naar slachtoffer-
schap, onveiligheidsgevoelens, aangiftebereid- 
heid, 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 eind-
rapportage is gepland voor 1984. 

30. Prioriteitstelling justitiële dienst ( 1981) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

Bij het gemeentelijk politiekorps van Enschede 
heeft — evenals trouwens bij andere korpsen — 
bezuiniging geleid tot een verdere overbelasting 
van de recherche. De noodzaak om te komen 
tot een betere prioriteitstelling en een stroom-
lijning van de werkprocedures dringt zich op. 
De gemeentepolitie heeft zich tot het WODC 
gewend met het verzoek tot ondersteuning. 
Met behulp van een tijdschrijfonderzoek, 
dossieronderzoek en een enquête onder de 
bevolking zal aan een prioriteitstelling en 
stroomlijning van procedures een bijdrage 
worden geleverd. Bovendien zal worden 
nagegaan hoe de besluitvorming met betrek-
king tot de prioriteitstelling tot stand komt in 
het korps alsmede in het plaatselijke driehoeks- 
overleg. Over de inventariserende fase ten 
behoeve van een prioriteitenplan is inmiddels 
een rapport verschenen. 

31. De formalisering van het politiesepot 
( 1983) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

In 1983 wordt in het arrondissement Haarlem 



een proefneming gehouden met de formali-
sering van het politiesepot. Om deze proef-
neming enigermate te kunnen evalueren wordt 
in het betrokken onderzoek o.a. nagegaan 
welke zaken de facto onder het politiesepot 
worden gebracht en hoe het Openbaar Ministerie 
vervolgens op deze beslissingen reageert. Het 
onderzoekverslag zal in de loop van 1984 
worden uitgebracht. 

32. De mentale belasting bij ME-ers ( 1982) 

Onderzoekers: drs. A. Slothouwer, mevr. 
mr. N. Dijkhoff en drs. G. C. K. Vlek (BiZa) 

Mede naar aanleiding van een door het WODC 
verricht onderzoek onder politiemensen inge-
zet bij de ongeregeldheden in Amsterdam op 
30 april 1980, is in samenwerking met de 
afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de 
Directie Politie van het Ministerie van Binnen- 

55 	landse 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 hart- 
slag) als de emotionele beleving worden 
geregistreerd. In de weken daarna zal vervolgens 
door middel van vragenlijsten worden onder-
zocht hoe de opgedane ervaringen worden 
verwerkt en wat de consequenties zijn voor 
welbevinden, gezondheid en arbeidshouding. 
Verder zal worden getracht vast te stellen 
welke invloed daarbij van persoonsgebonden 
factoren en eerdere ervaringen uitgaat en wat 
de effecten op langere termijn zijn. Het belang 
van het onderzoek ligt mede ook in de moge- 
lijkheid te komen tot aanbevelingen voor 
trainings- of begeleidingsprogramma's gericht 
op het voorkómen of minimaliseren van 
ongewenste neven-effecten. Het ligt in de 
bedoeling het effect van dergelijke program-
ma's op het functioneren van individuele ME-
ers onderwerp van vervolgonderzoek te doen 
zijn. Eindrapportage is te verwachten in 1984. 



33. Gemeentelijke herindeling en veranderingen 
in de politie-organisatie ( 1982) 

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

In Zuid-Limburg heeft per 1 januari 1982 
een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. 
Tengevolge daarvan is het aantal gemeenten 
sterk verminderd en zijn nieuwe, grotere 
gemeenten gevormd. Deze herindeling had 
gevolgen voor de organisatie van rijks- en 
gemeentepolitie in Zuid-Limburg. Een aantal 
Rijkspolitiegroepen en een gemeentelijk 
politiekorps is opgeheven. Daarvoor in de 
plaats komen gemeentepolitiekorpsen die 
vergroot zijn met voormalig Rijks- of gemeente-
politiegebied, twee geheel nieuwe gemeente-
politiekorpsen en een kleiner aantal, maar 
vergrote landgroepen van het Korps Rijks-
politie. Een dergelijke verandering geeft een 
aantal problemen van personele en materiële 

56 	aard. Voor een deel zijn deze problemen 
bekend en is daarvoor een oplossing gegeven; 
voor een deel ook zijn ze nieuw. 
Het onderzoek is gedeeltelijk beschrijvend, 
gedeeltelijk evaluerend. Het beschrijvende 
deel heeft betrekking op de getroffen rege-
lingen en de problemen die zich voordoen; het 
evaluerende deel heeft betrekking op de waar- 
dering door de betrokkenen van het voorberei-
dingsproces tot aan de nieuwe situatie. Het 
onderzoek zelf bestaat uit schriftelijke onder-
vraging van alle betrokken politiefunctio-
narissen (gemeente- en rijkspolitie) documen-
ten-analyse 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. Een interim- 
rapport over de voorbereidingen van de 
veranderingen in de politie-organisatie zal eind 
1983 plaatsvinden. 



34. De toelating van raadslieden tot het 
politieverhoor van verdachten ( 1983) 

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

Conform de toezegging die door de Minister 
van Justitie aan de Tweede Kamer is gedaan 
zal een onderzoek worden ingesteld naar de 
eventuele toelating van raadslieden tot het 
verhoor van verdachten op het politiebureau. 
In het kader van dit onderzoek zal eerst 
terdege de discussie worden geanalyseerd die 
hieromtrent enerzijds in Nederland en ander-
zijds in Denemarken, Engeland en Zweden is/ 
wordt gevoerd. Vervolgens zal de toepassing 
van dit verhoor worden onderzocht en de 
hierop betrekking hebbende voorschriften, 
de feitelijke rol van het verhoor in de opspo-
ring en het strafproces, de aanwezigheid van 
raadslieden bij het verhoor, en de beoordeling 

57 	en beleving ervan door de verdachten, politie- 
ambtenaren en raadslieden. Een eerste 
rapportage valt eind 1984 te verwachten. 

35. Het functioneren van de landgroepen bij 
de Rijkspolitie ( 1983) 

Onderzoekers: drs. J. L. van Emmerik en 
drs. A. Slothouwer 

In het onderzoeknummer van 1982 werd mel-
ding gemaakt van een onderzoek naar de 
kaderfuncties bij de Rijkspolitie. Na een eerste 
terreinverkenning is in overleg met de Directie 
Politie van het Ministerie van Justitie besloten 
het onderzoek niet in deze vorm voort te 
zetten, maar uit te breiden tot onderzoek naar 
het functioneren van de landgroepen. Het 
onderzoek bij de Rijkspolitie krijgt daarmee 
een ruimer kader, waarbij evenwel nog een 
nadere invulling moet plaatsvinden in overleg 
met de Directie Politie van het Ministerie van 

• Justitie en de Algemene Inspectie van het 
Korps Rijkspolitie. Wel is inmiddels een 
voorstudie ter hand genomen, gebaseerd op 
voornamelijk schriftelijk materiaal omtrent 
het beleid dat in de afgelopen jaren t.a.v. de 
landgroepen is gevoerd. In dit vooronderzoek 



worden ook de bevindingen van eerdere onder-
zoekfragmenten verdisconteerd. 

36. Inzet politiemankracht bij de controle op 
rijden onder invloed ( 1983) 

Onderzoeker: mr. R. L. H. M. Bovens 

De bemoeienis met het delict rijden onder 
invloed (art. 26 WVW) beslaat een groot deel 
van de tijd van de opsporings- en vervolgings-
instanties. Sedert jaren wordt gepoogd de 
omvang van dit delict terug te dringen. Vandaar 
dat het voor beleidsorganen van belang is 
inzicht te krijgen in de manier waarop beschik-
bare beleidsmaatregelen inwerken op het 
gedrag van de burger met betrekking tot dit 
delict. Een regelmatig terugkerende vraag is, 
wat het preventieve effect is van alcohol-
surveillances op dit gedrag. In de loop van 
1983 zullen daartoe twee experimenten wor- 

58 	den opgezet, waarbij enerzijds gedurende een 
beperkte periode met meer politiemankracht 
zal worden gewerkt, anderzijds met minder 
mankracht. In overleg met de Directie 
Verkeersveiligheid van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat wordt momenteel 
onderhandeld met diverse gemeenten, die zich 
voor dit project zullen lenen. 
De evaluatie van deze experimenten zal in de 
loop van 1984 worden afgerond. 

37. Proefneming indicatielijst sepotbeleid 
(1982) 

Onderzoeker: drs. P. C. van Duijne 

Dit onderzoek betreft een experiment in 
Den Haag en Arnhem dat tot oogmerk heeft 
de stroomlijning van het strafrechtelijk beslis-
singsproces en explicitering van de besluit-
vorming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een lijst met beslissingsfactoren waaraan 
verschillende puntenwaarden zijn toegekend. 
De lijst wordt aan de hand van empirisch 
dossier-onderzoek opgesteld en wordt vervol-
gens in overleg met de Ovrs op grond van 
beleidskeuzen bijgesteld. De lijst zal uiteinde-
lijk worden gebruikt ter delegatie aan de 
parket-secretaris. 



38. Sepotbeleid minderjarigen ( 1980) 

Onderzoekers: mw. dr. J. Junger-Tas en drs. 
C. K D. Steinmetz 

De eerste fase van dit onderzoek naar de 
effecten van uiteenlopende benaderingen van 
politie en O.M. in kinderstrafzaken is voorjaar 
1983 afgesloten. Op ruime schaal werden 
interviews met strafrechtelijk minderjarigen 
gehouden en werd aanvullende informatie bij 
politie en justitie verzameld. De resultaten zijn 
zomer 1983 gepubliceerd onder de titel: 
Jeugddelinquentie; achtergronden en justi-
tiële reactie (WODC-rapport nr. 42). In de 
tweede onderzoekfase zal wederom d.m.v. 
interviews een follow-up studie plaatsvinden 
om een beeld te krijgen van eventuele gedrags-
veranderingen als gevolg van politieel of 
justititeel ingrijpen. 

59 	39. Frauderegistratie ( 1982) 

Onderzoeker: drs. P. C. van Duijne 

Op verzoek van de vergadering van Procureurs-
Generaal is in 1982 een begin gemaakt met 
een zgn. frauderegistratie. Herhaaldelijk bleek, 
ook vanuit de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, de behoefte aan gegevens over de 
mate waarin (ernstige) fraudezaken zich voor-
doen, en hoe de afloop is. In overleg met 
verschillende fraude-officieren, de fraude-
centrale van het CRI en andere bij regionaal 
fraude-overleg betrokken instanties is besloten 
niet tot een integrale, landelijke frauderegistra-
tie over te gaan, maar om eerst een experi-
ment te houden in vijf arrondissementen. Dit 
heeft als achtergrond enerzijds de complexi-
teit van fraudezaken, waardoor het gewenst 
wordt geacht eerst uit te proberen op welke 
wijze en bij welke fraudezaken registreren het 
beste kan geschieden. Anderzijds werd het 
nuttig geacht om niet slechts de zaken te 
registreren zoals die formeel bij de OvJ staan 
ingeschreven, maar ook de fraudegevallen die 
een fase daarvoor, in het fraude-overleg van 
OvJ en andere instellingen, ter tafel komen. 
Dit experiment zal lopen tot ongeveer medio 
1983, waarna wordt bekeken welke aanpas- 



singen wenselijk zijn en hoe landelijke registra-
tie het beste kan geschieden. Zo mogelijk is 
dit het begin van een continue registratie, die 
een aanvulling is op de bestaande registraties 
in strafzaken ten behoeve van het CBS. 

40. Onderzoek ten behoeve van de Inter-
departementale Stuurgroep Misbruik en 
Oneigenlijk Gebruik (ISMO) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

Momenteel zijn enkele studies gaande: 
— In aansluiting op het experiment motor-
rijtuigenbelasting (zie het WODC-rapport 
nr. 33 'Effecten van voorlichting en controle') 
is een tweede experiment gestart, weer bij de 
motorrijtuigenbelasting, waarmee aanvullende 
en meer specifieke kennisverzameling beoogd 
wordt over het effect van voorlichting. Publi-
katie zal eind 1983 plaatsvinden. 
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een literatuurinventarisatie: in hoeverre en 
onder welke omstandigheden is een preventief 
effect te verwachten van controleren en sanc-
tioneren. De eerste fase betreft een globale 
inventarisatie speciaal ten behoeve van ISMO, 
daarna zal meer in het algemeen dit onderwerp 
uitgediept worden (in 1984). 
— Een bevolkingsenquête, waarin belasting-
ontduiking en misbruik van sociale uitkerin-
gen centraal staan. In het bijzonder wordt 
een aantal mogelijke bestrijdingsmethoden 
voorgelegd. Enkele resultaten zullen in het 
ISMO-rapport verwerkt worden, de WODC-
publikatie zal in 1984 verschijnen. 

41. Ketenaansprakelijkheid (1983) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

Op 1 juli 1982 trad in werking de zgn. wet 
`Ketenaansprakelijkheid', bedoeld om het 
bewust niet betalen van belastingen en 
premies bij onderaannemers en het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten tegen 
te gaan. De evaluatie van deze wet valt onder 
auspiciën van de Sociale Verzekeringsraad. Het 
WODC zal een deel daarvan uitvoeren, vooral 
gericht op de mate waarin belasting- en 



premiefraude d.m.v. malafide onderaanneming 
en ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
gerealiseerd is. Daartoe zijn twee studies 
gepland: een studie naar faillissementen 
(aansluitend op het eerder door het WODC 
verrichte onderzoek naar faillissementen bij 
b.v.'s), en een studie naar eventuele mechanis-
men waarmee de wet omzeild wordt. Deze 
studies zullen in 1984 worden afgerond. 
Publikatie volgt daarna. 

42. Tijdsbesteding van rechters der arrondisse-
mentsrechtbanken ( 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 Arrondissementsrecht- 

61 	banken. Bij het onderzoek worden tevens 
vragen meegenomen van belang voor het werk-
terrein 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 rechters: evaluatie van het tijdschrijfonder-
zoek en vragen omtrent het rechterlijk 
functioneren binnen de organisatie, verbete-
ring van werkwijzen e.d. 
Bij de grootste arrondissementsrechtbank van 
ons land, namelijk die te Amsterdam, kreeg 
het onderzoek in 1982 een vervolg. Aan alle 
rechters werd gevraagd tijdschattingen te 
geven met betrekking tot hun voornaamste 
rechterlijke werkzaamheden. Tevens werd aan 
een aantal van hen gevraagd gedurende één 
week tijd te schrijven en aan een interview 



— vergelijkbaar met het te Breda en Zutphen 
afgenomen interview — deel te nemen. Na 
presentatie van een aantal tussentijdse 
verslagen wordt gestreefd naar een eindrappor-
tage eind 1983. 

