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Voorwoord 

Evenals voorgaande jaren is nummer 7 van 
Justitiele Verkenningen, het zgn. Onderzoek-
nummer, gewijd aan in Nederland verricht 
wetenschappelijk onderzoek in het justitiele 
veld. 
Het betreft onlangs afgesloten, lopend of binnen-
kort te entameren onderzoek in de periode 1983 
tot juli 1984. 
Na het ja.arverslag van de Adviescommissie 
Extern Wetenschappelijk Onderzoek (ACEWO) 
volgt het gebruikelijke overzicht van onder-
zoeken per instituut/instelling. Het nummer 
wordt afgesloten met een inhoudsopgave waarin 
de vermelde onderzoeken naar onderwerp zijn 

3 	gerubriceerd. 



Jaarverslag ACEWO: 
De ACEWO ten derden 
male in beeld 

een verslag van haar activiteiten gedurende de 
periode juli 1983 tim juni 1984 

1. Inleiding 
De ACEWO zag in deze derde verslagperiode de 
plaats van mr. C. H. M. Jansen, namens de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 
ingenomen worden door mr. A. S. M. Horstink. 
In deze periode kwam de ACEWO vier maal 
plenair bijeen; daarnaast vond veel overleg 
plaats in subcomtnissieverband ter voorbereiding 
en formulering van preadviezen inzake de diverse 
subsidieverzoeken. Twintig aanvragen passeerden 
daarbij de revue. Hieronder waren er zeventien 
die betrekking hadden op een onderzoekvoorstel; 
in drie gevallen betrof het een congres: eenmaal 
voor de kosten van deelneming en tweemaal ten 
behoeve van organisatiekosten. Zie verder par. 6: 
`Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken'. 
Bij de Centrale Bibliotheek en het Stafbureau 
Voorlichting van het Ministerie van Justitie 
liggen de adviezen aan de Minister van Justitie, 
waartoe de behandelde subsidieverzoeken aan-
leiding gaven, voor belangstellenden ter inzage. 
Voor de direct belanghebbenden is bij de 
secretaris van de ACEWO een afschrift van het 
betreffende advies te verkrijgen. 
Ten behoeve van het juridisch deelproject 
Wetgeving van het overkoepelende project 
Wet Gelijke Behandeling werd door de ACEWO 
een begeleidingscommissie ingesteld onder het 
voorzitterschap van mr. dr. C. J. Strayer. 
Gedechargeerd werd de begeleidingscommissie 
voor het onderzoek Evaluatie Beklagrecht 
Gedetineerden; de voorzitter was prof. mr . J. P. 
Balkema. 
Bij het afsluiten van dit verslag was nog geen 
uitspraak bekend van de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State betreffende de zaak, 
waarin een verzoekster AROB-beroep aantekende 
tegen een afwijzende ministeriele beschikking. 
In zijn reactie op het tweede jaarverslag van de 
ACEWO gaf de Minister van Justitie aan zich in 



voorkomende gevallen te willen onthouden 
van een oordeel over de vraag of een subsidie-
verzoek betrekking heeft op activiteiten, die 
naar de mening van de ACEWO `tot de 
gebruikelijke universitaire werkzaamheden van 
de aanvragers mogen worden gerekend' (zie 
Justitiele Verkenningen, 1983, nr. 7, blz. 13). 

2. Wegwijzer 	 • 
Aan het einde van haat tweede verslagperiode 
heeft de ACEWO aan de Minister van Justitie 
een concept aangeboden voor een `voorlopig 
herziene editie' van de Wegwijzer (zie 
Justitiele Verkenningen, 1983 nr. 7). 
Behoudens een kleine toespitsing van de 
omschrijving van het selectiecriterium 'beleids- 

. 	relevantie' en een actualisering van de toelichting 
op de regelingen betreffende de toegang tot 
gedetineerden, is het voorstel van de ACEWO 
integraal door de Minister van Jusitie over-
genomen. 

6 	Enige tijd later werd door het WODC deze 
voorlopig herziene editie van de Wegwijzer 

• 	uitgegeven. Hieraan is door het WODC ruime 
aandacht gegeven: er ging een brief naar heel de 
academische wereld en er kwam eon aankondiging 
in de Nederlandse Staatscourant. 
In de praktijk wordt aan artilcel 2 van de algemene 
voorwaarden uit de Wegwijzer* op de volgende 
wijze inhoud gegeven: 
— van 'de instelling' (meestal eon universiteit of 
hogeschool) wordt een schriftelijke accoord-
verklaring verlangd met de algemene voorwaarden 
waar het haar verantwoordellikheid betreft voor 
de personele en financiele kant van de zaak; 
— van 'de supervisor' (by. voorzitter vakgroep, 
hoogleraar-directeur instituut, projectleider) 
wordt verlangd dat hij zich schriftelijk accoord 
verklaart met de algemene voorwaarden waar het 
zijn inhoudelijke verantwoordelijkheid aangaat; 
[evens wordt hem verzocht do onderzoeker' in 
kennis to stollen van de algemene voorwaarden, 
die voor horn van belang zijn. 
Van de zijde van den instelling voor wetenschap-
pelijk onderwijs werd inmiddels vernomen dat 

* `Zo snel mogelijk na ontvangst van de brief van de 
Minister waarbij het subsidie wordt toegezegd bericht 
de instelling mode namens de supervisor on de onder-
zocker, schriftelijk aan de Minister dat hij het subsidie 
aanvaardt onder de daarbij gestelde algemene on 
eventuele bijzondere voorwaarden' (Wegwilzer, 
1983, blz. 12). 



deze handelwijze in strijd zou zijn met de Wet 
Universitaire Bestuurshervorming. Een en ander 
zal binnen de ACEWO en ook departementaal 
en interdepartementaal worden bekeken. 
Nadat de herziening van de Wegwijzer een feit 
was geworden instrueerde de ACEWO haar 
secretaris alle binnenkomende aanvragen (in 
concept of in definitieve vorm) die niet de 
gewenste informatie verschaffen, aan hun 
indieners te retourneren met een verwijzing naar 
de Wegwijzer. 
Proefballonnen' ter peiling van de interesse in 
onderzoek op een bepaald terrein van justitie 
blijven tot de mogelijkheden behoren, maar zij 
krijgen een andere behandeling: zij worden niet 
— als waren zij conceptaanvragen — voorgelegd 
aan een ACEWO-subcommissie, maar de secretaris 
zal ten departemente en bij de ACEWO de 
eventuele interesse sonderen. 
Daarna is het aan de aanvrager zelf om te 
beslissen of hij zijn proefballon in een (concept)-

7 	aanvrage zal omzetten. 

3. Advies en beschikking 
Het advies dat de ACEWO uitbrengt en de 
beschikking die de Minister uiteindelijk geeft op 
een subsidieverzoek, kunnen uiteraard uiteen-
lopen. 
Dit geldt niet alleen met betrekking tot de 
conclusie; ook bij een gelijkblijvende conclusie 
kan de argumentatie en/of de toonzetting 
verschillen. Ministeriele beschikkingen zijn 
immers vatbaar voor AROB-beroep en voorts is 
de Minister ook politiek verantwoordelijk. 
Gezien deze mogelijke divergentie, hecht de 
ACEWO eraan dat haar adviezen aan de betrok-
kenen bekend worden. Reeds eerder had de 
Minister ingestemd met de wens van de ACEWO 
dat haar adviezen openbaar zullen zijn. Dit jaar 
verzocht de ACEWO de Minister haar adviezen 
met zijn beschikkingen mee te zenden. Dit 
voorstel werd helaas niet gehonoreerd. De 
bestaande regeling, waarbij de aanvrager een 
afschrift van het ACEWO-advies aan de 
secretaris kan vragen, blijft inmiddels van kracht. 

4. Deelneming aan congressen: criteria en eisen, 
financieringsbron 
De Minister van Justitie verzocht de ACEWO zich 
nog eens te buigen over de 'Criteria en eisen met 



betreklcing tot verzoeken om een financiele 
bijdrage in deelname aan congressen', als 
geformuleerd in haar eerste jaarverslag (zie 
Justitiele Verkenningen, 1982 nr. 7). 
De Minister stelde met name voor om de 
beleidsrelevantie van deelneming aan een congres 
niet alleen te zoeken in 'het nut van de congres-
deelname voor het welslagen van het (door 
Justitie) gesubsidieerde onderzoek'. 
Hieraan gevolg gevend, besloot de ACEWO om 
de eerder opgesomde vereisten aan te vullen met: 
!het thema van het congres, c.q. de in een 'paper' 
door de aspirant-congresganger te presenteren 
gegevens, moeten voldoende beleidsrelevant 
zijn'. 
In de onderhavige verslagperiode werd de 
financiering van de kosten van deelname aan 
congressen door derden, van departementszijde 
verlegd van de post Materieel Ministerie' naar de 
post `ACEWO' in de Justitiebegroting. 
Hoewel het hier niet om grote bedragen gaat, 

8 	heeft de ACEWO niettemin de Minister 
gevraagd erop toe te zien dat het onderscheid 
tussen congressubsidieverzoeken van binnen en 
van buiten het Departement c.q. Ministerie van 
Justitie, in het oog wordt gehouden. De post 
`ACEWO' is dus voortaan bestemd voor externe 
wetenschapsbeoefening in drieerlei gedaante: 
onderzoek, organisatie van en deelname aan 
congressen. 