43. Project 'Grave' (1981) 

Onderzoeker: mr. R. H. L. M. Bovens 

In de gevangenis te Grave is in 1980 een 
activiteitenprogramma ingevoerd dat speciaal 
is gericht op de daar verblijvende, wegens 
overtreding van art. 26 WVW (rijden onder 
invloed) veroordeelden. Het programma heeft 
uiteindelijk tot doel het verminderen van 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 

62 	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 
is nagegaan met betrekking tot welke onder-
werpen en in welke mate kennisvermeerdering 
optreedt, welke attitudeveranderingen gesig-
naleerd worden en welke invloed het program-
ma 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 deel-
nemers aan het programma in Grave vergele-
ken met een vergelijkbare groep in de inrich-
ting Nieuw Bergveen te Veenhuizen. 
De lange-termijneffecten werden vastgesteld 
via een recidivestudie, waarbij gebruik werd 
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. Ze 
geven een positief beeld te zien. Dit geldt 
eveneens voor de korte-termijneffecten op 
kennis en detentiebeleving. Het eindrapport 
is inmiddels verschenen. 



44. 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 proef-
neming bijzondere voorzieningen gecreëerd 
voor een betere opvang van aan drugs verslaaf-
de 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 registratie-
formulieren die per cliënt zijn ingevuld door 
de coördinatoren van de twee projecten en 
door degenen die de hulpverlening aan de aan 
drugs verslaafde gedetineerden in enkele andere 
Huizen van Bewaring verzorgen. Daarnaast 
worden gesprekken gevoerd met aan drugs 

63 	verslaafde gedetineerden die wel en die niet 
van de bijzondere voorzieningen gebruik 
maken. De gegevensverzameling richt zich 
vooral op de vraag of door de desbetreffende 
voorzieningen de eerder gesignaleerde opvang-
problemen zijn verminderd en of de conti-
nuïteit in de hulpverlening aan de desbetref-
fende verslaafden erdoor is vergroot. 
Een voorlopig verslag is gereed gekomen in 
mei 1981. Het eindrapport verschijnt najaar 
1983. 

45. Leden van etnische minderheden in 
detentie ( 1981) 

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

In het kader van de aandacht die de regering 
aan etnische minderheden wil schenken, heeft 
zij geld voor onderzoek beschikbaar gesteld. 
Hieruit is o.a. het onderhavig onderzoek 
gefinancierd. Het onderzoek richt zich op 
leden van etnische minderheden, die in 
gevangenissen en Huizen van Bewaring verblij-
ven. De wijze waarop aan de doelstelling van de 
inrichtingen gestalte wordt gegeven, is geënt 
op de Nederlandse samenleving. In de peniten-
tiaire inrichtingen krijgt men in toenemende 
mate te maken met mensen uit andere culturen. 



Hiermee komt het probleem naar voren hoe de 
penitentiaire inrichtingen gezien hun doelstel-
lingen, met mensen uit andere culturen moeten 
handelen. De problemen die de Nederlandse 
invulling van de detentie geeft aan leden van 
etnische minderheden, is met name onderwerp 
van onderzoek. De grootste categorieën 
etnische minderheden zijn in het onderzoek 
betrokken t.w. Turken, Surinamers en Marok-
kanen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 
in zes inrichtingen (Huizen van Bewaring en 
gevangenissen). Zowel aan personeel als aan 
gedetineerden is een aantal vragen gesteld. 
Het onderzoekrapport zal zomer 1983 gereed-
komen. 

46. Inventarisatie van de bevolking in peniten-
tiaire inrichtingen ( 1983) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

64 	De penitentiaire inrichtingen in Nederland 
worden in toenemende mate bevolkt door 
gedetineerden die om enigerlei reden meer dan 
de gebruikelijke zorg en aandacht behoeven. 
In dit verband kan men denken aan drugver-
slaafden, buitenlanders en leden van etnische 
minderheden, agressieve gedetineerden,,gedeti-
neerden met psychische problemen etc. Door 
het WODC is in 1981 een eerste poging onder-
nomen de omvang van en de samenhang tussen 
de verschillende probleemcategorieën in de 
inrichtingen voor langgestraften in beeld te 
brengen (A. Rook: Probleemgroepen in de 
inrichtingen voor langgestraften (WODC, 
1982)). Op grond van de ervaringen die in dit 
project zijn opgedaan, is besloten ook in andere 
inrichtingen soortgelijke inventarisaties te 
houden. Begonnen zal worden met de inventari- 
satie van gedetineerden-kenmerken en probleem- 
categorieën in de half-open inrichtingen. 

47. Evaluatie algemene verlofregeling voor 
gedetineerden ( 1982) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

Ten behoeve van de commissie Evaluatie 
Algemene Verlofregeling Gedetineerden wordt 
onderzoek verricht naar het functioneren van 
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de verlofregeling en naar de effecten die van 
het bestaan van de regeling uitgaan op de gede-
tineerden. Materiaal voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen wordt verzameld 
door middel van directe observaties, documen-
tenstudie, vraaggesprekken met gedetineerden 
en door middel van een enquête onder de 
inrichtingsdirecties. Eind 1983 zal een eerste 
interimrapport verschijnen waarin aandacht 
wordt besteed aan de procedures en criteria 
die worden gehanteerd bij de besluitvorming 
inzake de toekenning van verlof aan gedeti-
neerden. Eind 1984 zal naar verwachting een 
tweede interimrapport verschijnen waarin 
aandacht besteed zal worden aan de ervaringen 
die door inrichtingsdirecties en gedetineerden 
met de verlofregeling zijn opgedaan. 

48. Voorlichtingsrapportage in Assen 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

Het uitbrengen van voorlichtingsrapporten 
behoort tot één van de belangrijkste taken van 
de reclasseringsinstellingen in Nederland. Op 
grond van eerder verricht onderzoek bestaat 
de indruk dat voorlichtingsrapporten vaak niet 
voldoen aan de verwachtingen die daaromtrent 
bij de justitiële autoriteiten bestaan. Bovendien 
bestaat de indruk dat van reclasseringszijde te 
vaak wordt volstaan met het uitbrengen van een 
diagnostisch rapport en dat te weinig gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid de justitiële 
beslissing te beïnvloeden door het aandragen 
van meer toekomstgerichte informatie en 
alternatieven voor justitiële beslissingen. In het 
algemeen kan gesteld worden dat er behoefte 
is aan een betere afstemming tussen de vraag 
naar en het aanbod van voorlichtingsrapporten. 
Gezocht wordt naar mogelijkheden om de 
afstemming te verbeteren. Daartoe is in het 
arrondissement Assen een projectgroep gevormd 
waarin de reclasseringsinstellingen, de reclas-
seringsraad, de staande en zittende magistratuur 
en het Ministerie van Justitie vertegenwoordigd 
zijn. De projectgroep heeft tot taak voorstellen 
voor verbetering van de afstemming te ontwik-
kelen. Het WODC participeert in deze project-
groep en zal ten behoeve van het project onder-
zoek verrichten. Het project bevindt zich nog 



in een oriënterende fase. Door middel van 
bespreking van voorlichtingsrapporten en door 
middel van vraaggesprekken met betrokkenen 
wordt getracht een inzicht te krijgen in de 
aard en de omvang van de afstemmings-
problematiek. Een eerste publikatie over het 
project kan in de loop van 1984 tegemoet 
gezien worden. 

49. Tijdsbesteding en functioneren reclasse-
ringsteams ('1976) 

Onderzoeker: drs. J. L: P. Spickenheuer 

In dit onderzoek, dat op verzoek van de 
Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
(VvRI) wordt uitgevoerd, wordt nagegaan hoe 
de reclasseringsmedewerkers hun tijd beste-
den, wat de inhoud van hun werk is en welke 
steunpunten zij hierbij nodig hebben. Het 
onderzoek wordt in fasen uitgevoerd. In de 
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seringsmedewerkers onderzocht. Het mate-
riaal 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 verschil-
lende justitiële fasen en de steunpunten in 
het werk, werd het materiaal in het voorjaar 
van 1978 verzameld. Hiertoe werden de mede-
werkers 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 eind 1983 gerapporteerd. 

50. Oplegging en tenuitvoerlegging van de 
maatregel TBR ( 1982) 

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

Dit onderzoek richt zich onder meer op de 
overwegingen en verwachtingen omtrent de 
maatregel TBR van diegenen die bij de 
oplegging van de maatregel zijn betrokken en 



van hen die met de uitvoering zijn belast. Met 
het oog op het thema van de studiedagen 
TBR voorjaar 1983 zijn d.m.v. een postenquête 
de rechterlijke macht en medewerkers van 
de inrichtingen over dit onderwerp benaderd. 
De voorlopige uitkomsten zijn op deze 
studiedagen gepresenteerd. Eindrapportage 
zal najaar 1983 volgen. Voorts zal worden 
nagegaan of en op welke wijze dit project 
een zinvolle voortzetting kan krijgen. 

51. De recidive van ex-TBR-gestelden ( 1983) 

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

Uit het 'Follow-up onderzoek Van der 
Hoevenkliniek' zijn gegevens bekend over de 
recidive van personen die tot de patiënten-
populatie van deze kliniek hebben behoord. 
Deze gegevens laten zich niet zonder meer 
generaliseren naar alle TBR-gestelden omdat 

67 	de Van der Hoevenkliniek een bepaalde 
selectie van TBR-gestelden krijgt. Voorts is 
gebleken dat er in de periode 1955-1977 
grote verschillen zijn ontstaan in de samen-
stelling van de populatie. Grof aangeduid: 
van vermogensdelinquenten naar gewelds-
delinquenten. Het hier vermelde onderzoek 
beoogt recidivecijfers vast te stellen voor al 
diegenen van wie in de periode 1974 t/m 
1978 de TBR-stelling is geëindigd. Daarbij 
zal rekening worden gehouden met enkele 
kenmerken van het delictpatroon vóór de 
TBR-stelling en het verloop daarvan. Parallel 
hieraan worden gegevens verzameld voor 
langgestraften van wie de vrijheidsbeneming 
in dezelfde periode is geëindigd. Naar ver-
wachting kan de rapportage nog in 1983 
worden voltooid. 

52. Dienstverlening ( 1981) 

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

Aan het WODC is opdracht gegeven de weten-
schappelijke begeleiding en evaluatie te 
verrichten van het experiment Dienstverlening, 
dat op 1 februari 1981 van start is gegaan. 



Acht arrondissementen hebben zich bereid 
verklaard om aan het onderzoek mee te doen, 
namelijk Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, 
Groningen, Haarlem, Den Bosch en Zutphen. 
Dienstverlening houdt in, dat een van misdrijf 
verdachte persoon die vermoedelijk een korte 
gevangenisstraf opgelegd zou krijgen, in 
plaats daarvan nuttige werkzaamheden ver-
richt, meestal in het sociaal-maatschappelijke 
veld. Nadat eerder verslag werd gedaan van 
een voorpeiling (september 1981) en nadat 
in maart 1982 een beknopt interimverslag 
werd uitgebracht, presenteerden wij in het 
voorjaar van 1983 het eerste 'grote' deel-
rapport. Hierin waren voornamelijk gegevens 
over totstandkoming, uitvoering en afloop 
van de dienstverleningen opgenomen. In de 
zomer van 1983 komt een tweede deel-
rapport uit, waarin o.a. verslag wordt gedaan 
van de ervaringen van projectverschaffende 
instellingen en van dienstverleners zelf. Ook 
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afgewezen voorstellen. In het najaar van 1983 
zal een derde en laatste deelrapport verschijnen. 
Hierin zal dienstverlening in het kader van 
gratie aan de orde komen. Verder zal een over-
zicht worden gegeven van de verschillen in 
organisatie en beleid tussen de acht proefarron-
dissementen, en zal een vergelijking worden 
gemaakt (qua persoons- en delictgegevens) 
tussen dienstverleners en andere verdachten 
die in theorie óók voor dienstverlening in 
aanmerking hadden kunnen komen. Het derde 
deelrapport wordt afgesloten met de resultaten 
van een eind-evaluatie welke inmiddels gehouden 
is onder staande en zittende magistratuur, 
reclassering en advocatuur. Eindrapportage 
zal vermoedelijk begin 1984 kunnen plaats- 	• 
vinden. In de toekomst zal mogelijk nog worden 
getracht de effecten van dienstverlening op 
recidive te meten. 

53. Rasdiscriminatiebestrijding ( Literatuur-
onderzoek) ( 1981) 

Onderzoeker: mr. A. J. van Duijne Strobosch 

De aanleiding tot deze literatuurstudie was een 
op 6 februari 1979 door de Tweede Kamer 
aangenomen motie Mertens, waarin de regering 



werd uitgenodigd 'na te gaan of het mogelijk is 
een anti-discriminatie-instituut in te stellen, 
dat klachten over discriminerende behandeling 
zou kunnen ontvangen en op hun steekhou-
dendheid beoordelen, en dat in volledige onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid zou kunnen 
te werk gaan'. 
Deze zomer verscheen het rapport onder de 
titel 'Bestrijding van discriminatie naar ras; 
enkele ervaringen met de bestrijding van raciale 
discriminatie in andere landen' (WODC-reeks 
nr. 45). Het rapport beschrijft ervaringen bij het 
bestrijden van discriminatie naar ras in twee 
Angelsaksische landen (de Verenigde Staten 
van Amerika en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en een 
drietal continentaal Europese landen (Frankrijk, 
België en Zweden). In de studie ligt de nadruk 
op de juridische middelen, met name die welke 
worden gehanteerd door overheidsinstituten 
speciaal belast met de bestrijding van raciale 
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natie. Getracht is vooral de effectiviteit van 
de verschillende middelen te achterhalen. 
Vooral in de genoemde Angelsaksische landen 
zijn verschillende instituten van vaak grote 
omvang werkzaam op dit terrein. Van enkele 
van deze instituten worden aan de hand van de 
buitenlandse literatuur taken, bevoegdheden 
en problemen bij het uitoefenen van hun taken 
behandeld. Ter afspiegeling beziet de studie 
vervolgens de activiteiten van juridische aard 
die in Frankrijk, België en Zweden worden 
ontplooid, waarbij de verschillen met de 
eerstgenoemde groep landen worden weer-
gegeven. Het hoofdstuk over Nederland bevat 

. een weergave van de ontwikkelingen gedurende 
globaal de laatste vijf jaren op het terrein van 
de bestrijding van discriminatie naar ras. Daar-
bij wordt nader ingegaan op de situatie op ver- 
schillende terreinen zoals de toegang tot 
openbare gelegenheden, de arbeidsmarkt, de 
(volks)huisvesting en de financiële dienst-
verlening. 
Het slothoofdstuk bevat een samenvatting van 
de belangrijkste verschillen en overeenkomsten 
met vooral de Angelsaksische landen en trekt 
vervolgens de ervaringen door naar de Neder-
landse situatie. 
Met het oog op de verdere ontwikkeling van 
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de bestrijding van discriminatie naar ras in 
Nederland wordt ingegaan op de normstelling 
en de normhandhaving (bv. verder specificeren 
van de in artikel 1 van de Grondwet neerge-
legde norm), onderzoek naar vaststelling van 
de mate en aard van voorkomende discrimi-
natie, rechtsgangen en procedures, de indivi-
duele klacht, het anti-discriminatie-instituut 
en de bijzondere machtsmiddelen van de over-
heid. 



III. ONDERZOEK ONDER AUSPICIËN 
VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
KINDERBESCHERMING (CWOK)* 

A. Afgesloten 

54. Evaluatie-onderzoek plaatsingsadvies-
commissies ( 1980) 

Gemeenschappelijk Instituut voor toegepaste 
psychologie, 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 
getoetst functioneringsmodel van de plaatsings-
adviescommissies (PAC's); een standaard-
procedure voor registratie van de plaatsings-
adviezen. Probleemstelling: Op welke wijze 

71 	en onder welke voorwaarden kunnen PAC's een 
bijdrage leveren aan verbetering van het 
plaatsingsbeleid? Werkwijze: Actie-onderzoek 
bij een aantal geselecteerde PAC-initiatieven. 
Het eindrapport is verkrijgbaar bij het GITP, 
de samenvatting bij de CWOK. 

55. Arbeidsbevrediging en verloop groeps-
opvoeders (1978) 

Stichting voor Onderzoek naar Psychosociale 
Stress, Wageningen 
Onderzoekers: M. Brandjes en C. Nass 

Probleemstelling: Welke determinanten bepa- 
len het functioneren van de groepsleiders. 
Wat zijn de oorzaken van het relatief grote 
verloop onder de groepsleiding. Werkwijze: 
Bij een representatieve steekproef van kinder- 
beschermingstehuizen zijn groepsleiders, 
stafmedewerkers, pupillen en ex-groepsleiders 
geinterviewd. Ook zijn fysiologische gegevens 
verzameld. 

* CWOK, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel. 070-706207/08/09 

706144 



B. Lopend extern onderzoek 

56. Aanpassing en predictie van aanpassing 
III(AEPRA III, 1975) 

SISWO, Amsterdam 
Onderzoekers: K. Mesman Schultz en C. van 
Uhm 

Doelstelling: De in AEPRA II getoetste, in 
AEPRA 1 ontwikkelde COM-procedure ingang 
te doen vinden, verfijnen en uitbreiden. 
Opzet: 1. Driehuizenproject: in 3 behande-
lingstehuizen milieu-/administratieve gegevens 
verzamelen van ±- 50 jongens per tehuis 
gedurende 2 jaar. Twee jaar volgen van behan-
deling van de jongens. Follow-up als de jongens 
zijn vertrokken. Inmiddels zijn hierover 3 
rapporten verschenen. In het eerste deelrapport 
werd beschreven welke jongens in de tehuizen 
terecht komen, in het tweede deelrapport 

72 n 	werden meningen van de jongens over hun 
verblijf in een van de Z1B's weergegeven en in 
het derde deelrapport werd de ontwikkeling 
van de jongens in de tehuizen geanalyseerd. 
2. Regioproject: trachten in de regio 
Groningen alle hulpverlenende instanties met 
de COM-procedure te laten werken. Hierover 
is een rapport verschenen. 3 + 4. De onder-
delen '10 jaar TBR- en BB-gestelden' en het 
'EEG-onderzoek' waren al eerder (vorig jaar) 
afgerond. 
Verschillende interimrapporten zijn versche-
nen. Ook is gepubliceerd `De COM-procedure, 
een methode om voor de kinderbeschermings-
pupillen een advies op te stellen' door 
K. Mesman Schultz. In deze naar de praktijk 
toe vertaalde samenvatting staat zeer exact 
aangegeven hoe men de COM-procedure moet 
toepassen als men overweegt een jongere uit 
huis te plaatsen. De brochure is verkrijgbaar 
bij de CWOK. 



57. Gedragstherapie IV: training van gezins-
voogdijteams ( 1979) 

Paedologisch Instituut, Amsterdam 
Onderzoekers: A. A. J. Bartels en M. Lancée 

Doelstelling: Training van gezinsvoogden in 
het hanteren van gedragstherapie als hulp-
verleningsmethodiek en het bepalen van het 
effect van deze training bij de maatschappelijk 
werkers en hun cliënten. Er zijn twee teams 
getraind. Het eindrapport zal in 1983 
verschijnen. 

58. Gedragstherapie V (Achievement Place', 
1980) 

Paedologisch Instituut, Amsterdam 
Onderzoeker: N. W. Slot 

Doelstelling: Onderzoek naar het effect van een 
73 	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: Ontwik-
kelen van hulpverleningsmethodiek; opzetten 
van Achievement Place; trainen van hulpver-
leners en nagaan wat het effect daarvan is door 
vergelijking met jongeren die volgens een andere 
opzet hulpverlening hebben gehad. 

59. Gedragstherapie-afronding 

Paedologisch Instituut, Amsterdam 
Onderzoekers: N. W. Slot, A. A. J. Bartels, 
H. Heiner, G. de Kruyff en M. Berger 

Ondei:zoek naar het effect van de sociale 
vaardigheidstrainingen. Er worden cursussen 
aan sleutelfiguren gegeven, in tehuizen 
(residentieel) en in instellingen (ambulant). 
Enerzijds gaat het om de evaluatie van het 
functioneren van de cursisten zelf, anderzijds 
gaat het om de evaluatie van de veranderings-
strategieën, die binnen het tehuis of de instel-
ling hebben plaatsgevonden als gevolg van de 
training in de GT-methodiek. 
Tevens worden in het kader van GT-afronding 
personen getraind die in het kader van een 



alternatieve sanctie jongeren een sociale vaardig-
heidstraining kunnen bieden. 
De Gedragstherapie-onderzoeken worden in 
1984 afgerond. 

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. 
Werkwijze: De gegevens worden schriftelijk 
verzameld d.m.v. gestandaardiseerde vragen-
lijsten. De vragen worden de bewoners groeps-
gewijze gesteld, terwijl de groepsleiding de 

74 	vragenlijsten individueel invult. Daarnaast 
worden enige achtergrond- en verblijfs-
gegevens verzameld. Het totale onderzoek zal 
eind 1983 voltooid worden. 

61. De omgangsregeling tussen gescheiden 
ouders en hun kinderen ( 1981) 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep 
Rechtsfilosofie en Rechtssociologie 
Onderzoeker: E. Hekman 

Doelstelling: Na te gaan wie de actoren zijn in 
de sociale processen waardoor omgangsrege-
lingen tot stand komen. Voorts wordt nagegaan 
of er sprake is van gewoonterecht m.b.t. omgang 
en wat de waarde is van een door de rechter 
vastgestelde omgangsregeling. Tenslotte wil 
men nog de eventuele samenhang nagaan 
tussen het verloop van de omgangsregelingen 
en de factoren die zich voordoen in de sociale 
processen waardoor zij tot stand komen. 
Werkwijze: Een honderdtal (ex-)echtparen 
wordt geinterviewd op het moment dat de 
echtscheidingsprocedure wordt aangespannen, 
op het tijdstip dat de echtscheiding wordt 
uitgesproken en een half jaar later. Bovendien 
worden hun kinderen, de advocaten en andere 



betrokkenen geïnterviewd. Er zijn inmiddels 
enkele deelrapporten verschenen. 

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

Stichting voor onderzoek naar psychosociale 
stress, Wageningen 
Onderzoekers: J. E. J. Klilppel en A. J. M. 
Slijkerman 

Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de gebruiks-
en belevingswaarde van het tehuis en zijn 
onmiddellijke omgeving voor de daar verblij-
vende jeugdigen; relevante indicaties verza-
melen t.b.v. de optimalisering van de woon-
situatie van kinderen en jongeren in kinder-
tehuizen; 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 

75 	jongeren. Werkwijze: Bij een aantal pupillen 
zal na interviews worden nagegaan welke 
behoeftecategorieën zijn te onderscheiden en 
in welke hiërarchie. Het onderzoek wordt in 
de loop van 1983 afgerond. 

63. Gezinsproject Nijmegen ( 1983) 

Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut 
voor Orthopedagogiek 
Onderzoeker: J. van Acker 

Onderwerp is de hulpverlening aan gezinnen 
waarin de conflicten tussen de ouders en de 
adolescente meisjes zo hoog zijn opgelopen, 
dat een residentiële plaatsing onvermijdelijk 
lijkt. Om een dergelijke plaatsing te vermijden 
werden in het verleden 15 gezinnen behandeld; 
dit onderzoek is een evaluatie van deze vorm 
van behandeling. Kenmerkend voor dit 
project is het directe contact met het gezin in 
de thuissituatie. Het uiteindelijke doel is om 
hulpverleners een hanteerbaar hulpmiddel 
aan te reiken om het gezinsklimaat te analy-
seren en te beïnvloeden, via interventies die 
zijn gericht op de emotionele relaties en de 
interne rolverdeling. Training van hulp-
verleners zal binnen dit project ook plaats-
vinden. 



64. Hulpverlening aan extreem moeilijke 
jongeren (1983) 

Universiteit Leiden, Vakgroep Klinische 
en Orthopedagogiek 
Onderzoeker: J. D. van der Ploeg 

Nagegaan wordt o.a. wat er van jongeren, 
die m.b.t. de hulpverlening zogenaamd 'tussen 
de wal en het schip' vallen, terechtkomt, om 
hoeveel en om welke jongeren het eigenlijk 
gaat, hoe de hulpverlening aan hen plaats-
vindt en hoe een meer geschikte hulpverlening 
vorm kan krijgen. Bronnen voor materiaal-
verzameling zijn: meningen van hulpverleners, 
evaluatie van afgesloten en lopende experi- 
menten, systematische inventarisatie van 
hulpverleningscontacten en follow-up studie 
van een honderdtal jongeren. 

65. Evaluatie-onderzoek Vroeghulp Raden 
76 	voor de Kinderbescherming ( 1983) 

Stichting Research voor Beleid, Leiden 
Onderzoeker: A. W. M. Coenen 

Evaluatie van de vroeghulp zoals deze door 
de Raden voor de Kinderbescherming wordt 
geboden. Het is de bedoeling te achterhalen 
wat men wel en wat men niet verwacht van 
de vroeghulp en of de doelstelling van vroeg- 
hulp en de wensen die er bestaan t.a.v. de 
vroeghulp worden gerealiseerd. Het onderzoek 
bestaat uit twee delen: een mondeling deel 
en een schriftelijk deel. Het eerste deel omvat 
gesprekken met kinderen, ouders, kinder-
politie en maatschappelijk werkers van de 
Raden. Het tweede deel omvat de analyse 
van meldingsformulieren van in verzekering 
gestelde jongeren en van vroeghulpverslagen 
van maatschappelijk werkers. 

66. Prejop-project ( 1983) 

Universiteit Leiden, Vakgroep Klinische- en 
Orthopedagogiek 
Onderzoeker: J. D. van der Ploeg 

Doel is te bepalen in welke mate en in welke 
vorm hulpverlening kan worden gegeven aan 



jongeren die in aanraking komen met de 
kinder- of zedenpolitie, opdat die hulp-
verlening leidt tot vermindering van herhaalde 
contacten. Nagegaan zal worden wat de 
gevolgen zijn van deze hulpverlening, waaraan 
deze zijn toe te schrijven en hoe de hulp-
verlening thans is gerealiseerd. Het onderzoek 
is opgezet als een veldexperiment waarbij 
aan een groep jongeren hulp wordt geboden 
en een andere groep jongeren als controlegroep 
dient. Er zal vooral aandacht worden besteed /  
aan jongeren uit etnische minderheden. 

67. Validering Belson's schaal ( 1982) 

Universiteit Utrecht, Vakgroep Klinische 
Pedagogiek 
Onderzoeker: J. A. Landsheer 

Onderzoek ter validering van een screenings-
instrument voor het vaststellen van omvang 

77 	en aard van stelen bij jongens, zoals in 
Engeland ontworpen door Belson. Probleem-
stelling: Is dit instrument betrouwbaar en 
valide genoeg om in Nederland een juiste 
indicatie te geven welke jongeren een zeer 
grote kans maken om betrapt te worden op 
winkeldiefstal en in aanraking te komen met 
de kinderpolitie? D.m.v. de Belson's schaal 
zouden dan in een vroeg stadium stappen 
kunnen worden genomen ter voorkoming van 
recidive. De Belson-procedure is een gestand-
aardiseerd interview. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van 44 kaarten waarop verschillende 
soorten diefstallen staan. Verder wordt in 
dit onderzoek gebruik gemaakt van politie-
gegevens en een vragenlijst waarin naar achter-
grondgegevens wprdt gevraagd. 

C. Lopend intern onderzoek 

68. Plaatsing pleeggezinnen ( 1981) 

CWOK 
Onderzoekers: M. van Ooyen en T. van Hecke 

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 plaat-
singen te reduceren; 4. Evaluatie van de 
beoordeling van het nieuwe systeem door 
plaatsende instanties, pleeggezincentrale, 
pleegouders. Werkwijze: Nulmeting (inventa-
risatie aan de hand van registratieformulieren) 
waarna een experiment wordt opgezet. In het 
onderzoek zal het experiment worden geëva-
lueerd. De doelstellingen van het experiment 
zijn: sterke uitbreiding van het aantal pleeg-
gezinplaatsingen bij eerste uithuisplaatsingen 
van jonge kinderen (onder 10 jaar) en terug-
dringen van het (relatief hoge) percentage 
voortijdig afgebroken plaatsingen. 
Inmiddels is een rapport over het vooronderzoek 
verschenen; in september 1983 wordt met het 
experiment begonnen. 

78 	69. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden ( 1981) 

CWOK 
Onderzoeker: 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 tot de tehuisplaatsing 
heeft geleid en de problematiek bij de tehuis-
plaatsing. Werkwijze: Inventarisatie (geen 
effectmeting), via dossieronderzoek en 
interviews met de jongeren, hun ouders, 
plaatsende instanties en groepsleiding. 
Het onderzoek wordt medio 1983 afgesloten 
en zal een follow-up krijgen. 

70. Begeleiding Vietnamese lniotvluchtelingen 
( 1981) 

CWOK 
Onderzoeker: E. van der Hoeven 

Doelstelling: Inventarisatie van problemen/ 
knelpunten m.b.t. de groep Vietnamese 
vluchtelingen (jongeren), die onder voogdij 
staan van 'De Opbouw'. Werkwijze: Dossier-
onderzoek bij steekproef, interviews met 



begeleiders en met Vietnamese jongeren. 
Inmiddels zijn 2 rapporten verschenen. 

71. Inventarisatie harddrugverslaafde minder-
jarigen (1981) 

CWOK 
Onderzoeker: K. Zandvliet 

Doelstelling: Het verkrijgen van meer inzicht 
in de omvang van de drugproblematiek onder 
minderjarigen. Werkwijze: Enquête in 4 steden 
bij (kinder-)politie, Officieren van Justitie en 
kinderrechters en bij de 8 Rijksinrichtingen 
voor jeugdigen, na gesprekken met mede-
werkers van deze instanties. Geprobeerd wordt 
te achterhalen hoeveel minderjarige harddrug-
gebruikers met politie, Officier van Justitie 
en/of kinderrechter in aanraking komen en 
hoeveel gevallen van harddruggebruik er 
voorkomen in de Rijksinrichtingen voor 

79 	jeugdigen. 
Medio 1983 wordt het onderzoek afgesloten. 