5. Haalt de ACEWO 1985? 
De ACEWO is door de Minister van Justitie 
ingesteld voor een periode van vier jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari 1981. De datum van 
1 januari 1985 zal de ACEWO daarom ongetwij-
feld halen; wat er daarna met haar gebeurt is 
evenwel nog ongewis. Dit hangt samen met het 
advies dat de Projectgroep Externe Advisering 
(ook we!: Commissie Van der Ploeg) over de 
ACEWO heeft uitgebracht: opheffen. 
Het voorstel tot opheffing van de ACEWO door 
de Cie Van der Ploeg kwam, in ieder geval voor 
de ACEWO zelf, geheel onverwacht: geen ertkel 
vooroverleg is er met haar door wie dan ook over 
deze zaak geweest. De ACEWO heeft het gevoel 
dat de Commissie er kennelijk aan voorbij is 
gegaan dat de ACEWO is ingesteld op uitdrukke-
lijk verzoek van de Tweede Kamer. De zinsnede 
in het commissierapport dat de ACEWO `naar 



verluidt niet slecht functioneert' roept bij de 
ACEWO de vraag op waar dit oordeel op stoelt. 
De ACEWO heeft kennis genomen van hetgeen 
van justitiewege werd bericht aan het Inter-
departementaal Overleg Wetenschapsbeleid. 
Daarin is sprake van een `niet zonder meer 
positief oordeel: ten eerste wordt de procedure 
zowel voor de aanvragers als voor het Ministerie 
van Justitie `tijdrovend en omslachtig' genoemd; 
een tweede knelpunt wordt de `passieve opstelling 
van de ACEWO' genoemd: 'De ACEWO toetst 
de binnenkomende vragen, maar kan zelf niet 
actief programmeren'. Toch wil men de ACEWO 
`niet zonder meer' opheffen; wel wordt gedacht 
aan een opzet met een geringer aantal leden (b.v. 
5 in plaats van 14 nu) en eenvoudiger procedures 
(b.v. beperking van de schriftelijke adviseringen 
tot een minimum) 
Hierover zou de ACEWO willen opmerken dat 
zij weliswaar oog heeft voor deze knelpunten, 
doch dat deze inherent zijn aan de instelling en 

9 	de taak van de ACEWO. De ACEWO meent 
evenwel dat grote waarde moet worden toegekend 
aan enige vorm van externe advisering over de 
toekenning van subsidies. Verder valt te bedenken 
dat de ACEWO krachtens haar instellingsbeschik- 
king gehouden is zich passief op te stellen. 
Met betrekking tot de ACEWO heeft de Minister 
van Justitie aan zijn collega van Binnenlandse 
Zaken bericht, voorshands niet te denken aan de 
opheffing van de ACEWO, maar te streven 'mar 
een bescheidener en eenvoudiger te hanteren 
adviesprocedure'. 
Het Regeringsstandpunt in deze tenslotte verluidt: 

afloop van de huidige terrnijn van de ACEWO 
in 1985, wordt bezien op welke wijze de 
advisering over het externe wetenschappelijk 
onderzoek voortaan zal dienen plaats te vinden'. 
De ACEWO is voornemens de Minister van Justitie 
een voorstel te doen omtrent de vorm waarin zij 
zou kunnen voortbestaan. Daarbij zal nadruk 
worden gelegd op het belang dat de ACEWO hecht 
aan handhaving van enigerlei wijze van externe 
athisering inzake subsidieverzoeken voor weten-
schappelijk onderzoek. Tevens zal de Minister van 
Justitie worden uitgenodigd valor 1 januari 1985 
in deze kwestie althans een voorlopige voorziening 
te treffen. 



6. Overzicht van tie behandelde subsidieverzoeken 
In dit overzicht komen achtereenvolgens aan de 
orde: subsidieverzoeken ten behoeve van 
onderzoeken en van congresSen (deelname aan 
en organisatie van). 
Aangegeven wordt of de verzoeken van een 
positief dan wel een negatief advies zijn voorzien, 
en — voor zover bekend op het moment van het 
afsluiten van dit verslag — of de Minister van 
Justitie in zijn besluit al dan niet het advies 
heeft gevolgd. 
Voor de inhoud en de motivering van de adviezen 
en de besluiten zij hier verwezen naar de stukken 
zelf. 
In het geval van tericht ACEWO aan indiener' 
is er sprake van een voorlopig oordeel van de 
ACEWO aangaande een conceptvoorstel dat aan 
de subsidieverzoeker schriftelijk kenbaar is 
gemaakt. 
Van dergelijke berichten wordt in dit overzicht 
alleen melding gemaakt, indien op het moment 

10 

	

	van de afsluiting van dit verslag nog geen 
definitieve voorstellen van de betrokken subsidie- 
verzoekers in behandeling zijn genomen. 
Gegevens omtrent het onderzoekplan van een 
subsidie-aanvrager treft men aan in nr. 7, jaargang 
1984 van Justitiele Verkenningen onder het 
hoofd: `Onderzoek in samenwerking met 
instituten of deskundigen in Nederland' (met 
andere woorden: extern onderzoek). 
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Onderzoek verricht met gehele 
of gedeeltelijke financiele 
steun van of rechtstreeks door 
het Ministerie van Justitie 
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I. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN 
DE ADVIESCOMMISSIE EXTERN WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK (ACEWO) 

A. Afgesloten onderzoek 

Gerapporteerd: 

1. Angst voor sexueel geweld ( 1981) 

Onderzoekers/auteurs: mw. drs. B. J. Ensink en 
mw. drs. F. Albach. 
Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Vrouwen-
studies. 
Eindrapport: Angst voor sexueel geweld. Van 
overdreven angst naar gerechtvaardigde woede 
(1983). 
Dit onderzoek was een vervolg op het WODC-
rapport tnrustgevoelens in Nederland' (1976), 
waarin een van de conclusies luidde dat vooral 

16 	vrouwen van omstreeks dertig jaar die in een der 
grote steden wonen relatief veel onrustgevoelens 
hebben, en wel met name bevreesd zijn voor 
sexuele aanranding. Binnen het kader van het 
toenmalig onderzoek, waarin tevens werd gesteld 
dat de kans om slachtoffer te worden van 
genoemd delict klein is, bleef deze constatering 
onverklaard en men stelde dat er gezocht zou 
moeten worden naar andere oorzaken. Naar 
aanleiding hiervan werd het onderzoek 'angst 
voor sexueel geweld' uitgevoerd. 
In het onderstaande volgt een verkorte weergave 
van de door de auteurs opgestelde samenvatting 
met betrekking tot de centrale vraagstelling en 
de belangrijkste onderzoekresultaten. 

De centrale vraag van het onderzoek luidde: 
'is het juist dat vrouwen aan de ene kant bang 
zijn voor sexueel geweld en allerlei situaties in 
verband hiermee vermijden, terwij1 aan de andere 
kant sexueel geweld heel weinig voorkomt'. 
Deze centrale vraag werd in verschillende onder-
zoekvragen onderverdeeld: 
a. Vragen over de definitie en omvang van 
sexueel geweld. 
— op welke wijze kan sexueel geweld gedefinieerd 
worden. 
— in welke mate en met welke vormen van 
sexueel geweld worden vrouwen geconfronteerd. 



Hierbij heeft men zich niet beperkt tot sexueel 
geweld in de openbare sfeer. Onderscheid werd 
gemaakt naar relaties die de vrouw met de dader 
heeft; met onbekenden, bekende mannen, met 
autoriteiten, partners en familieleden. 
b. Vragen over `onrustgevoelens'. 
— wat zijn de emoties van vrouwen naar aanleiding 
van sexueel geweld ervaringen. 
— hoe hoog schatten vrouwen de kans in om 
slachtoffer te worden van sexueel geweld. 
— op welke wijze en in welke mate anticiperen 
vrouwen op sexueel geweld. 
Ter beantwoording van de centrale vraag werd 
de omvang van sexueel geweld vergeleken met 
resp. emoties naar aanleiding van, kansschattinger 
van en anticipatie op sexueel geweld. . 
Deze vraagstellingen werden op verschillende 
manieren onderzocht. Allereerst werd een 
uitgebreid theoretisch onderzoek verricht om te 
komen tot een goede definitie van sexueel 
geweld. Ter beantwoording van de vraagstellingen 
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	werd een gestructureerde vragenlijst gemaakt, die 
aan 270 vrouwen in Leiden werd voorgelegd. 
Het responspercentage was 70%. 
Met 27 van deze 270 vrouwen werden vervol-
gens open-interviews gehouden. 