72. Evaluatie-onderzoek experimenten alter-
natieve sancties voor jeugdigen ( 1982) 

CWOK 
Onderzoeker: P. H. van der Laan 

De Commissie Herziening Strafrecht voor 
Jeugdigen (Commissie Anneveldt) heeft 
in haar interim-advies van juli 1981 voorgesteld 
experimenten op te zetten met alternatieve 
sancties voor minderjarigen. Deze experimenten 
zouden wetenschappelijk begeleid moeten 
worden. 
Het onderzoek bestaat uit 3 fasen: vooronder-
zoek (voorpeiling onder degenen die de alter-
natieve sancties zullen gaan toepassen), de 
inventarisatie-fase (waarin gegevens worden 
verkregen over het verloop van de experi-
menten) en de evaluatie-fase (waarin o.m. 
de jongeren zelf worden benaderd). Naast dit 
onderzoek zal een dossieronderzoek worden 
gedaan. 
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73. Politiecontacten met minderjarigen uit 
etnische minderheidsgroepen ( 1983) 

CWOK 
Onderzoekers: E. van der Hoeven, H. J. de 
Kort en A. E. van Burik 

Doelstelling: Het verwerven van inzicht in de 
aantallen, aard en afdoening van de contacten 
van de kinderpolitie met minderjarigen uit 
etnische minderheidsgroepen in vergelijking 
met Nederlandse jongeren. Het onderzoek 
bestaat uit 2 delen: het eerste deel bestaat 
uit het registreren van contacten bij de 
politie, het tweede deel bestaat uit observaties 
bij de politiekorpsen en interviews met 
jongeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
bij politiekorpsen in een aantal plaatsen. 



Overig onderzoek op het 
beleidsterrein van het 
Ministerie van Justitie of 
daaraan rakend 
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I. UNIVERSITEITEN 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut `13onger' 

74. Afwijkend gedrag bij kinderen in 
tehuizen 

Onderzoeker: drs. R. R. J. Landman 

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te 
krijgen in de positie van kinderen in tehuizen. 
Met behulp van een inhoudsanalyse van de 
beschikbare dossiers worden de nodige 
gegevens verzameld, die als basismateriaal 
dienen voor een vervolgstudie. Daarnaast 
vindt door middel van een tiental casestudies 
een beschrijvend perceptie-onderzoek plaats. 
In deze case-studies worden gesprekken 
gevoerd met kinderen en personen die 
betrokken zijn bij het proces van tehuis- 

82 	plaatsing. Het onderzoek is verricht in een 
tehuis voor normale jeugd en wordt afgerond 
in de vorm van een dissertatie. 

75. Vernielingen in Amsterdam 

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

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

76. Verkrachting: feiten en visies 

Onderzoeker: drs. Ed Leuw 

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



verkrachting. Zowel kwantitatieve als kwali-
tatieve gegevens: relatieve frequenties van 
aangifte, opsporing, dagvaarding, veroordeling, 
kenmerken van daders en slachtoffers, relatieve 
zwaarte van straffen, gehanteerde begrips-
matige constructies door de verschillende 
partijen ter beoordeling van de 'ernst' en 
`schuld'-vragen. Visies: Definities en verklarin-
gen van aanranding en verkrachting vanuit: 
sociologie, criminologie, psychologie/ 
psychiatrie, socio-biologie, antropologie, 
(radicaal) feminisme. 

77. Criminaliteit van de corporatie 

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

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



78. Taakvervulling van de politie in een 
Amsterdams stadsdeel 

Onderzoeker: drs. D. J. Wijmer 

In dit onderzoek wordt getracht een zo 
compleet mogelijk 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 controle- en hulpverleningsinstantie 
een handelingsmodel ontwikkelt dat min of 
meer is afgestemd op de specifieke situatie 
in dit stadsdeel. 

79. Misdaadverslaggeving in Nederland 

Onderzoeker: drs. H. J. Franke 

Door het verzamelen en interpreteren van 
84 	verslagen en berichten in Nederlandse kranten 

zal gepoogd worden het inzicht te vergroten 
in de ontwikkeling van de misdaadverslag-
geving sinds 1800. Met name zal getracht 
worden de samenhang tussen ontwikkelingen 
in de aard en omvang van de misdaadverslag-
geving en andere lange-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. 

80. Ontwikkelingen in strafsoorten 

Onderzoeker: mr. M. J. M. Salden 

Het huidige strafrecht kent als sancties vooral 
vrijheidsbeneming en geldboete. Vroeger waren 
er veel meer mogelijkheden tot bestraffing. 
Welke zijn dat geweest en waarom zijn die 
verdwenen of worden ze niet meer toegepast? 
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de 
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ontwikkelingen in de strafsoorten, zoals het 
functioneren van vrijplaatsen in vroeger dagen, 
de lijf-, en levensstraffen, de opkomst van de 
gevangenis en de invoering en toepassing van 
de tegenwoordige hoofdstraffen en bijkomende 
straffen. Met welke politieke, economische, 
sociale of culturele factoren hangen deze 
veranderingen samen? In het bijzonder zal 
aandacht worden besteed aan de geschiedenis 
van de Rijkswerkinrichting, waar rond de 
eeuwwisseling duizenden mensen in terecht 
kwamen. Zijn de gedragingen waarvoor die 
straf werd gegeven niet meer strafbaar? Wordt 
daar soms anders over geoordeeld door politiek 
en publiek? Dat zijn de vragen die hier zoal 
aan de orde komen. 

81. De criminologie van binnenuit. Een 
analyse van criminologische literatuur uit het 
gezichtspunt van 'crimineel-zijn en gezeten 
hebben' 

Onderzoeker: drs. J. A. T. Meys 
Supervisor: Prof. dr. Jac. van Weringh 

Het doel van het onderzoek is inzicht te 
verwerven in de bestaande criminologische 
literatuur, met name over het gevangeniswezen, 
aan de hand van de ervaringen als gedetineerde. 
Wat kan aan die literatuur, geschreven door 
onderzoekers die niet veroordeeld zijn en niet 
gezeten hebben, worden toegevoegd? En dus 
ook: wat ontbreekt aan die literatuur van 
onderzoekers die de gevangeniservaring missen? 

Universiteit van Amsterdam 
Vakgroep Sociale Hulpverlening 

82. Hulp bij omgangsregelingen 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Wegelin 

Onderzocht wordt hoe hulpverleners zich 
opstellen inzake advisering en hulpverlening 
in verband met omgangsproblematiek na 
scheiding. Met name zou duidelijk moeten 
worden, welke ruimte hulpverleners toekennen 
aan de volgende betrokken partijen: moeder-
voogdessen, kinderen, en vader-niet voogden. 
In 1983 verscheen als deelonderzoek in dit 
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verband een rapport waarin de beeldvorming 
over moeders en vaders in verband met 
omgang onderzocht is ('De ideologiese 
konstruktie van omgangsrecht'). In voorbe-
reiding is, als vervolg hierop, een deelonder-
zoek naar de afwegingen die hulpverleners 
in hun cases hanteren bij omgangsbemiddeling. 
Naar verwachting wordt in 1983 een deel-
onderzoek afgesloten naar de ervaringen van 
40 moeder-voogdessen met conflictueuze 
omgangsregelingen, met name hun ervaringen 
met betrekking tot de hulpverlening. De aard 
van de hulpverlening — juridisch, maatschap-
pelijk, psycho-sociaal — wordt in dit onder-
zoek nader belicht. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

83. Historische verbeeldingen van gevangenis-
ervaringen 

Onderzoeker: Prof. dr. H. Bianchi 

Een cinematografische studie op grond van 
historische verbeeldingen van gevangenis-
ervaringen n.a.v. prenten van Piranesi. 

84. De geschiedenis van het strafrecht van de 
19e eeuw 

Onderzoeker: drs. S. van Ruller 

Een historisch/criminologische studie naar 
veranderingen in de Nederlandse strafrechts- 
pleging sinds het begin van de 19e eeuw 
toegespitst op het onderwerp toepassing Code 
Pénal, doodstraf en gratie 1811-1870. 

85. Kerkelijke tucht en wereldlijke rechtspraak 
in Amsterdam, 1650-1750 

Onderzoeker: drs. H. W. Roodenburg 
Supervisie: prof. dr. H. Bianchi en prof. 
dr. A. Th. van Deursen 

Via literatuurstudie en archiefonderzoek zal 
getracht worden inzicht te verkrijgen in de 
veranderende verhoudingen tussen kerkelijke 
tucht en wereldlijke rechtsprak in Amster- 
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dam, tijdens de jaren 1650-1750. Onder 
meer zullen de volgende vragen worden 
gesteld: hoe functioneerde de kerkelijke 
tucht, waar lagen de competentiegrenzen 
tussen tucht en rechtspraak en welke crimina- 
liteit kwam nooit voor de rechterlijke maar 
slechts voor de kerkelijke instanties? Het 
onderzoek heeft een historisch-criminologisch 
karakter. Niet alleen zullen begrippen uit 
de etiketteringstheorie worden toegepast. 
Ook zal getracht worden de veranderende 
verhoudingen tussen kerkelijke tucht en 
wereldlijke rechtspraak in verband te brengen 
met langere-termijn-processen, met name de 
veranderende betrekkingen tussen Kerk en 
Staat in het Nederlandse staatsvormings-
proces. Het onderzoek zal medio 1986 
worden afgerond in de vorm van een proef-
schrift. 

86. Vroeghulp in Amsterdam 

Onderzoekers: R. L. Bergsma, H. IJzerman, 
J. de Lange en C. Maas 

Het onderzoek, inhoudende een enquête onder 
vroeghulpmedewerkers in de jaren '78/'79, 
een aantal gesprekken met gedetineerden in 
1979 en elf diepte-sociologische interviews 
met vroeghulpmedewerkers in 1980/81 is uitge-
mond in een eindverslag, uitgebracht in juni 1985 
Hierin is een poging gedaan de resultaten van 
de verschillende deelonderzoeken op elkaar te 
betrekken. In het rapport wordt bijzondere 
aandacht besteed aan het laatste deelonder-
zoek: de interviews met de vroeghulpmede-
werkers. Deze interviews werden op de band 
opgenomen en na een eerste verwerking gevolgd 
door een tweede interview. Daarna werden de 
gesprekken getranscribeerd, gecategoriseerd 
en gecodeerd. Centraal staan in dit deel van 
het verslag de vragen: 'hoe wordt vroeghulp 
bedreven' en 'wat vindt men van vroeghulp'. 
Het enquêtemateriaal is beschrijvend geanaly-
seerd en vervolgens is op een aantal variabelen 
een loglineaire analyse toegepast. Bij de 
uitwerking van de gegevens uit de interviews 
is gebruik gemaakt van onderzoeksmethoden 
gebaseerd op ethnomethodologische theorieën. 
Het ligt in de bedoeling dat op basis van deze 



methode voortgezet onderzoek wordt ontwik- 
keld, terwijl gelijkertijd verdere beschikbare 
gegevens uit nog niet geanalyseerde onder-
zoekscategorieën zoals 'contact met de politie', 
'contact met de advocaat', contact met de 
Ov3 en de Rechter-commissaris, e.d. worden 
verwerkt. 

87. Info-project Demersluis 

Onderzoekers: mr. Arthur Frid en drs. S. J. 
Steenstra 

Een initiatief van de Alg. Reclasserings 
Vereniging om gedurende een experimentele 
periode, sept. '82—april '83, in de inkomst-
toren van de Penitentiaire Inrichtingen 
Overamstel te Amsterdam, aan alle net binnen-
gekomen voorlopig gedetineerden een pakket 
met gestructureerde informatie aan te bieden 
over doen en laten van de reclassering. Het is 

88 	de bedoeling op basis van de opgedane ervarin- 
gen een videoband en een brochure voor 
gedetineerden te maken, alsmede een lesbrief 
voor de presentatoren, welke in de toekomst 
in alle huizen van bewaring kunnen worden 
gebruikt. Het eindverslag verschijnt zomer 
1983; de videoband, brochure en lesbrief 
omstreeks eind 1983. 

88. Methodologische principes van praktijk-
gericht onderzoek 

Onderzoekers: drs. C. Maas de Waal en drs. J. 
Stuyling de Lange 

Probleemstelling: het ontwikkelen van crimi-
nologische onderzoeksmodellen om de praktijk-
gerichte onderzoeken van het Criminologisch 
Instituut van de V.U. methodologisch te 
funderen. De verschillende praktijkgerichte 
onderzoeken van dit instituut hebben met 
elkaar gemeen dat zij een aantal vragen oproepen 
m.b.t. de bruikbaarheid van methodologische 
principes van actie- en handelingsonderzoek, 
in vergelijking met de vanuit verschillende 
wetenschapstheoretische stromingen ontwik-
kelde inzichten. 



Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatrie 

89. Bewijs tegenover rechtsvinding in het straf-
proces 

Onderzoeker: mw. mr. J. Bins 

Doelstelling: onderzoek naar de grondslagen 
van het strafproces, nl. naar het karakter van 
feitenvast stelling 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: 

89 	(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. 

90. 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. 



91. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A. J. Machielse 

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

92. Beklagregeling gedetineerden 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

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

93. Openbaarheid in de (straf)rechtspleging 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

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

94. Politiebevoegdheden bij ontdekking op 
heterdaad van strafbare feiten 

Onderzoeker: drs. J. Naeyé 

Probleemstelling: Op welke wijze worden de 
bevoegdheden bij ontdekking op heterdaad 
van strafbare feiten juridisch genormeerd en 
in de dagelijkse politiepraktijk toegepast? 
In hoeverre is het gewenst dat er in de huidige 
wettelijke regelingen van deze politiebevoegd-
heden wijzigingen worden aangebracht? 
Fasering: 1981-1982: opbouw probleem-
stelling; 1982-1984: materiaalverzameling; 
1985: verslaglegging. Publikatie: dissertatie, 
tijdschriftartikelen en videobanden. Het 
onderzoek is mogelijk gemaakt door toeken-
ning van subsidie uit de zgn. 'Beleidsruimte 
Onderzoek' van de Vrije Universiteit en door 
subsidiëring vanwege het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 



95. De rechtspositie van de geestelijk 
gehandicapte 

Onderzoeker: mr. K. Blankman 

Onderwerp: De rechtspositie van de geestelijk 
gestoorde in het personen- en familierecht; 
uit te monden in een dissertatie. 

96.Anglo-amerikaans strafrecht 

Onderzoeker: N. Keijzer 

Doelstelling: Het tegemoetkomen aan de 
behoefte aan een Nederlandstalige inleiding 
in het Anglo-amerikaanse strafrecht en straf-
procesrecht, die als uitgangspunt kan dienen 
voor verder rechtsvergelijkend onderzoek. 

97. Strafrecht en computermisbruik 

91 	Onderzoekers: N. Keijzer en G. P. C. 
Vandenberghe 

Een onderzoek naar de problemen die zich 
voordoen bij de opsporing en bij de juridische 
kwalificatie van computermisbruik, in het 
bijzonder voorzover gepleegd met het oog-
merk van wederrechtelijke bevoordeling of 
van het toebrengen van schade. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

98. Onderwijs en delinquentie 

Onderzoekers: dr. F. P. H. Dijksterhuis, dr. 
J. A. Nijboer en dr. H. L. W. Angenent 

Centraal in dit project staat de wisselwerking 
tussen het onderwijssysteem enerzijds en de 
leerlingen, die daarin verschillende posities 
innemen (type onderwijs, positie binnen de 
school e.d.) anderzijds. Daarbij wordt speciale 
aandacht geschonken aan de problematiek 
rond het al dan niet aanvaarden (legitimiteit) 
van het onderwijs als socialisatie-instituut 
door met name de leerlingen in de zwakste 
posities in het onderwijssysteem. Geprobeerd 
wordt onder andere na te gaan in hoeverre de 



niet-aanvaarding tot delinquent gedrag leidt. 
Samenwerking: enkele schooldirecties. Einde: 
1985. Publikatievorm: Onderzoekrapporten 
en artikelen. 

99. Jeugdsubculturen en delinquentie 

Onderzoekers: drs. C. J. A. Janssen, drs. S. 
Miedema en drs. W. R. Hartholt 

Welke zijn de structurele voorwaarden waar-
onder jeugdsubculturen ontstaan en onder 
welke structurerende voorwaarden treden 
jongeren toe tot en participeren zij aan 
deviante, c.q. delinquente subculturen. Samen-
werking: Ministerie van WVC. Einde: 1984. 
Publikatievorm: Onderzoekrapporten en 
artikelen. 

100. Druggebruik en heroihestructuur 

92 	Onderzoekers: drs. C. J. A. Janssen, drs. J. H. 
Jansen en drs. K. Swierstra 

De confrontatie van deviante jongerensub-
culturen met de illegale infrastructuur van de 
heroinehandel en aanpalende bedrijfstakken, 
levert een voor Nederland betrekkelijk nieuw 
type criminaliteit op. Hoe verhouden zich 
ontstaan en ontwikkeling van jongerensub-
culturen tot deze (georganiseerde?) crimina-
liteit? Samenwerking: Ministerie van WVC. 
Einde: 1984. Publikatievorm: Onderzoek-
rapport en artikel(en). 

101. Weglopers 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Vastgesteld wordt wat de omvang is van het 
`wegloopprobleem' en nagegaan wordt in 
hoeverre het (toenemende) weglopen van 
jeugdigen uit gezinnen, van school en uit 
inrichtingen te verklaren is vanuit de 
positie(s) die zij in de genoemde structuren 
innemen enerzijds en de (toegenomen) opvang-
mogelijkheden die de huidige samenleving 
hun biedt, anderzijds. Daarnaast zullen ook 
de individuele kenmerken van weglopers de 
aandacht krijgen. Samenwerking: Universiteit 



van Nijmegen (Instituut voor Orthopedagogiek). 
Einde: 1987. Publikatievorm: tussenrapporten, 
artikelen, boek. 

102. Werkloosheid en criminaliteit 

Onderzoekers: dr. R. W. Jongman, dr. H. 
Timmerman en drs. E. Marsman 

Nagegaan wordt onder welke voorwaarden 
werkloosheid — en dan met name de onvrij-
willige werkloosheid — tot criminaliteit leidt 
en wat de consequenties voor de maatschappe-
lijke positie zijn. Samenwerking: CBS, afd. 
Gerechtelijke Statistieken, Arbeidsbureau. 
Einde: 1985. Publikatievorm: Onderzoek-
rapport en artikelen. 

103. Maatschappelijke ongelijkheid en 
criminaliteit 

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

Is er, in het algemeen, een relatie te vinden 
tussen de (mate van) ongelijkheid in een 
gemeenschap en aard en omvang van de 
criminaliteit enerzijds en de reacties op die 
criminaliteit anderzijds. Einde: 1985. Publikatie- 
vorm: Onderzoekrapporten en artikelen. 

104. Reacties op 'traditionele' vormen van 
jongerencriminaliteit 

Onderzoekers: dr. M. F. Andriessen, dr. J. 
Allersma, dr. H. L. W. Angenent, mr. P. F. 
Cats, drs. Th. R. Drost, dr. J. A. Nijboer, 
drs. G. J. Ploeg, drs. R. K. Boelens, mr. drs. 
M. J. Winkels, mr. J. Weier. 

Hoe heeft zich in de verzorgingsstaat de 
justitiële reactie ontwikkeld op (potentieel) 
crimineel gedrag van jongeren? Wat is het 
effect ervan op de criminaliteit en de (poten-
tiële) criminelen? Welke alternatieven zijn er 
om de schadelijke kanten van de justitiële 
reactie te vermijden en hoe functioneren 
deze? Samenwerking: Ministerie van Justitie, 
Dir. Kinderbescherming, Willem Pompe 
Instituut Utrecht. Einde: 1988. Publikatie- 



vorm: Onderzoekrapporten, artikelen, boeken, 
dissertatie. 

105. Reacties op de witte-boorden criminaliteit 

Onderzoekers: drs. Th. R. Drost, dr. F. P. H. 
Dijksterhuis, dr. R. W. Jongman en dr. H. 
Timmerman 

Hoe is de afhandeling van misdrijven en 
overtredingen van mensen die respectabele 
posities bekleden? Samenwerking: Inspectie 
der Belastingen; Arbeidsinspectie. Einde: 1983. 
Publikatievorm: Congresbijdrage, artikel. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

106. Gedragstherapie bi/de behandeling van 
delinquenten 

94 	Onderzoeker: dr. A. R. Hauber 

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin 
gedragstherapie toepassing vindt bij de behan-
deling van delinquenten (i.c. zij die op grond 
van ontdekte wetsovertredingen zijn gestraft 
of op grond van norm-overtredende gedra-
gingen deskundige hulp zoeken) wordt een 
semi-gestructureerd interview afgenomen bij 
degenen die zich beroepshalve met deze 
materie bezighouden, namelijk de leden van 
de Vereniging voor Gedragstherapie. De 
analyse van de data is afgerond en publikatie 
volgt binnen afzienbare tijd. 

107. Criminaliteit met cheques in Nederland 

Leiding: drs. L. G. Toornvliet 

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

108. Pedofilie 

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

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

109. Politionele selectiviteit 

Onderzoekers: drs. H. M. Willemse, K. Tjoen 
Tak Sen en B. Meys 

Secundaire analyse van materiaal verzameld 
i.v.m. het experiment omtrent de invloed van 
kenmerken van verdachten op politiegedrag. 

110. Straftoemeting en persoonsfactoren 

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. 

111. School en precrimineel gedrag (vergeli:j-
kend 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 wer-
ken voor het optreden van crimineel gedrag. 



112. Vandalisme internationaal bezien 

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 vraag-
gesprekken met scholieren, werkende jongeren, 
werkloze jongeren, leerkrachten, jongere 
werkers en politie inzicht geven in de voor elk 
land specifieke variabelen welke met vandalis- 
tisch gedrag samenhangen. Dit inzicht kan 
mogelijk bijdragen tot een oplossing van dit 
probleem. 

113. Het internationale agressieproject 

Onderzoekers: prof. dr. W. Buikhuisen, in 
96 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 
agressie. Drie soorten geweldplegers worden 
onderscheiden en wel: (1) Een groep delin-
quenten waarvoor geldt dat geweld een middel 
is om een bepaald, gewoonlijk economisch, 
doel te bereiken. Het gaat hier om personen 
die b.v. tegen betaling geweld toepassen 
(onderwereldcriminaliteit); (2) Een groep 
impulsieve geweldplegers. Hier gaat het om 
mensen die vaak bij vechtpartijen betrokken 
zijn, en menigmaal veroordeeld zijn voor mis-
handeling. Populair gezegd zijn het heet-
gebakerde personen die al bij de geringste 
aanleiding overgaan tot handgemeen; (3) De 
derde groep bestaat uit mensen die hun agressie 
altijd sterk in bedwang hebben gehouden, maar 
in bepaalde gevallen hun zelfbeheersing hebben 
verloren, vaak met zeer ernstige gevolgen. Via 
vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan 
of deze categorieën geweldplegers onderling 
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verschillen en in welk opzicht zij zich onder-
scheiden van respectievelijk geïnstitutionali-
seerde en niet-geinstitutionaliseerde personen 
die als geweldplegers te typeren zijn. De groep 
agressieve delinquenten bestaat uit gedetineer-
den die momenteel wegens geweldpleging een 
straf uitzitten in de Ramle gevangenis in 
Israël, een zogenaamde 'maximum security 
prison' voor commune delinquenten. Het 
onderzoek bestaat uit een sociologisch gedeelte, 
een psychologisch gedeelte, een endocrinolo-
gisch gedeelte, een psycho-fysiologisch 
gedeelte en een neuro-psychologisch gedeelte. 
Leiden zal dat laatste onderdeel voor haar 
rekening nemen. Voor een nadere uitwerking 
hiervan wordt verwezen naar de paper: 'Infor-
matie met betrekking tot een in Israël te verrich-
ten voorstudie naar de achtergronden van bepaal-
de vormen van agressieve criminaliteit'. Daar 
wordt tevens uitgebreid ingegaan op de garan-
ties ten aanzien van de proefpersonen. 

114. Onderzoek bij kinderen met gedrags-
problematiek 

Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch 
Instituut 

De vragen achter het onderzoek zijn: Waarom 
zijn sommige jongeren agressief, worden 
sommigen niet geaccepteerd door leeftijd-
genoten en zijn sommigen geïsoleerd? Hoe 
beginnen, verlopen en eindigen sociale inter-
acties van deze personen? Hoe verandert het 
gedrag in de loop van de ontwikkeling? In de 
eerste plaats zal worden geprobeerd d.m.v. 
directe gedragsobservatie antwoorden te 
vinden op deze vragen. Daarnaast zal aanvul-
lende 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 
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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 samen-
werking met de hoogleraren Sevenster en 
Van Hooff. De projectleiders zijn mevr. dr. 
E. H. M. Bontekoe en drs. R. Hijman. 

115. Cohort onderzoek 

Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch 
Instituut 

Onderwerp van studie is agressief gedrag, 
bestudeerd vanuit een ontwikkelingsperspectief. 
Een groep kinderen die in een bepaald jaar 
is 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 bete-
kenis is van verschillende factoren voor het 
ontstaan van vormen van agressief gedrag. 
Daarnaast zal ook aandacht worden geschon-
ken aan andere vormen van aandacht trekkend 
gedrag (b.v. hyperactief gedrag, chronisch 
nerveuze gewoonten, gedragsproblemen op 
school). 
Met behulp van longitudinale-analysetech-
nieken zal zoveel mogelijk worden getracht 
aan te geven hoe de relevante factoren op 
elkaar inwerken. Naast deze longitudinale 
opzet zal een aantal ondersteunende studies 
worden verricht, waarbij het ontwikkelings-
perspectief niet voorop staat. 
Binnen het project zijn vier deelgebieden te 
onderscheiden: een medisch-organisch, een 
psychologisch, een sociaal-gedragsmatig en een 
algemeen deel. In het medisch-organische 
deelgebied zal de nadruk liggen op variabelen 
zoals zwangerschaps- en geboortecomplicaties, 
aanwezigheid van ziekten gepaard gaande met 



hoge koorts, neurologische afwijkingen, trau-
mata, enz. Gegevens zullen worden verzameld 
via medische dossiers en hetero anamneses 
betreffende de gehele levensperiode van de te 
onderzoeken kinderen. In het psychologische 
deelgebied zal de nadruk liggen op de vaststel-
ling van de ontwikkeling van het kind op het 
gebied van persoonlijkheid, emotionaliteit, 
cognities, enz. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van verschillende dataverzamelings-
technieken. In het sociaal-gedragsmatige deel-
gebied valt het zwaartepunt op het sociale 
gedrag van de leden van het cohort. Centraal 
staan gebieden zoals het functioneren op 
school, het functioneren in de leeftijdsgroepen 
en de ouder—kind relatie. In het algemeen deel 
varl het onderzoek ligt de nadruk op de 
theoretische en praktische integratie van de 
verschillende deelgebieden. Voortvloeiend 
uit het longitudinale karakter van het project 
kan de voltooiing niet worden verwacht voor 

99 	de jaren 1990. Vóór die tijd zullen regelmatig 
tussenrapporten worden gepubliceerd. 

116. Cerebrale dominantie en delinquent 
gedrag 

Onderzoeker: mr. drs. B. W. G. P. Meijs 

Vanuit biosociale optiek zal de relatie tussen 
cerebrale dominantie en delinquent gedrag 
worden bestudeerd. Als indicatoren voor 
cerebrale dominantie worden gebruikt de 
scores op eenvoudige lateralisatie-vragen-
lijsten. Nagegaan wordt of en in welke mate 
andere factoren — zoals b.v. neuropsycholo-
gische stoornissen — dit verband nader kwali-
ficeren. Het project is opgezet in samenwerking 
met onderzoekers in Israël en de V.S. 

117. 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 
onderzocht en tevens psychofysiologisch. Dit 
laatste zal geschieden vóór en na consumptie 
van alcohol. 

118. Modellen in de criminologie 

Onderzoekers: mr. drs. B. W. G. P. Meijs en 
prof. dr. W. Builchuisen 

Verschillende wijzen van oriëntatie in de 
criminologie worden nader getoetst aan de 
hand van secundaire statistische analyses van 
empirisch materiaal. Met name zullen hiervoor 
de data worden gebruikt van het reclasserings-
onderzoek dat tussen 1966 en 1971 werd 
uitgevoerd door de Criminologische Instituten 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de 
Rijksuniversiteit te Groningen. De centrale 

100 	vraagstelling is of bepaalde concepten uit het 
monologisch netwerk van de criminologie 
aldus kunnen worden getoetst en verhelderd. 

119. 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. 
Mednick zullen specifieke biosociale crimino-
logische modellen worden ontwikkeld en 
getoetst. Allereerst zal een inventarisatie 
worden gemaakt van mogelijke hypothesen 
en theoretische modellen. 
Vervolgens zullen deze via statistische analyses 
worden getoetst. Bovendien is het mogelijk 
exploratieve analyses te doen waaruit meer 
nieuwe hypothesen gegenereerd kunnen worden. 

120. Psychobiologische aspecten van agressie 

Onderzoekers: mevr. dr. W. H. M. Bontekoe 
en drs. R. Hijman 

Inventarisatie van de literatuur over agressie 
met bijzondere aandacht voor m.n. de psycho- 



biologische factoren, die een rol spelen bij de 
regulatie van agressief gedrag. 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

121. Criminaliteit als een sociaal conflict 

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

Vergelijkend onderzoek naar de interactie tussen 
het strafrechtelijk apparaat en vermogens-
delinquenten enerzijds, en die tussen de belas-
tinginspectie en overtreders van de inkomsten-
belastingwetten anderzijds. Het doel van het 
onderzoek is de beide interactieprocessen te 
beschrijven. In aansluiting op een theorie van 
A. Turk, wordt geprobeerd het verloop van 
dergelijke interacties te verklaren met conflict- 

101 	theoretische noties. Publikatie: najaar 1983. 

122. Deviante socialisatie 

Onderzoeker: drs. G. J. N. Bruinsma 

Doel van het onderzoek is het toetsen van een 
theoretisch model zoals dit door K. D. Opp is 
ontwikkeld op basis van de differentiële 
associatietheorie van E. H Sutherland. Met 
behulp 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 afge-
nomen, 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 (promotor prof. dr. C. I. Dessaur). 



123. 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 
daarop. Het onderzoek spitst zich toe op het 
vraagstuk van het generaal-preventieve effect 
van het politiële en justitiële optreden. 

124. Verschillen in vervolgings- en straftoe-
metingsbeleid 

Onderzoeker: dr. J. P. S. Fiselier 

In deze studie wordt met behulp van gegevens 
van het C.B.S. onderzoek gedaan naar verschil-
len inzake seponering en straftoemeting tussen 
de verschillende arrondissementen over een 
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125. Massamedia en criminaliteit 

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

In dit promotie-onderzoek worden de effecten 
van misdaadnieuws op het publiek en op straf-
rechtelijke functionarissen besproken. Vervol-
gens 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 (promotor 
prof. dr. C. I. Dessaur). 