De volgende resultaten werden verkregen: 
a. Definitie en omvang van sexueel geweld 
— Op grond van theoretische analyse en 
empirisch onderzoek werd sexueel geweld als 
volgt gedefinieerd: sexueel geweld is de schending 
van de autonomie en/of de lichamehjke 
integriteit, welke schending betrekking heeft op 
de primaire en/of secundaire geslachtskenmerken 
van de persoon. Kenmerkend voor deze schending 
is dat vernedering er een inherent bestanddeel 
van uitmaakt 
Hierbij werden vier vormen van sexueel geweld 
onderscheiden, namelijk ongewenste initiatieven 
psychisch sexueel geweld, fysiek sexueel geweld 
en machtsmisbruik op sexueel gebied. 
— Vrijwel alle uitingsvormen van sexueel geweld 
worden door meer dan 80% van de vrouwen erg 
gevonden, voornamelijk vanwege het vernederende 
karakter van deze uitingen. 
— Het totaal aantal vrouwen dat een of meerdere 
keren geconfronteerd is met een vorm van 
sexueel geweld bedraagt 90%. Uitsplitsing naar 
relaties waarin deze confrontaties plaatsvinden 



levert de volgende cijfers op. Sexueel geweld 
van de kant van onbekenden komt het meest 
voor. Van de vrouwen is 86% hiermee 
geconfronteerd, 46% van de vrouwen is wel eens 
geconfronteerd geweest met sexueeI geweld van 
vrienden en bekenden, 33% van de vrouwen heeft 
dergelijke ervaringen met autoriteiten, 8% van de 
vrouwen is in partnerrelaties gedwongen tot 
sexueel contact en 15% heeft als kind ervaringen 
gehad met sexueel misbruik door familieleden. 
Vanwege verschillende methodologische kwesties 
bleek een uitsplitsing naar verschillende vormen 
van sexueel geweld problematisch. 
Deze omvangpercentages moet men als een eerste 
aanduiding van de omvang van sexueel geweld 
zien. 

b. Emoties, kansschatting en anticipatie op 
sexueel geweld 
— In tegenstelling tot wat vaak verondersteld 
wordt is angst niet de voornaamste emotionele 
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	reactie op sexueel geweld. De reactie woede bij 
ervaringen met sexueel geweId komt veel meer 

• voor dan de reactie angst. Dit geldt met uit-
zondering van sexueel misbruik van kinderen, 
voor alle vormen van sexueel geweid, dus voor 
fysiek, psychisch sexueel geweld en ongewenste 
initiatieven van de kant van onbekenden, 
bekenden, autoriteiten en partners. Bij wouwen 
die als kind sekueel misbruikt zijn overheerst de 
angstreactie. 
— Men schaf de kans bet hoogst om geconfron-
teerd te worden met sexueel geweld van de kant 
van onbekenden, direct gevolgd door sexueel 
geweld door autoriteiten en partners. Men schat 
de kans om geconfronteerd te worden met 
sexueel geweld van (andere) bekenden en sexueel 
misbruik van Icinderen het laagst in. 
— Anticipatiestrategieen die tot doel hebben om 
eigen confrontatie met sexueel geweld te 
voorkomen, worden door veel vrouwen toegepast. 
Dit zijn het constant waakzaam zijn, vermijden 
van situaties en zelfbeschemiende maatregelen. 
Wat betreft de anticipatiestrategie vermijding 
blijkt dat het nogal eens gaat om een ingeburgerde 
levenswijze. Anticipatiestrategieen die erop 
gericht zijn om zichzelf te verdedigen in geval van 
confrontatie met sexueel geweld komen in 
mindere mate voor. Georganiseerd verzet kwam 
niet voor onder de respondentes, we] was er 



sprake van een levendig protest. 
— Zowel de emotie angst als de emotie woede kan 
de aanleiding vormen voor een anticipatie-
strategie. Op grond van het feit dat iemand op 
sexueel geweld anticipeert mag men niet zo maar 
concluderen dat die persoon bang is. 

c. Emoties, kansschatting en anticipatie in 
vergelijking tot de omvang van sexueel geweld 
— Het is niet zo dat vrouwen de kans om het 
slachtoffer te worden van sexueel geweld te hoog 
inschatten. Er is eerder sprake van een omgekeerde 
situatie. Vrouwen schatten de kans om het 
slachtoffer te worden van sexueel geweld van 
vrienden en bekenden te laag in. 
— Het is niet zo dat vrouwen een overdreven of 
irreele angst hebben voor sexueel geweld. Ten 
eerste is de omvang van sexueel geweld hoog en 
ten tweede is de voornaamste emotie niet angst 
maar woede. In plaats van een overdreven angst 
is er sprake van een gerechtvaardigde woede. 

19 — Vrouwen bereiden zich gezien de omvang van 
sexueel geweld relatief weinig hierop voor door 
zelfverdedigingsstrategieen. 
— Het verzet van vrouwen tegen sexueel geweld 
is gezien de omvang hiervan gering. 
De auteurs geven een aantal punten voor verdere 
discussie aan en pleiten vervolgens voor een 
samenwerkingsverband van verschillende 
disciplines dat zich bezig zou moeten houden met 
sexueel geweld. 

2. Evaluatie beklagrecht gedetineerden, deel 3 
1981 

Onderzoeker/auteur: drs. G. J. Ploeg. 
Projectleider: dr. J. A. Nijboer. 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut. 
Eindrapport: Klagers achter slot en grendel 
(1983). 

Dit onderzoek vormde het sluitstuk van het 
driedelige project betreffende het functioneren 
van de Commissie van Toezicht bij de 
penitentiaire inrichtingen. Het eerste deel-
onderzoek had als onderwerp de situatie voor 
de invoering van de gewijzigde Beginselenwet 
Gevangeniswezen, het twee de deelonderzoek 
behandelde de knelpunten in de eerste periode 



na inwerlcingtreding van de gewijzigde wet op 
23 mei 1979. De twee deelonderzoeken werden 
door het Criminologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit te Groningen gepubliceerd 
onder de titel: 'Beweging in het beklagrecht van 
gedetineerden', auteurs: dr. JA. Nijboer, 
P. D. J. Haas en mr. M. J. Winkels. Het derde 
deelrapport richtte zich op de evaluatie van de 
nieuwe beklag- en beroepsregeling. 
In het onderstaande volgt een korte, door de 
auteurs opgestelde, samenvatting van het 
onderzoek. 
Materiaalverzameling: voor het onderzoek werd 
een steekproef .uit de voornaamste bij de 

• beklagregeling betroklcen partijen geinterviewd. 
Gedetineerden en personeelsleden werd een 
gestandaardiseerde, van vaste antwoordcate-
gorieen voorziene vragenlijst voorgelegd. De 
gesprekken met directies, beklagcommissies en 
beroepscomrnissies vonden plaats aan de hand 
van lijsten met gespreksonderwerpen en met 

20 	behulp van bandopname-apparatuur. Ter 
• aanvulling op deze gegevens is een dossieranalyse 

verricht op een steekproef uit de beklagzaken. 
De resultaten. Sinds de invoering van het 
beklagrecht is het aantal beklagzaken met name 
op het punt `schending van een recht' sterk 
gestegen. Vooral bepaalde inrichtingen nemen 
daarvan een groot deel voor hun rekening. 
Ondanks de toename in beklagen is het percentage 
daarvan dat gegrond verldaard is, betreklcelijk 
stable! gebleven. Het schommelt zo rond de 15%. 
Het aantal beroepen is eveneens gestegen. In 
absolute gevallen stellen gedetineerden vaker 
beroep in dan directieleden. Relatief gesproken 
doen directeuren dit meer. Niet geheel onlogisch, 
gezien het feit dat de beroepscommissie vaker 
een uitspraak van de beklagcommissie corrigeert 
wanneer de directeur in beroep gaat dan wanneer 
de gedetineerde dit doet. 

Evenals in vorige onderzoeken bleek de kennis 
van de beklagregeling bij gedetineerden en 
personeel onvoldoende. Wel dient opgemerkt 
te worden dat bij de personeelsleden — wellicht 
ten gevolge van de aandacht die in de opleiding 
van het beklagrecht wordt besteed — sprake is 
van een aanzienlijke verbetering op dit punt, 
vergeleken met de situatie kort na de invoering 
van de regeling. 



Het vertrouwen in de beklagregeling laat zowel 
bij het personeel als bij de gedetineerden te 
wensen over. Een negatieve houding ten aanzien 
van de regeling overheerst. Gedetineerden vinden 
de procedure te ondoorzichtig, de uitspraken 
onduidelijk of niet in overeenstemming met het 
eigen rechtsgevoel en ze hebben hun twijfels over 
de onafhankelijkheid van de commissie. 
Personeelsleden zijn van oordeel dat gedetineer-
den te veel in bescherming genomen worden, dat 
de beklaggronden te ruim opgevat werden en dat 
de regeling te veel geld kost. Zij hebben eveneens 
•moeite met het accepteren van de uitspraken Iran 
de commissies. 
Icortom, op de `werkvloer' bestaan grote 
bezwaren tegen de regeling. 

Bij de directies leeft sterk de gedachte dat de 
beklagcommissies teveel 'op de stoel van de 
directeur' gaan zitten. De bezwaren richten zich 
met name tegen de mogelijkheid van het herzien 
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	van directiebeslissingen door de beklagcommissie. 
In het functioneren van de regeling geven een 
aantal punten aanleiding tot opmerlcingen. 
Beldagcommissies overschreden in ongeveer een 
derde van de gevallen de termijn van drie weken 
voor afhandeling van een beklag. Met de overige 
in de wet genoemde termijnen doen zich geen 
noemenswaardige problemen voor. Beklag-
commissies zijn over h'et algemeen soepel in het 
hanteren van de termijn van drie dagen voor 
indiening van een beklag. Wat algemener van aard 
zijn problemen rond schorSing en compensatie. 
Hoewel deze op het oog niet zoveel met elkaar 
te maken hebben, kunnen ze in de beleving van 
gedetineerden wel degelijk samenhangen. Het 
ontbreken van schorsingsmogelijkheden kan 
verzacht worden door een goede compensatie-
regeling. Omgekeerd kan een goede schorsings-
regeling het aantal gevallen verminderen waarin 
compensatie wenselijk is. Maar het is geen goede 
zaak dat zoals nu, zowel schorsing als compensatie 
onvoldoende geregeld zijn. Problemen met de 
toetsingsvorm en de (ruime) interpretatie van de 
beklaggronden, werden vooral gevoeld door 
directies en personeel. Onvoldoende is onderkend 
dat er tussen beide punten interacties bestaan. 
Met name blijkt dat een ruime opvatting van de 
beldaggrond `schending van een recht', in 
combinatie met de mogelijkheid om een 



beslissing te •herzien, tot compensatieproblemen 
aanleiding geeft. 

• In gesprekken met de betrokkenen zijn onder 
andere de volgende altematieven aan de orde 
geweest: 

Tegen openbare behandeling van een klacht 
bestaan vooral praktische bezwaren, met name 
het gevaar voor orde en veiligheid en de 
bevordering van een competitiesfeer. Het gevaar 
voor de privacy van de gedetineerde is een meer 
principieel bezwaar. Voordelen zouden kunnen 
liggen in betere voorlichting en wellicht het 
bevorderen van vertrouwen in de regeling. Aan-
wezigheid van pers en publiek wordt afgewezen. 
Voor het laten bijwonen van de zittingen door 
personeel of medegedetineerden is toestemming 
van de klager een vereiste. 
— Enkelvoudige rechtspraak zou bij eenvoudige 
zaken tot een versnelling van de procedure 
kunnen leiden. De alleensprekende rechter moet 
de zaak echter wet naar de meervoudige commis- 
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	sie kunnen verwijzen en de beroepsmogelijkheden 
van de klager moeten er niet door aangetast 

• worden. 
— Conflictoplossing en informele afdoening zijn 
eveneens met de geinterviewden besproken. De 
mogelijkheden van altematieve conflictoplossing 
als aanvulling op de bestaande procedure, zouden 
onderzocht moeten worden. Een praktijk-
experiment op beperkte schaal is daarvoor de 
meest aangewezen weg. 

3. Patronen van regeltoepassing in ambtelijke 
diensten ( 1980) 

Onderzoeker/auteur: drs. M. V. C. Aalders. 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Rechts-
sociologie. 
Eindrapport: Implementatiestijlen in ambtenaren-
groepen (1984). 
In het onderstaande volgt een korte weergave 
van de door de auteur opgestelde samenvatting: 

Het onderwerp van studie vormden gedrags- 
patronen met betreldcing tot de wijze van 
interpretaties en hantering van de wet, the in een 
ambtelijke dienst zijn geinstitutionaliseerd. 
Het doel van het onderzoek was onder meer 
om inzicht te verlcrijgen in het vraagstuk en de 
aard van de grenzen aan programmering van 



bestuurlijk en (voorbereidend) ambtelijk handelen 
via juridische technieken. Beschrijving van een 
eventuele relatie tussen programmastructuur en 
gebezigde interpretatiestijlen en van de mate van 
beinvloeding van het ambtelijke handelen via 
dergelijke stijlen en methoden van werken, zou 
kennis geven die van belang kan zijn voor 
toekomstig programmeringsbeleid. 
De onderzoeksvragen waren als volgt geformu-
leerd: 
1. Welke patronen van regeltoepassing doen zich 
voor? 
2. Welke daarvan is (of zijn) dominant? 
3. Hoe is het voorkomen en dominantie van 
patronen van regeltoepassing te verklaren? 
De materiaalverzameling. Het onderzoek richtte 
zich op een dienst die terzake van individuele 
beslissingsgevallen adviseert aan een bestuurs-
orgaan, dat zijn competentie en richtsnoeren 
ontleent aan de wet die een conditioneel 
programma bevat, nl. de dienst Gemeentewerken 

23 	in een vrij grote gemeente. 
Binnen deze dienst werd gedurende drie maanden 
een participerende observatie verricht bij twee 
afdelingen die elk een wetgevingsprogramma 
omvatten met respectievelijk een gebods- en een 
verbodskarakter: de Hinderwetafdeling en de 
Bouwtoezichtafdeling. Nadat de participerende 
observatie was beeindigd werd de dienst nog 
regelmatig bezocht voor het afnemen van formele 
interviews en om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen. 
Daarnaast werden in drie vergelijkbare Hinder-
wetuitvoeringsdiensten interviews gehouden, 
voornamelijk met als doel de verkregen indrukken 
te toetsen. Langs inductieve weg werd gezocht 
naar gefundeerde begrippen, die begrijpelijk 
moesten maken hoe de betrolcken ambtenaren 
beslissen. 

De resultaten. In de Hinderwetgroep (HW-groep) 
ontbrak een conditionele wettelijke program-
mering. Niettemin streefden de ambtenaren 
naar formalisering van niet-wettelijke (handboek 
Hinderwet) en eigen gemaakte regels. Zij 
programmeerden zichzelf en wilden zich ook 
binden aan de nieuwe regels. Steeds meer 
kwamen situaties voor waarin deze ambtenaren 
de behoefte voelden om niet te streng aan eigen 
regels vast te houden. Vooral in de gevallen, 



waarin het tegenover de vergunninghouder, c.q. 
• aanvrager onrechtvaardig zou zijn om 'de wet' 
te letterlijk toe te , passen. Ook al hadden de 
ambtenaren een vrij grote speelruimte, ze waren 
geneigd deze speelruimte voor zichzelf weer in 
te perken. Niettemin was er een ontwilckeling 
van at te formeel handelen naar een wat vrijere 
interpretatie en toepassing van regels. Door de 
auteur werd dit regeltoepassingspatroon een 
Implementatiestir van zelfregulering, oftewel 
een zelfreguleringsstijl, genoemd. 
In de drie geihterviewde HW-groepen in andere 
gemeenten werd deze zelfreguleringsstij1 aan- 
getroffen, zij het dat bier de wat zakelijker, 
minder formele opstelling jegens het `eigen' 
wettelijk programma at meer geihstitutionaliseerd 
was. Oorzaak van de wat realistischer zelf-
reguleringsstip in de HW-groepen zou waar-
schijnlijk de ontwikkeling van een zgn. 
Hinderwetuitvoeringsprogramma (1JUP) kunnen 
zijn. De HUP geeft de ambtenarengroep gelegen- 
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	heid om het eigen werk efficienter aan te pakken, 
betere registraties te maken en betere 
prioriteiten van te behandelen HW-gevallen te 
stellen. 	• 
Vergelijlcing met de Bouwtoezicht-groep 
(BT-groep) leverde op, dat bier een geringere 
behoefte bestond om regels vast te leggen en te 
formaliseren. Het uitvoerende werk pleegt door 
de BT-ambtenaren in de fase van de totstand-
koming van het bouwwerk te worden verricht. 
Niet dat voorafgaand aan de vergunnings-
verleningsfase, vooral op het informele vlak, at 
niet belangrijke beslissingen ook met het oog op 
een juiste toepassing van regels uit de Bouw-
verordering worden genomen, maar de 
vergunning op grond van de Woningwet en de 
bouwverordening heeft veel meer een 
legitimerende, haast rituele functie dan de HW-
vergunning. Tijdens de bouw passen BT-
ambtenaren in de buitendienst niet zozeer rechts-
regels — uit bouwvergunning, of bouwverordening 
— toe, als wet eigen bouwkundige, bouwfysische 	! 