126. Methodologieën in de criminologie 

Onderzoeker: dr. M. A. Zwanenburg 

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



127. Metafysische aspecten van een aantal 
criminologische theorieën 

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

Methodologisch en wetenschapsfilosofisch 
onderzoek naar metafysische vooronder- 
stellingen van een aantal recente criminolo-
gische theorieën. Het verslag zal te zijner tijd 
verschijnen in de vorm van een dissertatie 
(promotor prof. dr. C. I. Dessaur). 

128. Heroine en jeugd 

Onderzoeker: ir. A. P. Baanders 

Dit onderzoek is een cultuurstudie, waarin de 
cultuur rond opvoeding en opleiding enerzijds 
en heroine (drugs) anderzijds bestudeerd 
wordt. Het probleem van heroïneverslaving 
bij jeugdigen wordt aan de hand van het 

103 	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 heroine, m.n. ideeën over 
het gebruik van heroïne 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 volwas-
senheid. Het maatschappelijk probleem van 
drugverslaving zou een uiting kunnen zijn van 
een uit de hand gelopen adolescentie-proble-
matiek bij groeperingen yan jongeren. Daarvan 
uitgaande, wordt gekeken naar verbanden 
tussen heroïneverslaving en gezins- c.q. 
opvoedingsachtergronden. 

129. Vrouwencriminaliteit 

Onderzoeker: drs. C. J. C. Rutenfrans 

Doel van dit onderzoek is de formulering van 
een algemene theorie van crimineel gedrag die 
het criminaliteitsverschil tussen man en vrouw 
kan verklaren. 



Publikatie: `Hirschi, Opp en vrouwencrimi-
naliteit', in: Tijdschrift voor Criminologie, 
maart/april 1983. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

130. Decriminalisering algemeen en decrimi-
nalisering van zedendelicten 

Onderzoeker: prof. L. H. C. Huisman 

In het kader van de Raad van Europa werkt 
prof. L. H. C. Huisman sinds 1972 als 
voorzitter van de subcommissie Decriminali-
sering aan een onderzoek, dat enerzijds nagaat 
hoe processen van primaire criminalisering 
verlopen en dat anderzijds poogt handelings-
modellen te ontwikkelen, die het mogelijk 
maken deze processen beter te beheersen. Dit 
onderzoek leidde tot het Report on Decrimi- 
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1980. In dit rapport is de nadruk gelegd op 
één van de vormen van (de)-criminalisering, 
t.w. criminaliseren en decriminaliseren met 
betrekking tot situaties ten aanzien waarvan 
noch het negatieve karakter noch de bevoegd-
heid van de staat zich daarmee in te laten, 
wordt betwist. Als illustratie is hierbij het 
terrein van problematische situaties in de 
vermogenssfeer gebruikt. 
Thans werkt de commissie aan een rapport 
over decriminalisering in situaties waarin ofwel 
het negatieve karakter van situaties, ofwel de 
bevoegdheid van de staat zich daarmee in te 
laten, wordt betwist. Als illustratie wordt 
hierbij gebruikt het terrein van (veronderstelde) 
problematische situaties in de sexuele sfeer 
van het leven. De doelstelling van dit onderzoek 
is enerzijds een algemeen begrippenapparaat 
te ontwikkelen t.a.v. die vormen van primaire 
criminalisering die in het rapport van 1980 
onderbelicht bleven en anderzijds handelings-
modellen met betrekking tot criminaliseren in 
de sexuele sfeer aan te reiken. Omstreeks de 
jaarwisseling 1984/1985 zal deze fase van het 
werk van de subcommissie tot een publikatie 
in boekvorm leiden. Andere publikaties als 
bijdrage aan de Nederlandse discussie over de 
zedelijkheidswetgeving zullen in 1984 verschijnen 



en naar verwacht kan worden ook in latere 
jaren, zolang dit onderwerp op de weten-
schappelijke en politieke agenda staat. 

131. Decriminalisering en drugbeleid 

Onderzoeker: prof. L. H. C. Huisman, in 
samenwerking met anderen 

Sinds 1979 wordt onderzoek verricht in de 
sfeer van het drugbeleid. In 1979/1980 is met 
een internationale projectgroep een vergelijkend 
onderzoek verricht naar het drugbeleid in 
Nederland, Groot Brittannië en de B.R.D. 
Sinds 1982 is dit onderzoek in internationaal 
verband voortgezet waarbij bovendien België 
in de vergelijking werd betrokken. De onder- 
zoeksopzet impliceert een kwalitatief en 
gedeeltelijk ook actie-onderzoek bij de verschil-
lende (overheids)diensten die bij drugbeleid 
betrokken zijn. Daarbij wordt een onderscheid 
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sociale, zwak en sterk geinstitutionaliseerd), 
2) politie/justitie (politie, O.M., gerechten, 
gevangenis, Ministerie van Justitie) en 3) de 
coördinerende instanties op centraal en locaal 
niveau. Naast het onderzoek bij de diensten 
wordt participerende observatie verricht bij , 
de cliënten. Doelstelling van het onderzoek is 
o.m. inzicht te krijgen in: 1) de wijze waarop 
primaire criminalisering de activiteiten van 
diensten buiten de justitie sector (hulpver-
lening, gemeentelijk beleid) beïnvloedt; 2) de 
wijze waarop het internationale niveau de 
primaire en secundaire criminalisering op 
nationaal niveau beinvloedt; 3) de wijze 
waarop informatie (verschillend) verwerkt en 
geihterpreteerd wordt in de verschillende 
kokers (hulpverlening, justitie) en op de 
verschillende niveaus; 4) Het onderzoeken van 
mogelijkheden en ontwerpen van strategieën 
om tot een deëscalatie van het drugbeleid te 
komen en de regulatie van het gebruik van 
illegale drugs te laten plaats vinden in dezelfde 
kaders, waar die regulatie t.a.v. legale drugs 
plaats vindt; 5) Tevens is het onderzoek dienst-
baar aan een vergelijking van processen van 
secundaire criminalisering op een terrein van 
pro-actief politieoptreden en op terreinen van 
reactief politie-optreden. In het project wordt 
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samengewerkt met de universiteiten van 
Edinburgh, Bremen en Leuven en de afdeling 
soc. prev. geneeskunde van de Medische 
faculteit te Rotterdam. In de loop van 1983 zal 
een extern rapport verschijnen waarin verslag 
wordt gedaan van het vergelijkende onderzoek 
dat in 1981/1982 werd uitgevoerd. In 1986 zal 
een proefschrift verschijnen dat de besluit-
vorming op nationaal niveau tot onderwerp 
heeft. Daarbij zal de nadruk vallen op de infor-
matie die in die besluitvorming aan de orde 
komt, de externe factoren, die de vrijheid van 
besluitvorming beperken en de mogelijkheden 
de vrijheid tot besluitvorming te vergroten. 
Verder zal regelmatig door tijdschriftartikelen 
een bijdrage worden geleverd aan het debat 
over het drugbeleid. 

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

Onderzoeker: mr. P. Wesemann 

Omschrijving: Nagegaan wordt in hoeverre 
het praktisch mogelijk zal zijn om technieken 
van beleidsanalyse (waaronder de kosten-baten 
analyse) toe te passen bij beslissingen over 
vervolgings- en straftoemetingsvragen. Daartoe 
wordt een literatuurstudie gewijd aan o.a. de 
volgende onderwerpen: 
a. theoretische opzet van een kosten-baten 
analyse van strafrechtelijke beslissingen; 
b. beschikbare kennis over kosten en baten van 
strafrechtelijk optreden; 
c. veranderingen in de huidige praktijk die 
noodzakelijk zijn indien men tot praktische 
toepassing van beleidsanalyse wil geraken. 
Gestreefd wordt naar afronding in de vorm van 
een dissertatie. 
Eind 1983 wordt een interim-verslag gepubli-
ceerd onder de titel `Cost-benefit analysis and 
criminal law'; overdrukken zijn verkrijgbaar 
bij de auteur. 

133. Ongewenst klantengedrag 

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



Een onderzoek, dat ten doel heeft rationele 
beslissingen mogelijk te maken op het gebied 
van de aanpak van (bepaalde vormen van) 
ongewenst klantengedrag. 
Thans is o.m. een survey-studie in uitvoering 
waarin het bestaan van een samenhang zal 
worden onderzocht tussen 
— enerzijds de verwachtingen die mensen 
koesteren omtrent mogelijke gevolgen van 
(bepaalde vormen van) schadelijk klanten-
gedrag (EV-meting), en 
— anderzijds het al dan niet stellen van zulke 
gedragingen door die mensen (gemeten d.m.v. 
een self-report instrument). 
De EV-meting heeft intussen plaatsgehad; het 
self-report instrument wordt thans getest. 

134. Analyse van rechterlijke beslissingen 

Onderzoeker: mr. R. V. de Mulder 

107 	Het onderzoek is er op gericht de veronder- 
stelling te toetsen dat rechterlijke beslissingen 
uitgedrukt kunnen worden als wiskundige 
functies van aan- en afwezigheid van feiten in 
de zaken, die over een bepaald juridisch vraag-
stuk handelen. Doel is predictie-modellen te 
ontwikkelen voor bepaalde capita van het 
recht. 

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

Onderzoeker: mr. M. M. Kneepkens 

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

136. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: mr. F. E. Frenkel 

Dit onderzoek, dat sedert 1960 onafgebroken 
voortgang heeft gevonden bestaat uit voorna-
melijk literatuuronderzoek met een breed 
wetenschappelijk spectrum. 
Het heeft geleid tot de bevinding dat de 



begrippen misdaad, schuld en straf moeten 
worden gezien als een paradigma in de 
betekenis van Th. Kuhn's Structure of 
scientific revolution'. 
Alleen aan de hand van de historische ontwik-
keling van onze beschaving en de daaraan 
inherente mentale bagage kan worden begrepen 
dat (en hoe) feitelijke interpersoonlijke 
en sociale problemen en conflicten geperci-
pieerd en gecategoriseerd worden in termen van 
het genoemde begrippenkader. 
Dit begrippenstelsel zelf is gebleken intra-
systematisch geheel inconsistent te zijn, hetgeen 
versluierd wordt door het feit dat definiëring 
van elk dezer begrippen steeds pleegt plaats te 
vinden met slechts aandacht op één ervan met 
voorbijgaan van definiëring van de anderen: 
alzo steeds in termen van wederzijdse afhanke-
lijkheid. 
Een laatste publikatie m.b.t. dit onderzoek is 
te vinden in 'De Gids' van maart/april 1982 
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dansen'. Het onderzoek is in hoge mate grens-
verleggend. Ter zake is — hangende publikatie 
— 'The paradigm of criminal justice' verkrijg-
baar op aanvrage bij de auteur. Aan de hand 
van deze bevindingen kunnen tal van onder-
werpen als geschikt voor zelfstandig onderzoek 
worden aangeboden. Voorbeeld: Ontwikkeling 
van rechtspraak terzake van toekenning van 
noodweer tegen de achtergrond van sociaal-
culturele en sociaal-economische veranderingen 
in de samenleving. Verder zijn er de volgende 
deelonderzoeken: `Heksenprocessen'; 'Zeden-
delicten'; 'Strafrecht en verdovende middelen'; 
'Strafrecht en bescherming van (menselijk) 
leven'. 

137. Beslissen per computer 

Onderzoekers: mr. R. V. de Mulder e.a.. 

In 1982 is een computerprogramma (`SENPRO') 
voltooid, met behulp waarvan straftoemetings-
beslissingen genomen kunnen worden. 
Dit programma is, voorzien van andere beslis-
singsbestanden, geschikt voor diverse toepas-
singsgebieden. Doel van het onderzoek is een 
aantal van zulke beslissingsbestanden te 



vervaardigen, in het bijzonder op het terrein 
van de materiële straftoemeting. 

138. Politie en psychische gevallen 

Onderzoeker: mevr. mr . M. Derksen 

In de literatuur is veel aandacht besteed aan 
de vraag in hoeverre psycho-sociale hulp-
verlening een taak van de politie is. Echter, 
meer diepgaand onderzoek met betrekking tot 
bepaalde activiteiten van de politie op dit 
terrein is nauwelijks verricht, de literatuur is 
zeer beperkt. Ondermeer op grond van het 
bovenstaande, zal het onderhavige onderzoek, 
dat 1 juli 1983 start, zich richten op de vraag: 
wanneer menen politiefunctionarissen te 
maken te hebben met een psychisch geval. 
Andere meer concrete vragen zullen zijn: hoe 
gaan de politiefunctionarissen dan te werk, 
wordt er ingegrepen, worden er deskundigen 
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	ingeschakeld, psychiaters, huisarts of GG & GD, 
waarom wel en waarom niet, en tenslotte 
wat is daarvan het gevolg. Voornaamste 
methoden van onderzoek zijn participerende 
observatie en open interviews. Later wordt 
overgegaan op semi-gestructureerde interviews. 

139. Slachtoffers en schadeherstel 

Onderzoeker: mevr. mr . M. Derksen 

Voorlopig literatuuronderzoek naar schade-
herstelprocedures voor slachtoffers van 
delicten. Kernvraag betreft de behoeften van 
slachtoffers, de positie van slachtoffers binnen 
het strafrechtsysteem, en daarbuiten, de 
mogelijkheden tot schadeherstel en evaluatie 
van verschillende hulpverleningsinstanties 
(zoals slachtofferhulpprojecten). 

140. De politie en haar cliënten 

Onderzoeker: mevr. mr . C. Hogenhuis 

Het heersende beeld van de politie, zo blijkt 
uit talloze onderzoeken, is de politieman als 
bestrijder van criminaliteit. Wanneer men aan 
cliënten van de politie denkt, dan hebben veel 
mensen onmiddellijk verdachten voor ogen. 



Wanneer men het functioneren van de politie 
bestudeert dan blijkt al snel dat het optreden 
van de politie voor het grootste deel reactief is, 
hetgeen inhoudt dat zij veelal optreden nadat 
er aangifte is gedaan of omdat op enigerlei 
wijze om assistentie wordt verzocht. Om het 
optreden van de politie, de rol die zij spelen 
in deze samenleving echter goed te kunnen 
begrijpen is het o.i. van groot belang inzicht 
te hebben in die verzoeken aan de politie. Naar 
aanleiding waarvan wendt men zich tot de 
politie, wie wenden zich tot de politie, wat 
vraagt men van hen, wat zijn de verwachtingen, 
hoe moet men hetgeen er plaats vindt, de vraag 
en de verwachtingen van de burger en de 
reactie daarop van de politie plaatsen en 
verklaren. In dit kader is een eerste onderzoek 
'Aangifte doen bij de politie' voltooid. Het 
betrof hier aangiften van kleine vermogens-
criminaliteit. Een volgend onderzoek is in 
bewerking waarbij een honderdtal mensen 

110 	dat om assistentie is verzocht is geïnter- 
viewd. Daarnaast wordt nog een uitgebreider 
slachtofferonderzoek opgezet, van slachtoffers 
die aangifte hebben gedaan van hetgeen hen 
overkomen is. Het geheel zal worden afgerond 
in 1985. 