• en technische kennis en ervaringsregels. Wet 
wordt deze kennis geverifieerd met regels in de 
bouwverordening,'zij het dat dit zelden nodig 
is. Uit de interviews bleek, dat de BT-groep grote 
waarde hecht aan.de  vergunning en de bouw-
verordening. Observaties en gesprekken gaven de 
onderzoeker de overtuiging, dat de bouw- 



inspecteurs — meer dart de HW-inspecteurs — 
uitgaan van de situatie op de werkplek, waarop 
toezicht moet worden gehouden. Hij noemde 
deze implementatiestijl een situatieve stij1 van 
regeltoepassing. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek 
en een vergelijking met ontwikkelingen in het 
buitenland pleit de auteur er o.a. voor dat 
ambtenarengroepen niet te zeer door de wetgever 
worden .geconditioneerd, maar in de gelegenheid 
worden gesteld om zelf regels te formuleren 
voor de toepassing van wettelijke programma's 
en deze te herformuleren. 
Met een dergelijke pragmatische aanpak zou de 
regeltoepassing doelmatiger en vollediger kunnen 
worden verricht. 

4. Arob-bezwaarschriftenprocedure, fase 2 ( 1981) 

Onderzoekers/auteurs: prof. mr . drs. M. Oosting, 
prof. J. Griffiths, mr. C. M. Breeuwsma, mr. E. 

25 	Helder, mr. drs. E. Niemeyer en mr. H. Rawee. 
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep bestuurs-
recht en bestuurskunde en vakgroep rechts-
sociologie en rechtsfilosofie. 
Eindrapport: `Arob-praktijken'. Uitgeverij 

- Kluwer, Deventer (1984). 

In het navolgende wordt een korte weergave 
gegeven van de door de auteurs verzorgde samen-
vatting. 
Opzet en methode. Het onderzoek betrof het 
functioneren van de bezwaarschriften- en 
beroepsprocedures krachtens de wet Admini-
stratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 
(wet AROB). Deze wet geeft een aanvullende 
rechtsbescherming aan burgers tegen overheids-
optreden in de vorm van beschikkingen, door 
middel van een beroep bij de Raad van State, 
eventueel voorafgegaan door een bezwaarschrift 
wanneer de beschikking afkomstig is van een 
orgaan van de lagere overheid. 
In de eerste fase van het onderzoek werden door 
middel van een schriftelijke enquete bij alle 
gemeenten en provincies, globale gegevens 
verzameld met betrelcking tot de procedure. Over 
de resultaten hiervan werd in 1982 gerapporteerd 
(`Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure', 
Kluwer, Deventer, 1982). 
De tweede fase behelsde een veldonderzoek door 



middel van gesprekkemmet ambtenaren en 
bestuurders, onderzoek van dossiers en docu-
menten en interviews met burgers. 
Resultaten In de samenvatting van de resultaten 
worden de omvang en de uitkomsten van de 
procedures besproken en een aantal factoren die 
verband houden met omvang, spreiding, verloop 
en uitkomsten van bezwaar- en beroepschriften. 
Wat betreft de omvang en uitkomsten van de 
procedures, blijkt dat het aantal bezwaarschrift-
procedures vanaf 1976 (invoering Wet Arob) 

. aanzienlijk is toegenomen. Hit het onderzoek 
blijkt echter dat het aantal bezwaarschriften zich 
vanaf 1980 lijkt te stabiliseren. Tevens kan worden 
geconcludeerd dat het aantal bezwaarschriften-
procedures de komende jaren vermoedelijk niet 
sterk zaI groeien, so niet zal stabiliseren. Dit 
geldt eveneens voor het aantal schorsings-
verzoeken. 
Ongeveer 10% van de bezwaarschriften wordt 
gegrond verldaard. In zo'n 20% van de gevallen 
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	wordt het bezwaarschrift ingetrokken of de 
procedure afgebroken; in een aantal van 
dergelijke gevallen komt er een voor de indiener 
gedeeltelijk of geheel positief resultaat uit de bus. 
Van de beroepschriften bij de Raad van State 
wordt eveneens ongeveer 20% ingetrokken. Van 
de beroepschriften die tot een uitspraak leiden 
heeft ongeveer 30% een vernietiging van de 
beslissing op het bezwaarschrift tot gevolg. 
Zeer veel vernietigingen betreffen echter uit- 
sluitend formele aspecten waannee de betroklcene 
uiteindelijk weinig opschiet, omdat het de 
gemeente vrij staat het formele gebrek te 
verhelpen door een nieuwe beslissing te nemen, 
die inhoudelijk overeenkomt met de oorspronke-
lijke beslissing. 

Als factoren die van invIoed zijn op de omvang, 
de spreiding, het verloop en de uitkomsten van 
de bezwaar- en beroepschriften werden aan-
gegeven: 
1. Het type beseltikking, onderscheiden naar 
bouwvergunningen, waarschuwingen politie- 
dwang, vent- en standplaatsvergunningen, 
beschikkingen betreffende subsidies op yolks- 
huisvesting- en sociaal-cultureel gebied en 
beschikkingen op grond van de woonruimtewet. 
Het blijkt dat met name vier typen beslissingen 
in de bezwaarschriftenprocedure van belang zijn. 



Zo'n twee op de vijf procedures hebben betrek- 
king op waarschuwingen politiedwang of 
verleende bouwvergunningen. Daarnaast richt 
ongeveer een op de drie bezwaarschriften zich 
tegen een geweigerde volkshuisvestingssubsidie 
of een geweigerde woonvergunning/weigering 
inschrijving als woningzoekende. 	' 
De auteurs wijzen erop dat gevonden verschillen 
enerzijds samen kunnen hangen met 'de inhoud' 
van de beschikkingen, dat wil zeggen de gevolgen 
ervan voor de burger, en anderzijds met het 
juridisch en bestuurlijk kader waarin de beschik-
kingen worden genomen. 
2. Beleid en beleidsvrijheid. Het beleid dat een 
gemeente voert met betrekking tot beschikkingen 
kan van invloed zijn op het aantal bezwaar- en 
beroepschriften. Een beleid, dat er op is gericht 
het aantal negatieve beschikkingen laag te houden, 
door soepel aan de wensen van de burgers 
tegemoet te komen, leidt ertoe dat indien uit-
eindelijk toch bezwaren tegen de genomen 

27 	beschikking bestaan, deze nogal hardnekkig zijn. 
In een dergelijke situatie worden relatief vaak 
bezwaar- en beroepschriften ingediend, althans 
in verhouding tot het aantal `negatieve' 
beschikkingen. 
3. De voorbereiding van besluitvorming. Wanneer 
de besluitvorming uitvoeriger dan routinematig 
is geweest, is de kans geringer dat in een Arob-
bezwaarschriftprocedure nog allerlei nieuwe 
gezichtpunten naar voren komen. Ook het 
plegen van vooroverleg met belanghebbenden 
kan effect hebben in die zin dat hierdoor 
onnodige negatieve beschikkingen kunnen worden 
voorkomen en daarmee het aantal bezwaar-
schriften kan worden verkleind. 
Overleg met omwonenden bij bouwprojecten 
kan echter tegengestelde effecten hebben. 
Enerzijds wordt door overleg een aantal 
bezwaren weggenomen. Anderzijds gaat hiervan 
echter een stimulerende werking uit, doordat 
omwonenden hierdoor attent gemaakt worden 
op de Arob-mogelijkheden. 
4. Procedurele kenmerken. Zowel uit het 
onderzoek in de eerste fase als uit de tweede 
fase komt naar voren, dat het aantal beroep-
schriften lager is in gemeenten met een advies-
commissie dap in gemeenten zonder zo'n 
commissie. Het vermoeden dat naast het in-
schakelen van een adviescommissie de aanwezig- 



held van een speciale ambtenaar voor Arob-zaken 
in dit verband van belang is ;  is in de tweede 
fase bevestigd. 
Een van de opvallende resultaten van het 
onderzoek betreft de heroverweging van een 
besluit waartegen bezwaar is gemaakt. Het is de 
uitdrukkelijke bed oeling van de wetgever dat in 
de bezwaarschriftenprocedure een beslissing in 
al zijn facetten opnieuw beoordeeld wordt. In 
de praktijk blijkt bier weinig van terecht te 
komen. De inhoud van het beleid wordt in de 
regel niet rechtstreeks ter discussie gesteld. 
Meestal gaat men niet verder dart het toetsen van 
de juistheid van de feiten, en de correcte toe- 
passing van regelgeving. Toetsing aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur speelt in de 
bezwaarschriftenprocedure geen prominente rol. 
5. Factoren NI burgers. Onder de factoren bij 
de burgers werd een onderscheid gemaakt tussen 
kenmerken van de burgers en hun meningen 
en beweegredenen. Kenmerken die van belang 

28 	bleken, waren het een eigen woning bezitten 
(vooral in verband met bouwproblemen), op-
leiding, beroepsniveau, inkomen en politieke 
voorkeur. Ook de.organisatiegraad van de 
burgers en de activiteiten van verschillende 
soorten hulpverleners spelen een rol. 
Wat betreft de meningen en beweegredenen 
bleek dat veel genoemde motieven om van een 
bezwaarschrift af te zien, waren: het idee dat het 
verspilde moeite zou zijn, vrees voor vertroebe-
ling van de verstandhouding met de gemeente 
en (vermeende) financiOle drempels. 
De beweegredenen om wel een bezwaarschrift 
in te dienen zijn zeer verschillend. Over de 
procedure zelf blijken de meeste burgers niet erg 
tevreden te zijn. Klachten betroffen o.a. de 
motivering van de beslissing door de gemeente, 
de duur van de procedure en een niet eerlijke 
behandeling. Wel hebben de . meeste burgers een 
positieve mening over het verloop van de boor- 
zitting. De helft van de ondervraagden is 
echter wet van mening dat het gebeuren op de 
hoorzitting uiteindelijk niets heeft bijgedragen 
aan de zaak. Op basis van de onderzoekgegevens 
stelden de auteurs een aantal aanbevelingen op 
ter verbetering van de bezwaarschriftprocedure 
zowel uit een oogpunt van rechtsbescherming als 
ook met het oog op een doelmatiger praktijk. 
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Nog niet gerapporteerd: 
5. Slachtoffers ernstige vermogens- en gewelds-
criminaliteit ( 1974 ), deel II: de immateriele 
problematiek (2). 
,Rapporteur: Criminologisch Instituut, Rijks-
universiteit Groningen. 

6. VroegtUdige signalering potentiele delinquentie 
( 1976 ). 
Rapporteurs: mw. E. J. Nagel en prof. dr. J. J. 
M. van Tulder. 

7. 'Public Interest' advocatuur in de Verenigde 
Staten ( 1978). 
Rapporteur: mr. drs. B. P. Sloot. 

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

B. Lopend onderzoek 

9. Getalsverhoudingen: een structurele deter-
minant van het gedrag in organisaties ( 1982) 

Onderzoeker: mevr. drs. E. Ott. 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Arbeids-
en Organisatiepsychologie. 
Supervisie: prof. dr. H. Thierry. 
Ten behoeve van een reeds lopend onderzoek 
met deze titel is een subsidie verleend voor de 
kosten van onderzoeksassistentie. 

Getracht wordt diverse hypothesen te toetsen 
die uitspraken doen over `getalsverhoudingen' 
als een `structurele factor' in het gedrag van 
leden in een organisatie. In concreto richt het 
onderzoek zich op het effect van bepaalde 
mengverhoudingen mannen/vrouwen in ener-, 
zijds een organisatie met een traditioneel 
mannelijk karakter (de politic) en anderzijds 
een organisatie die tot voor kort traditie-
getrouw slechts door vrouwen werd gevormd 
(het verplegend personeel in een ziekenhuis). 
Op deze wijze wordt niet alleen inzicht verkre-
gen in het effect op het gedrag der organisatie-
leden 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 afgelcid uit diverse, als veelbelovend 
beschouwde theorieen, is de wetenschappelijke 
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 tweeerlei minder-
heidsposities bij de politie, markeert de 
beleidsrelevantie voor het Ministerie van 

Zuiver theoretisch en toegepast/ 	• 
beleidsgericht onderzoek gaan hier hand in 
hand. 

10. Vormen van interactie tussen advocaten 
en hun elienten ( 1983) 

Onderzoeker: mevr. drs. H. Berends. 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der 

30 	Rechtsgeleerdheid. 
Supervisie: prof. J. Griffiths. 
Door de ACEWO werd subsidie verleend ten 
behoeve van enige materiele ondersteuning. 

Doelstelling van het onderzoek is inzicht te 
verkrijgen in de interactieprocessen tussen 
advocaten en hun clienten door het gedrag van 
advocaten in de conflictprocessen waarbij ze 
ambtshalve betrokken raken rechtstreeks te 
observeren en te beschrijven. De factoren die 
dit gedrag beinvloeden 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 
voor de rechtshulpverlening. Deze vraag heeft 
een aantal jaren centraal gestaan in de maat-
schappelijke discussie rond de rechtshulp 
zonder dat er sprake is geweest van empirisch 
onderzoek dat er enig licht op zou kunnen 
werpen. 
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 



maken 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 onderwerp 
sociaal gedrag inzake normatieve claims, en 
bestaat uit proposities met betrekking tot de 
kwantiteit, variatie en verdeling van normatieve 
claims, de interactieprocessen die met betrek-
king tot die claims plaatsvinden en de resul-
taten van dergelijke processen. 
In het kader van de 'litigation theory' wordt in 
deze uitgegaan 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 (transforniatie) onderhevig is. Drie 
variabelen beinvloeden het conflictgedrag: 
— eigenschappen van de actoren 
— eigenschappen van de relatie tussen de 
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— 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 — client 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. 
De onderzoekmethode. Er zullen observaties 
plaatsvinden van de interacties tussen advocaten 
en clienten (en eventuele derden) gedurende 
het verloop van een aantal zaken die represen-
tatief geacht kunnen worden voor de werk-
zaamheden van advocaten. Daarnaast is regel-
matige dossierstudie gepland van de desbetref-
fende zaken, ter registratie van datgene wat 
zijn weerslag vindt op papier. Voorts zullen 
na beeindiging van de contacten tussen 
advocaat en client interviews daarover bij bei-
den worden afgenomen. Deze interviews zijn 
wenselijk om belangrijke achtergrondinformatie 
te verkrijgen en om de waarnemersinterpretatie 
van de interactie te toetsen aan die van de 
deelnemers. 
De onderzoekpopula tie zal bestaan uit drie tot 



vijf advocaten, werkzaam in oen kantoor, 
die bereid zijn mee te werken aan het onder- 
zoek en die samen een voldoende verscheiden-
held 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 commerciele, de familierechts-, 
de sociale en de strafrechtspraktijk. - 
Bij ieder van de deelnemende advocaten worden 
25 tot 30 zaken gedurende hun gehele verloop 
geobserveerd. Afhankelijk van het aantal 
meewerkende advocaten zullen 75-125 zaken 
in het onderzoek opgenomen worden. 

11. Dienstverlening ( 1983) 

Onderzoeker . prof. mr. P. J. P. Tak 
32 	Katholieke Universiteit van Nijmegen 

• Van officiele Franse zijde bereikte prof mr. 
P. J. P. Tak; hoogleraar strafrecht aan de 

-Katholieke Universiteit van Nijmegen het 
verzoek te willen participeren in een door het 
Centre de Recherches Criminologiques te 
entameren onderzoek 'Le delinquent sujet 
actif de sa reinsertion sociale'. 
Doel van dit onderzoek is na te gaan in hoe- 

' verre en onder welke voorwaarden in Frankrijk 
bij de rechterlijke macht de bereidheid bestaat 
een experiment `Dienstverlening' op te zetten 
analoog aan het Nederlandse experiment. 
Nadat dit contact tot stand was gekomen deden 
zich twee ontwikkelingen voor die prof. Tak 

• op het idee brachten van een rechtsvergelijkend 
onderzoek aangaande dienstverlening in 
Nederland en Frankrijk: 
— de Franse Minister van Justitie diende een 
wetsontwerp in tot afschaffing en wijziging 
van enkele bepalingen van de loi Peyrefitte 
(loi securito et liberte) waarin onder andere 
de rechter de mogelijkheid wordt geboden als 
sanctie op een begaan stratbaar feit in plaats 
van een vrijheidsstraf een `peine de travail 
d'interet general' op te leggen; • 
— in het eerste halfiaar 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 aanvaar-
ding — 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. 
In aanvulling op dit onderzoek, wordt, op voor- 
stel van de Minister, tevens een beperkt 
literatuuronderzoek verricht naar dienst- 

33 	verlening in enkele andere Europese landen 
(Duitsland, Scandinavie), speciaal met het oog 
op eventuele wettelijke regelgeving op dit 
terrein. 