141. Staat en geweld: een vergelijking tussen 
Glasgow en Rotterdam 

Onderzoeker: mr. N. Uildriks 

Een eerste doel van dit onderzoek is Glasgow 
en Rotterdam te vergelijken en daarbij in te 
gaan op hoe er met verschillende soorten 
geweldsgebeurtenissen door verschillende 
(semi)overheidsorganisaties wordt omgegaan. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeen-
komsten met betrekking tot gebeurtenissen als 
vandalisme, vechtpartijen, mishandeling, dood-
slag en verkrachting, en met welke factoren 
hangen deze samen? Deze vergelijking wordt 
vanuit een historisch perspectief gemaakt en 
wel zó, dat de belangrijkste ontwikkelingen in 
dit opzicht sinds 1950 aangegeven zullen 
worden. Welke organisaties, zoals politie, O.M., 
maatschappelijk werk en psychiatrie, bemoeien 
zich met welk soort van gebeurtenissen en hoe 
beïnvloeden zij elkaar? Welke andere factoren, 
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zoals politieke besluitvorming op locaal en 
nationaal niveau en de massa-media, zijn verder 
van invloed op de wijze waarop er met gewelds-
gebeurtenissen wordt omgegaan? Tevens zal 
getracht worden na te gaan wanneer gewelds-
gebeurtenissen buiten een (officiële) staats-
context blijven, en wat de belangrijkste redenen 
daarvoor zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling 
tot een typologie van geweldsgebeurtenissen 
te komen, gerelateerd aan de verschillende vor-
men van sociale controle ervan. Door Glasgow 
en Rotterdam in dit opzicht met elkaar te 
vergelijken zullen de belangrijkste variabelen die 
hierbij een rol spelen aangegeven kunnen 
worden. 

142. Representaties van het strafrechtelijk 
systeem en van het verschijnsel misdaad 

Onderzoekers: mevr. drs. E. B. M. Rood Pijpers 
en drs. J. P. A. van Velzen 

Het betreft een onderzoek naar de voorstellingen 
(representaties) van het strafrechtelijk systeem 
(in een ruime zin van het woord) en van het 
verschijnsel misdaad, die in de Nederlandse 
bevolking leven. Doel is, door middel van het 
opsporen en beschrijven van deze voorstellingen, 
de ideologieën bloot te leggen die aan de 
werking van de mechanismen van sociale 
controle in onze samenleving ten grondslag 
liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
twee hoofdfasen: een kwalitatief, explorerend 
gedeelte dat zich richt op de voorstellingen en 
een kwantificerend, beschrijvend gedeelte 
betreffende de spreiding van de gevonden voor-
stellingen in de bevolking. Het eerste gedeelte 
is afgerond (begin 1981) en de resultaten ervan 
zijn gepubliceerd (als Mededeling van het 
Juridisch Instituut van de EUR). Het tweede 
gedeelte van het onderzoek is thans in uitvoe-
ring. Een eindpublikatie in boekvorm (dan wel 
als Mededeling) is voorzien eind 1984/begin 
1985. 



Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en Kinderrecht 

143. 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 onder-
zoek naar de doelstellingen, verwachtingen en 
uitkomsten van de methode van strafrecht- 
spraak in minder grote zaken'; Samsom, 
Alphen aan den Rijn, 1980. Het onderzoek is 
voortgezet in de vorm van observatie en analyse 

112 	van communicatieprocessen tijdens rechtbank- 
zittingen. Een vergelijking wordt gemaakt 
tussen verschillende theorieën en methoden 
die het probleem benaderen. Gezocht wordt 
naar een nieuwe theorie en methode, die 
getoetst zullen worden aan empirische bevin-
dingen bij verschillende rechtszaken. 

144. Echtscheidingsrecht 

Onderzoeker: prof. dr. G. P. Hoefnagels 

Een onderzoek 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 echt-
scheiding, in consultatieve basisgesprekken met 
scheidende mensen. In 1982 verscheen 
'Gescheiden meningen'. Uitgeverij Ad Donker, 
Rotterdam. Op het Congres van de International 
Society on Family Law werd in 1982 een paper 
gepresenteerd: `Divorce as a process'. Voorjaar 
1983 verscheen een artikel: 'Scheidingsbemid-
deling; een methode van recht en psychologie' 
(Advocatenblad, 63e jrg., nr. 6, 18 maart 
1983). 



145. 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 interviews. In Suriname werd verder gewerkt 
aan de verslaglegging van een door ons opgezet 
onderzoek naar formele en informele proces- 
sen van scheiden. 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 van de procedure, gezagsvoorziening 
en alimentaties. Dit onderzoek was vooral 
kwalitatief van aard. 

113 	Met betrekking tot de informele processen 
vond een vijftigtal diepte-interviews plaats 
met gescheiden mensen naar de scheidingsmel-
ding, scheidingsarrangementen, de duur en de 
betekenis van de feitelijke scheidingsprocessen, 
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 is in 1982 versche-
nen onder de titel: 'Het scheidingsproces. Maat-
schappelijke aspecten'. 

146. Doorwerking van internationale maat-
regelen en resoluties op wetgeving en rechtspraak 
over de relaties van minderjarigen en hun 
omgeving 

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

147. 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 betekenis-
sen van voetbaltermen te komen. 

148. 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. 

149. Kinderen over echtscheiding en wonen 
met één ouder 

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

114 	Onderzocht wordt hoe kinderen denken over 
het leven in één- en twee-oudergezinnen, over 
echtscheiding, voogdijtoewijzing en omgangs-
regeling. Daarnaast wordt onderzoek gedaan 
naar de ervaringen van kinderen waarvan de 
ouders gescheiden leven. In 1980 verscheen 
een literatuurrapport. In april 1981 startte 
het veldonderzoek op 16 basisscholen (klas 
4 t/m 6). Dit onderzoek werd in november 
1981 afgesloten (Voortgangsverslag deel 1). 
Thans vindt verwerking van het materiaal 
en rapportage plaats. In 1984 zal het onderzoek 
worden afgesloten met een dissertatie. 

150. De geschiedenis van gebruik, handel, 
wetgeving en rechtspraak ter zake van 
verdovende middelen in Suriname 

Onderzoeker: mr. C. Jadnanansing 
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels 
Co-promotor: prof. mr . L. Th. Waaldijk 

Het onderzoek is het derde van een drieluik. 
Mr. Meyring beschreef een en ander voor 
Nederlands-Indië. Dr. Boom promoveerde op 
hetzelfde onderwerp 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 strafrecht-
spraak. 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 
('oral history') wordt verwacht inzicht te 
krijgen in de geschiedenis van gebruik en handel. 

151. 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 

115 	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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152. Leiderschapstijlen bij de politie 

Onderzoeker: dr. K. J. Nijkerk 

Dit onderzoek werd in 1983 begonnen. Nage- 
gaan wordt welke leiderschapstijlen van de 
leidinggevenden op de verschillende niveaus 
worden gewenst en in de praktijk gebracht. 
Met behulp van de door Blake en Mouton 
ontworpen leiderschapstijlen-test worden de 
stijlen van leidinggeven geinventariseerd. Een 
centrale vraagstelling in dit onderzoek is in 
hoeverre veranderingen in de organisatie (van 
de politie) ook een andere leiderschapstijl 
noodzakelijk maken. 

Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Criminologie van de Vakgroep Strafrecht 

153. Jeugdcriminaliteit en lokale overheid 
( 1983) 

Onderzoeker: drs. H. F. C. Rombouts 

Een case-study van het verloop van de gebeur-
tenissen rondom de zgn. Wagnerplein-bende in 
de periode 1978-1983 en in het bijzonder van 
de manieren waarop de lokale (Tilburgse) 
overheid daarbij betrokken is geweest. Onder-
zoek d.m.v. dossierstudie en interviews met 
sleutelpersonen. De belangstelling gaat vooral 
uit naar de samenhangen (resp. het ontbreken 
daarvan) binnen en tussen verschillende 
beleidssectoren: jeugd, welzijn, openbare orde, 
justitie, werkgelegenheid. Aan de hand van het 
concrete geval zal worden geprobeerd iets van 
het beleid te toetsen. 

154. Politiezorg en slachtofferhulp ( 1983) 

Onderzoeker: drs. H. F. C. Rom' bouts 

Bij de gemeentepolitie Tilburg en de Rijks-
politie in het district Breda wordt d.m.v. 
groepsinterviews nagegaan welke plaats aan de 
slachtofferhulp wordt toegekend binnen het 
geheel van de totale politietaak. 



Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

Secties strafrecht, criminologie en jeugdrecht 

155. Rechtsburgerschap en verzorgingsstaat 

Onderzoekers: Stafleden van het W.P.I., aange-
vuld met enkele onderzoekers van elders 

Onderzoek naar de betekenis van maatschap-
pelijke veranderingen voor het (rechts-) 
karakter van het strafrecht. Analyse van deze 
ontwikkelingen in het licht van de spannings-
verhouding tussen het instrumentele karakter 
en het rechtskarakter van het strafrecht, 
uitmondend in een theorievorming omtrent 
de functie van het strafrecht in de verzor-
gingsstaat. 
Deelgebieden zijn: 

117 	— dogmatiek en theorie 
— strafrecht in totale instituties 
— verdediging in strafzaken 
— strafrecht als instrument tot emancipatie 
— sociaal-economisch en ordeningsstrafrecht 
— internationaal strafrecht 
Het onderzoek is een recente samenbundeling 
van de diverse deelonderzoeken die tot nu toe 
op het W.P.I. werden verricht. 



II. SOCIAAL EN CULTUREEL PLAN-
BUREAU* 

156. Justitie in welzijnsverband 
In onze maatschappij groeit de vraag naar 
recht, terwijl overal, ook op justitieel terrein, 
bezuinigd moet worden. Deze studie houdt 
zich bezig met de vraag welke maatschappe-
lijke factoren de vraag naar en het aanbod van 
recht bepalen. Een deel van de resultaten 

' werd al gepubliceerd in het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1982 en in het voorjaar 
van 1983 verscheen als SCP-cahier 'Zuinig met 
recht', een studie naar de grenzen en moge-
lijkheden voor het sturen van het beroep op 
de rechter, geschreven door dr. J. Soetenhorst- 
de Savomin Lohman. Zij onderzocht in 
hoeverre de wetgever in de periode 1965-1980 
bij het vervaardigen van wetten rekening heeft 
gehouden met de werkbelasting die deze 
wetten voor de justitiële diensten zouden 

118 veroorzaken. Daarnaast werd nagegaan of er 
tegemoet werd gekomen aan de toegenomen 
behoefte aan recht bij de rechtzoekende. 

157. Samenhangen op het gebied van de justitie 
Dit onderzoek maakt deel uit van het veel 
breder opgezette onderzoek naar inhoudelijke 
samenhangen in het welzijnsbeleid. Het is 
gebaseerd op de opvatting dat tal van beleids-
maatregelen en voorzieningen, ongeacht hun 
departementale of sectorale herkomst, met 
vrucht in hun onderlinge samenhangen bekeken 
kunnen worden. In het justitiegedeelte wordt 
onderzocht of en in hoeverre voorzieningen op 
justitieel terrein (politie, rechtshulp, reclassering 
e.d.) andere voorzieningen raken, dan wel door 
deze overlapt worden. Het onderzoek zal in 
december 1983 worden afgesloten. 

158. Sociaal en Cultureel Rapport 1984 
In september 1984 verschijnt het tweejaarlijkse 
rapport dat 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 criminaliteitsbestrijding wor-
den hierin gepresenteerd. 

* Postbus 37, 2280 AA Rijswijk (ZH). 
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159. Project personeelsvoorziening quartaire 
sector 
Vorig jaar verscheen het vierde bulletin in het 
kader van dit project onder de titel 'Overaan-
bod en vraag in de quartaire sector'. Hierin 
zijn de mogelijke ontwikkelingen in vraag en 
aanbod van personeel binnen de quartaire 
sector met elkaar geconfronteerd. 
In de zomer van 1983 zal het eindrapport 
van de commissie Harmonisatie Ramingen 
Quartaire Sector verschijnen onder de titel 
'Over voorzieningengebruik en personeel in 
de quartaire sector 1983-1987'. De justitiële 
sfeer is hierirrvertegenwoordigd met de werk-
vormen kinderbescherming, rechterlijke 
macht, gevangeniswezen, TBR-inrichtingen en 
reclassering. Tenslotte vindt onderzoek plaats 
op het gebied van voorzieningen en de relatie 
tussen het gebruik en het personeel in de 
quartaire sector. 



ONDERZOEK DOOR OF ONDER 
AUSPICIËN VAN DE AFDELING ONDER-
ZOEK EN ONTWIKKELING VAN DE 
DIRECTIE POLITIE VAN HET MINISTERIE 
VAN BINNENLANDSE ZAKEN* 

160. De invloed van de politie in het lokale 
bestuur 

Onderzoeker/instituut: Instituut voor Toege-
paste Sociologie Nijmegen 

In de discussie over de rapporten van de 
Projectgroep Organisatiestructuren is veelvuldig 
de wens geuit meer inzicht te verwerven in de 
functie en doelstellingen van de politie. Een 
van de functies van de politie waarover nog 
weinig inzicht bestaat is haar adviserende 
functie (te onderscheiden in: probleem-
signalerende, adviserende en de (mede) pro-
bleemoplossende). Een groot deel van deze 

120 	adviserende bemoeienissen zal informeel en/of 
mondeling geschieden, en vaak ook indirect, 
bijvoorbeeld via welzijnsinstellingen. Naast 
meer inzicht in de functie en doelstellingen van 
de politie kan een onderzoek naar de invloed 
van politie in het lokale openbaar bestuur 
gegevens opleveren die gebruikt kunnen wor-
den voor de invulling van de gewenste commu-
nicatiestructuren in het kader van de nieuwe 
politie-organisatie. Door het ITS is een voor-
studie verricht bij het gemeentelijk politie-
korps van Nijmegen. Dit instituut zal ook het 
hoofdonderzoek uitvoeren. De eindrapportage 
is in december 1983 te verwachten. 

Politiebevoegdheden bij ontdekking op 
heterdaad van strafbare feiten 

• Zie nr. 94. 

161. Politie en etnische minderheden 

Onderzoeker/instituut: COMT Leiden 

In het voorjaar van 1983 heeft het Centrum 
voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegen-
stellingen van de Rijksuniversiteit te Leiden 
een onderzoek afgesloten naar de relatie 

* Postbus 20011 2500 EA 's-Gravenhage 



tussen politie en allochtonen. Het eindverslag 
van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd van 
1979 tot en met 1982, is verschenen onder de 
titel 'Politie en Allochtonen'. 