12. Wet Gehjke Behandeling: Juridisch deel-
project wetgeving ( 1984) 

Onderzoekers: mw. drs. M. Hoogma en 
mw. drs. A. van Ginhoven. 
Supervisie: dr. R. A. P. Tielman en 
dr. M. L. Moerings 
Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire 
Werkgroep Homostudies. 
(zie ook nr. 220) 

Doel van het onderzoekproject Wet Gelijke 
Behandeling (1982) is te inventariseren welke 
vorm van discriminatie op grond van sexuele 
en relationele voorkeur in Nederland voor- 
komen, 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; —Leef-
wereld. 
Van het Ministerie van Justitie is subsidie 



verkregen voor het onderzoek naar juridische 
aspecten van de Wet Gelijke Behandeling, zoals 
deze aan hod komen in het deelproject Wet- 
geving. Ten behoeve van het inmiddels 
afgesloten onderzoek naar de sociaalweten-
schappelijke aspecten van de onderhavige wet 
is subsidie door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid verleend. 
De centrale ryrobleemstelling van het juridische 
deelproject Wetgeving luidt: Hoe zal een 
Commissie zoals voorgesteld in het Voor-
ontwerp van een Wet Gelijke Behandeling, 
in samenhang met de meer beproefde juridische 
methoden van rechtshandhaving en niet-juri-
dische methoden van gedrags- en mentaliteits-
beinvloeding, de grootste bijdrage kunnen 
leveren aan de bestrijding van discriminatie 
wegens sexuele voorkeur of relatievorm? 
In dit literatuuronderzoek zal studie gemaakt 
warden van de ervaringen die in binnen- en 
buitenland zijn opgedaan met de handhaving 

34 	van de `anti-discriminatiewetten' en met name 
van de ml die klachtencommissies daarin 
vervullen. Gedacht wordt daarbij onder andere 
aan klachtencommissies die zijn ingesteld bij 
de bestrijding van rassendiscriminatie, maar ook 
bij de handhaving van wetten die discriminatie 
naar geslacht, sexuele voorkeur en relatievorm 
strafbaar stellen. 
In Nederland is de laatste jaren ervaring 
opgedaan met de commissie `Gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen bij de arbeid' 
en de commissie telijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid in burger- • 
lijke openbare dienst'. In hun (eerste) evaluatie-
rapporten benadrukken de commissies dat zij 
in de eerste jaren van hun bestaan reeds hun 
bestaansrecht hebben bewezen maar tegelijker-
tijd wordt geconcludeerd dat de bevoegdheden 
moeten worden uitgebreid (eventuele sancties) 
en de procedure bekort; tevens dient de positie 
vah de aanvragers beter te worden beschermd 
en het publiek beter te worden geinformeerd. 
Aansluitend op het literatuuronderzoek en 
gedeeltelijk daannee samenvallend wordt een 
(nadere) juridische analyse van een aantal reeds 
geinventariseerde Nederlandse voorbeelden van 
discriminatie gedaan. Het gaat bij dit juridische 
onderzoek vooral om de vraag wat reeds gedaan 
is, wat niet gedaan is maar wel gedaan had 



35 

kunnen worden, wat op grond van een voor-
genomen (of in reacties van belangengroepen 
bepleite) wetgeving gedaan had kunnen worden, 
en wat aan ervaring is opgedaan met vergelijk-
bare wetgeving in het buitenland en op aanver-
wante terreinen (met name vrouwen- en 
rassendiscriminatie). De nadruk zal lig,gen op 
de vraag wat een commissie Gelijke Behandeling 
(zoals die op verschillende terreinen in verschil-
lende landen reeds bestaan) kan toevoegen aan 
de beschikbare vormen van discriminatie-
bestrijding. 

Bovenstaande onderzoekaspecten worden van 
belang geacht om tot de opstelling van voor-
waarden te komen die voor het effectief 
functioneren van de Wet Gelijke Behandeling 
noodzakelijk zijn. 

13. (Massa)communicatie en criminaliteits-
beleving ( 1984) 

Onderzoeker: drs. M. Kuttschreuter 
Technische Hogeschool Twente, Vakgroep 
Psychologie . 
Supervisie: prof. dr. 0. Wiegman. 

In dit onderzoek was oorspronkelijk sprake van 
vijf deelonderzoeken: een literatuuronderzoek, 
een op diepte-interviews gebaseerd deelonder- 
zoek, een survey en twee experimenten. De 
Minister van Justitie heeft in eerste instantie 
alleen subsidie toegezegd voor de diepte-inter-
views en het survey. Het literatuuronderzoek 
is van subsidiering uitgesloten, en de beslissing 
omtrent de voorgestane experimenten is 
opgeschort tot na de rapportage over de te 
subsidieren deelonderzoeken. 
De algemene vraagstelling van het onderzoek 
luidt: 'In welke mate hebben beleving van en 
reacties op criminaliteit betrekking op 
gevoelens van onveiligheid hieromtrent bij 
mensen in het algemeen en bij bejaarden in het 
bijzonder, en welke rol spelen (massa)commu-
nicatieprocessen daarbij?' 
Uitgaand van de bestaande literatuur is de 
algemene vraagstelling te splitsen in een aantal 
componenten. Daarbij is hier uitgegaan van de 
beschrijving van Sasswell van communicatie-
processen: 	(zender) zegt wat (boodschap) 



via welk kanaal (medium) tegen wie (ontvanger) 
en met welk effect?' 
De diepte-interriews hebben tot doel de 
gegevens uit de literatuurstudie omtrent de 
beleving van agressie en criminaliteit, in het 
bijzonder bij bejaarden, te complementeren 
en nader te expliciteren. De verkregen 
resultaten zullen worden gebruilct ter vorming 
van hypothesen die in de experimenten kunnen 
worden getoetst. 
In het survey zullen relevante variabelen met 
elkaar in verband worden gebracht, welke 
betrekking hebben op het mediagebruik en de 
ervaringen met criminaliteit in relatie tot de 
beleving hiervan. 

14. Werklozen in de rechtszaal ( 1984) 

Onderzoekers: drs. G. Kannegieter en 
drs. J. Strikwerda 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 

36 	Instituut 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman 
Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks 
studies naar de relatie tussen werkloosheid 
en criminaliteit 
(Zie ook nr. 148) 

Uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat 
werklozen zonder uitzondering vaker 
gevangenisstraf krijgen opgelegd dan werken-
den. Dit verschil in straftoemeting bleek niet 
te kunnen worden verklaard uit, met behulp 
van een dossierstudie (Staten van Inlichtingen), 
eerder onderzochte factoren. 
In de levende praktijk van de rechtszaal komen 
echter vele zaken aan.de  orde waarover in de 
Staten van Inlichtingen niets is opgenomen. 
Daarom werd als volgende stap in de analyse 
van het verband tussen werk(loosheid) en 
straftoemeting eon observatiestudie in de 

. rechtszaal gepland. Hierin wordt bezien of 
het gevonden verschil in straftoemeting is 
opgebouwd nit schijnverbanden en dus kan 
worden `wegverklaard' door andere factoren 
of niet. 
Het onderzoek zal zich beperken tot marine-
lijke verdachten wier zaken dienden voor de 
politierechters in het hofressort Leeuwarden. 
Centro& in doze observatiestudie staan de 



identificatie van controlevariabelen en een 
inhoudelijke analyse. Om tot een zo uit- 
puttend mogelijke identificatie van de 
mogelijke controlevariabelen te komen, is 
een uitvoerig observatieschema opgesteld, 
waarmee delicts- en persoonsgegevens worden 
geregistreerd. 
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling .00k 
gegevens uit processen-verbaal en persoons-
dossiers in het onderzoek te betrekken omdat 
ook in de rechtszaal niet alle voor het onder-
zoek relevante zaken aan de orde komen. Op 
grond van de privacybescherming is een 
verzoek tot inzage van persoonsdossiers echter 
afgewezen. 
Bij de analyse wordt ervan uitgegaan dat ook 
na de laatste correcties nog een verband zal 
`overblijven'. Dit dient dan meer inhoudelijk 
te worden verklaard, waarbij men globaal 
aan twee hoofdtypen van verklaringen kan 
denken: een conflictmodel en een harmonie- 

37 	model. 
In het conflictmodel past de gedachtengang 
dat de relatief gedepriveerde positie van werk-
lozen bij een aantal van hen gevoelens van 
wrok, onvrede, onrechtvaardigheid of zelfs 
verzet oproept waardoor een grotere bereid-
heid tot wetsovertredend gedrag kan zijn 
ontstaan. 
Tegelijkertijd neemt voor hen echter het 
gewicht van de justitiele tegendruk af; men 
heeft immers minder te verliezen. Wil men 
dan ook eenzelfde preventieve effect bereiken 
als bij werkenden, dan zal zwaardere tegendruk 
moeten worden uitgeoefend (zwaardere 
straffen). 
Naast of daartegenover staat de `harmonie-
verklaring'. Hierbij wordt er vanuit gegaan, 
dat niet de werkloze een zwaardere straf 
krijgt, maar de werkende een lichtere. De 
laatste zal niet gauw tot gevangenisstraf worden 
veroordeeld, omdat hij dan immers ook nog 
z'n baan zou verliezen. En dat zou vooral in 
deze tijd een te zware straf zijn. Rechterlijke 
reacties die in de richting van dit type 
verklaring gaan zijn reeds gevallen. 