162. Interactieprocessen politie — publiek 

Onderzoeker/instituut: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Sociale Psychologie 

Dit is een van de onderzoeken die als een 
vervolg beschouwd kunnen worden op het in 
1979 afgesloten onderzoek naar de hulpver-
leningstaak van de politie. De probleemstelling 
van dit onderzoek luidt: 'Onder welke condities 
ontstaat er een perceptuele vertekening van 
oorzaken voor gedrag in de interacties tussen 
politieman en burger en welke invloed heeft 
deze perceptuele vertekening op de wijze van 
communicatie en het verloop van de inter-
actie'. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 

121 	van rollenspelen van praktijksituaties. De 
rollenspelen, waaraan executieve politiemensen 
en beroepsacteurs meewerken, worden opge-
nomen met video-apparatuur op basis waarvan 
naderhand een instructiefilm kan worden 
samengesteld. De aanleiding van de interactie 
betreft een conflict tussen twee burgers, waarin 
de politie tussenbeide wordt geroepen (crisis-
interventie). Een eerste fase van dit onderzoek 
is inmiddels afgerond. De tweede en laatste 
fase van het onderzoek betreft vraagstellingen 
omtrent voorinformatie en initiële handeling. 
Aangezien het hier om meer bewuste mecha-
nismen gaat, zal er in tegenstelling tot de eerste 
fase, gebruik worden gemaakt van een verbor-
gen camera. Het onderzoek zal medio 1983 
worden afgerond. 

163. Normafwijkend gedrag binnen de politie 

Onderzoeker/instituut: Afdeling Onderzoek en 
Ontwikkeling, en Associatie Bastiaenen, Geerts 
en Vriesema 

Eind 1981 heeft de Amsterdamse korpsleiding 
als uitvloeisel van het rapport 'Binnenspiegel' 
een aantal beleidsvoornemens bekend gemaakt 
betreffende liet tegengaan van normafwijkend 
gedrag. In aansluiting hierop is begin 1982 een 



onderzoek van start gegaan waarin wordt 
nagegaan welke knelpunten zich voordoen bij 
de uitvoering van deze beleidsvoornemens. 
Begin 1983 is dit onderzoek uitgebreid met 
een deelonderzoek waarin een vorm van norm-
afwijkend gedrag wordt uitgediept. Niet 
alleen wordt hierbij nagegaan hoe de norm ligt 
op dit punt, maar ook wordt bekeken welke 
werkomstandigheden dit gedrag mogelijk 
maken en hoe de organisatie erop reageert. 
Dit deelonderzoek zal in het najaar van 1983 
worden afgerond. 

164. Preventieve aspecten van politie-optreden 

Onderzoeker/instituut: dr. D. van Ooyen 
(Studiecentrum Warnsveld) 

In het kader van de pogingen om de preventieve 
aspecten van het politie-optreden te verhogen 
loopt thans een onderzoek gericht op het 

122 	voorkomen van rijden onder invloed. In dit 
onderzoek wordt het effect nagegaan van 
waarschuwingsbrieven en van vorderingen ex 
art. 18 van de Wegenverkeerswet op recidive 
bij het rijden onder invloed. Het onderzoek 
duurt tot 1986, waarbij jaarlijks recidive-
metingen zullen plaatsvinden. 

165. Relbeheersing 

Onderzoeker/instituut: drs. G. Dijkhuis (Foss) 

In aansluiting op de literatuurstudie naar de 
mogelijkheden van niet-gewelddadige relbeheer-
sing, in 1982 gepubliceerd onder de titel 
'Niet alleen met stok en steen', is inmiddels 
een tweetal vervolgonderzoeken gestart. Deze 
vervolgonderzoeken hebben tot doel na te 
gaan of en in hoeverre de tamelijk abstracte 
ideeën uit het rapport 'Niet alleen met stok 
en steen' bruikbaar kunnen worden gemaakt 
voor de praktijk. Het eerste project richt zich 
op evaluatie. Nagegaan zal worden welke 
bijdrage een verbetering van de evaluatie kan 
leveren aan de taakuitvoering van de politie 
bij relsituatie. Een aantal evaluatieverslagen 
wordt geanalyseerd, aangevuld met inter-
views. Naar verwachting zal het eindrapport 
aan het einde van 1983 gereed zijn. Het 



tweede project richt zich op de bruikbaarheid 
van nieuwe tactieken. Tal van ideeën ter 
verbetering van het optreden bij rellen, zowel 
uit de literatuur als uit de praktijk, blijken bij 
de concretisering op problemen te sluiten. De 
reserves hiertegen kunnen op verschillende 
gronden berusten. In dit onderzoek zal 
worden geprobeerd deze gronden expliciet te 
maken, waarbij aandacht wordt besteed aan 
zowel emotionele als cognitieve argumenten. 
Het onderzoek vindt plaats onder leden van de 
Amsterdamse Mobiele Eenheden. Het veld-
werk heeft in 1982 plaatsgevonden. Inmiddels 
is het concept-rapport gereed. 

166. Driehoeksoverleg 

Onderzoeker/instituut: FOSS 

Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, 
Officier van Justitie en korpschef is in veel 

123 	gevallen een poging om door middel van over- 
leg te komen tot coördinatie van het beleid 
van de betrokkenen. Tot op dit moment is er 
weinig duidelijkheid over de vraag hoe het 
driehoeksoverleg zou moeten functioneren 
om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. 
De verschillende vormen die thans in de prak-
tijk zijn ontwikkeld, lijken vooral individueel 
bepaald en niet structureel. Vrij algemeen is 
dat er nogal wat ontevredenheid over het 
functioneren van het driehoeksoverleg bestaat. 
Deze ontevredenheid heeft ondermeer te 
maken met het feit dat veel deelnemers vinden 
dat het driehoeksoverleg onvoldoende van de 
grond komt, en dat zich in de praktijk knel-
punten voordoen die onder meer een gevolg 
zijn van verschillende verwachtingen. Aan 
Instituut FOSS b.v. te Oegstgeest is opdracht 
gegeven een vooronderzoek uit te voeren naar 
het functioneren van het driehoeksoverleg. In 
een tweetal gemeenten zullen daartoe gesprek-
ken worden gevoerd met de betrokkenen. Aan 
de hand van dit vooronderzoek zal worden 
bezien of nader onderzoek nodig is. Het 
rapport zal aan het einde van 1983 gereed zijn. 



167. Actie-onderzoek gemeentepolitie Haarlem 

Onderzoeker/instituut: drs. W. Broer, Afdeling 
Onderzoek en Ontwikkeling. 

Het actie-onderzoek Haarlem betreft een veel-
omvattend project waarin een optimum wordt 
nagestreefd tussen de behoefte van het korps 
om een verantwoord organisatie-ontwikke-
lingsproces in gang te zetten enerzijds en het 
belang om generaliseerbare kennis omtrent 
veranderingsmogelijkheden en effectiviteits- en 
legitimiteitsvraagstukken te verwerven ander-
zijds. Het onderzoekproject is tweeërlei: a) 
een evaluatie van de interne ontwikkeling van 
het korps; b) een evaluatie van het externe 
functioneren van het korps. Ad a): Op basis 
van een inventarisatie van problemen en knel-
punten is er in het korps een organisatie-
ontwikkelingsproces in gang gezet. Na een 
intensieve voorbereidingsperiode is in april 
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fase door de instelling van drie wijkteams die 
de basis-politiefunctie gaan uitoefenen. De 
basis-politiefunctie betreft een pakket van de 
meest voorkomende taken van de bestaande 
surveillance-, verkeer- en recherche-afdelingen. 
De meer boven-wijkse werkzaamheden op dat 
terrein blijven toebedeeld aan centrale execu-
tieve afdelingen. Na deze eerste stap met drie 
wijkteams zal er in 1985 een tweede stap 
gemaakt worden met de instelling van nog 
6 wijkteams. In de tussenliggende periode 
zal er een uitvoerige evaluatie plaatsvinden 
van het functioneren van de drie eerste 
wijkteams. Ad b): Voor de externe evaluatie 
is in de eerste plaats een literatuurstudie 
uitgevoerd naar wat er uit onderzoeken bekend 
is geworden over de behoeften van de bevol-
king aan politiezorg. Het rapport van dit 
onderzoek ('Laat ze het zelf maar zeggen . ...') 
is inmiddels gepubliceerd. 
Voorts is een tweetal onderzoeken verricht 
over de specifieke situatie te Haarlem: 1) een 
algemene enquête onder de bevolking van 
Haarlem waarin wordt getracht de problemen 
waaraan men wil dat de politie aandacht 
besteedt en de meningsvorming over de politie 
in beeld te brengen; 2) een onderzoek met 
hetzelfde doel d.m.v. interviews van sleutel- 



personen in Haarlem. Interimrapporten zijn 
inmiddels ter beschikking gesteld van het 
Haarlemse korps. 

168. Kaderfuncties 

Onderzoeker/instituut: Afdeling Onderzoek 
en Ontwikkeling 

Naar aanleiding van de vraag van de kader-
school om informatie ten behoeve van de 
herprogrammering van de cursussen wordt 
een onderzoek verricht naar kaderfuncties bij 
de gemeentepolitie. Een tweede reden is de 
noodzaak aandacht te besteden aan de beoorde-
lings- en begeleidingsstructuur binnen de 
gemeentepolitie. Tot slot lijkt een beter inzicht 
in de kaderfuncties van belang voor het 
realiseren van veranderingsprojecten en voor 
het besturen van de politie-organisatie in het 
algemeen. Het onderzoek spitst zich vooralsnog 
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	toe op brigadiers in de surveillancedienst van 
verschillende korpsen. 

169. De externe druk op de administratie 
van de gemeentepolitie 

Onderzoeker/instituut: Afdeling Onderzoek 
en Ontwikkeling 

Aansluitend op een van de belangrijkste 
conclusies van de Projectgroep Organisatie- 
structuren, namelijk dat een efficiëntere 
werkwijze de sterkteproblemen van de politie 
zou kunnen verminderen, is een onderzoek 
verricht naar de externe druk op de administra- 
tie van de politie. De grote hoeveelheid 
administratief werk die door de politie wordt 
verricht zou haar belemmeren in de uitoefe-
ning van de primaire politietaak. Doel van het 
onderzoek was na te gaan of de administra-
tieve werkzaamheden die verricht worden 
voor externe instanties kunnen worden 
verminderd, bijvoorbeeld door afstoten van 
oneigenlijke taken, efficiëntere werkwijzen, 
wijzigingen in wettelijke of andere voor-
schriften e.d. 



170. Case-study veranderingsprojecten in 
korpsen 

Onderzoeker/instituut: drs. W. Broer, Afdeling 
Onderzoek en Ontwikkeling 

Als uitvloeisel van het rapport 'Sterkte van de 
politie' van de Projectgroep Organisatie-
structuren, is in 1980 een beleidsprogramma 
tot stand gekomen, dat er onder meer op 
neerkomt dat aan dertien gemeentelijke politie- 
korpsen financiële ondersteuning wordt 
gegeven ten behoeve van experimenten met 
veranderingen. In een negental korpsen waar 
het veranderingsproces enigszins op gang is 
gekomen, is in de periode oktober 1981 tot 
juli 1982 een beknopte case-study verricht, 
om inzicht te krijgen in de belemmerende en 
bevorderende factoren bij de beheersing van de 
veranderingsprocessen alsmede in de mate 
waarin bepaalde streefsituaties bereikt kunnen 

126 	worden (bijvoorbeeld bepaalde vormen van 
teampolitie). Voor het onderzoek is vooral 
gebruik gemaakt van interviews, document-
analyses en op beperkte schaal van partici-
perende observatie. Het onderzoek is uitge-
breid met een secundaire analyse van beschik-
bare data van soortgelijke veranderingsprojecten 
in de Verenigde Staten door de Police Founda-
tion in Washington D.C. De veldfase van het 
onderzoek is in oktober 1982 afgesloten met 
een driedaagse workshop op het Politie-
studiecentrum te Warnsveld. De resultaten van 
het onderzoek worden vastgelegd in een reeks 
deelrapporten die zullen uitmonden in een 
integrale eindrapportage. 

171. Vuurwapengebruik gemeentepolitie 

Onderzoeker/instituut: Afdeling Onderzoek 
en Ontwikkeling 

Het gebruik van het vuurwapen is het meest 
extreme geweldsmiddel waarover de politie 
kan beschikken. Een adequate beheersing van 
dit middel is dan ook van het grootste belang 
in een rechtsstaat. In de praktijk geeft het 
gebruik van vuurwapens verschillende proble-
men. In de eerste plaats komt overschrijding 
van de normen voor. In de tweede plaats 
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doet zich het probleem voor dat vuurwapens 
worden gebruikt in gevallen waarin ook 
minder ingrijpende middelen mogelijk een 
oplossing hadden kunnen bieden. Het onder-
zoek dat voor 1984 is voorzien is opgebouwd 
uit een aantal deelprojecten: 1) de feitelijke 
ontwikkeling van het vuurwapengebruik over 
de afgelopen tien jaar; 2) diepte-onderzoek 
van een nader te bepalen aantal cases teneinde 
na te gaan hoe dergelijke incidenten zich 
ontwikkelen en onderzoek naar de achtergrond 
van de keuzen die men doet in dergelijke 
gevallen; 3) literatuuronderzoek naar de 
beheersbaarheid van geweldsgebruik. 

M.E. en stress: 

Zie nr. 32: De mentale belasting bij ME-ers 

172. Het functioneren van recherche-afdelingen; 
onderzoek naar aangiften 

Onderzoeker/instituut: Afdeling Onderzoek 
en Ontwikkeling 

Het laatste decennium is het onderzoek naar 
de politie nadrukkelijk gericht geweest op 
het functioneren van de uniformdiensten en 
veel minder van de recherche-afdelingen. 
Experimenten in het aangiftebeleid en ver-
gaande afspraken tussen Justitiële Diensten 
en het Openbaar Ministerie geven evenwel aan 
dat men in de korpsen zoekt naar oplossingen 
voor de aldaar gerezen problemen, die liggen 
op het gebied van administratie en organisatie, 
maar ook op het terrein van relaties met het 
publiek. Het onderzoek naar het functioneren 
van recherche-afdelingen heeft hierop betrek-
king. In twee korpsen van gemeentepolitie 
wordt momenteel onderzoek verricht naar de 
politie-taken rond het opnemen van aangiftes 
van delicten, door middel van observatie-
technieken en interviews, alsmede van dossier-
analyse. Daarnaast zal aandacht geschonken 
worden aan de attitudes van aangevers t.a.v. 
het doen van aangifte. Het onderzoek zal in 
1984 worden afgerond. 



Mededelingen 

De verspreiding van onderzoekrapporten van 
het WODC 

Sinds mei 1978 worden er onderzoekrapporten 
van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum uitgegeven door de 
Staatsuitgeverij. De rapporten worden door 
middel van een persbericht van het Stafbureau 
Voorlichting van het Ministerie van Justitie in 
de publiciteit gebracht. Teneinde een zo groot 
mogelijke groep belanghebbenden direct te 
informeren over de onderzoeksresultaten van 
het WODC, verspreidt het WODC tegelijkertijd 
een beperkte oplage gratis onder functiona- 
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	rissen, werkgroepen en instellingen binnen en 
buiten het Ministerie van Justitie. 

De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die, afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport, van samenstelling kan wisselen. 
Vaste gegadigen zijn bijv. — naast de betrok-
ken beleidsafdelingen van Justitie — het Open-
baar Ministerie, de Vaste Kamercommissie van 
Justitie in de Staten-Generaal en de Univer-
siteiten. 

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

Adres van het WODC 

Bezoekadres 
Schedeldo ekshaven 100 
's-Gravenhage 

Postadres 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 

telefoon 
070-707911 
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