15. Algemene beginselen van behoorltik 
bestuur ( 1984) 

Onderzoeker: mw. mr. A. J. C..van Vugt 
Supervisie: prof. mr . E. M. H. Hirsch Bailin 
Katholieke Hogeschool Tilburg, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid 

Naast Nederland zijn ook de Bondsrepubliek 
Duitsland, Belgie en Frankrijk bij dit rechts-

• vergelijkend onderzoek betrokken. 
Het onderzoek richt zich op de juridische 
toetsingscriteria voor de wijze waarop bestuurs- 
organen (in het bijzonder discretionaire) 
bevoegdheden uitoefenen. In algemene sin is 
de aanleiding tot het onderzock gelegen in 
de rechtsontwikkeling op het gebied van het 
administratief recht in Nederland en de 
ontwikkeling van juridische toetsingscriteria 
voor de tiler bedoelde bevoegdheidsuitoefening. 
Na de introductie (in 1975) van algemene 

38 	aanvullende administratieve rechtspraak 
ingevolgde de Wet Arob zijn met betrekking 
tot de hantering van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur als toetsingscriteria 
in tweeerlei verband vragen aan de orde 
gekomen, die meer in het bijzonder aanleidirtg 
geven tot het bcoogde onderzoek. Enerzijds 
de vraag naar de grenzen van de functies van 
de administratieve rechtspraak. Anderzijds 
de vraag of een codificerende en harmoni-
serende wetgeving terzake van deze algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur mogelijk is. 
Doelstelling van het onderzoek is een schemer 
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en 

. beperkingen van het aanleggen van juridische 
criteria aan de wijze waarop (discretionaire) 
bestuursbevoegdheden worden uitgeoefend. 
Door de huidige benadering in het Nederlandse 
administratieve recht te vergelijken met de 
soms meer, soms minder verschillende 
benaderingen in de andere genoemde rechts-
stelsels (waarin het overheidsoptreden vergelijk- 
baar is) kan mede aan het licht worden 
gebracht welke nadere of andere uitwerkingen 
van deze juridische criteria mogelijk zijn, in 
jurisprudentie en/of in wetgeving inzake 
algemene regels van bestuursrecht. 
Het onderzoekmateriaal. Het onderzoek zal 
gebaseerd zijn op de juridische literatuur en 



gepubliceerde jurisprudentie. Bij de jurispru- 
dentie zal het in het algemeen gaan om uit-
spraken van de Conseil d'Etat (Frankrijk), 
het Bundesverwaltungsgericht en de Oberver-
waltungsgerichte (Bondsrepubliek Duitsland), 
de Raad van State (Belgie). 
De analyse van literatuur en jurisprudentie zal 
erop gericht zijn, na te gaan in hoeverre aan 
onze beginselen van behoorlijk bestuur 
equivalente normen worden gehanteerd ten 
aanzien van: a) de procedure van besluit-
vorming; b) de motivering en mededeling van 
besluiten; en c) de inhoud van besluiten 
(vertrouwensbeginsel, materieel rechtszeker-
heidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, verbod van 
willekeur). 

16. Sexuele ervaringen in de vroege jeugd-
jaren ( 1984) 

Onderzoeker: drs. Th. G. M. Sandfort 
39 	Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Klinische 

psychologie, Psychotherapie en Preventie 
Supervisie: Prof. dr. W. Th. A. M. Everaard 
Dit onderzoek komt voor gezan -renlijke 
rekening van het Ministerie van Justitie en het 
Nederlands Comite Kinderpostzegels. 

Aanleiding tot en doel van het onderzoek. Mede 
naar aanleiding van de voorgestelde herziening 
van de zedelijkheidswetgeving is de laatste 

-tijd in verschillende media aandacht besteed 
aan het verschijnsel sexuele contacten tussen 
volwassenen en kinderen, waarbij tegenstrijdige 
meningen blijken te bestaan over de betekenis 
van deze contacten op langere termijn. Mede 
onder invloed van de door de vrouwenbeweging 
gestimuleerde aandacht voor (sexueel) geweld 
tegen vrouwen, ontstond een groeiende 
bezorgdheid rond sexueel misbruik van 
kinderen, zoals dat naar voren zou komen in 
verschijnselen als incest, kinderprostitutie, 
sekstoerisme in de derde wereldlanden en 
kinderpornografie. Bij de discussie met betrek-
king tot deze verschijnselen spelen empirische 
onderzoekgegevens vrijwel geen rol, deels 
omdat bestaande gegevens van gebrekkige aard 
zijn, deels omdat deze gegevens niet beschik-
baar zijn. Het doel van het onderzoek is het 
gebrek aan kennis op dit terrein op te heffen 



en daarmee een bijdrage te leveren aan de 
discussie over dit onderwerp. 
Centrale vragen in het onderzoek zijn welke 
sexuele contacten voor het zestiende levens-
jaar een negatieve betekenis hebben voor het 
latere sociaal-sexueel functioneren en met 
welke factoren de negatieve betekenis van die 
contacten samenhangt. Hierbij zal onder 
andere gekeken worden naar de betekenis 
van het geslacht van de jongere en de andere 
persoon, mate van (on)vrijwilligheid, leeftijds-
verschil tussen de betrokkenen en de aard van 
de wederzijdse betrokkenheid. 
Ook zal de betekenis worden onderzocht van 
de reacties van ouders op de verschillende 
soorten contacten en de betekenis van 
eventuele contacten met hulpverlenings-
instanties en/of het optreden van politie en 
justitie naar aanleiding van bepaalde sexuele 
contacten. 
Het onderhavige verschijnsel wordt bestudeerd 

40 	tegen de achtergrond van de sexuele socialisatie 
in het algemeen, waarbij een vergelijking zal 
worden gemaakt met jongeren die voor hun 

• zestiende sexuele contacten met leeftijds-
genoten hebben gehad en met jongeren die 
voor hun zestiende geen sexuele contacten 
hebben gehad. 
De materiaalverzameling. Ter beantwoording 
van de vraagstelling zullen via mondelinge 
interviews gegevens worden verzameld bij 
vierhonderd jongeren in de leeftijd van 
18 tot en met 22 jaar; deze leeftijden zijn 
gekozen om de kans op retroactieve interventie 
bij het ophalen van herinneringen zo klein 
mogelijk te houden. Er zullen vier groepen 
worden samengesteld: jongeren met en zonder 
sexuele contacten met leeftijdsgenoten voor 
hun zestiende jaar, jongeren die voor hun 
zestiende jaar sexueel contact hebben gehad 
met den van hun ouders of directe verzorgers 
dan wel met een andere volwassene. 
De eerste twee groepen zullen via de 
bevolkingsregisters van verschillende gemeenten 
binnen de provincie Utrecht worden samen-
gesteld en totaal uit 200 personen bestaan, 
waarvan evenveel mannen als vrouwen. De 
derde en vierde groep zullen ook elk uit 100 
personen bestaan. Om binnen deze twee 
groepen een heterogeniteit aan incesteuze en 



pedosexuele contacten te verkrijgen zal de 
werving van deze personen langs uiteenlopende 
wegen plaatsvinden. Zowel met de Vereniging 
tegen sexuele kindermishandeling binnen 
het gezin, als met verschillende werkgroepen 
binnen de NVSH, is in dit verband contact 
opgenomen. 

17. Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de zedelifkheidswetgeving in Denemarken, 
Zweden en Nederland 

Onderzoeker: drs. Ulla Jansz 
Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit 
Andragologie 
Supervisor: prof. dr. J. Soetenhorst-de Savor-
nin Lohman 
(Zie ook nr. 106) 

De herziening van de zedelijkheidswetgeving 
is op dit moment in Nederland actueel. Een 

41 	wetsontwerp betreffende de ernstige vormen 
van sexueel geweld is in voorbereiding, terwijl 
een wetsontwerp betreffende de openbare 
schennis van de eerbaarheid en de pornografie 
in behandeling is bij het parlement. Voorts is 
een bezinning gaande over de vraag in hoeverre 
wetgeving een geschikt instrument is om een 
sociaal probleem, waarop overheidsinterventie 
geboden lijkt, te reageren. Wetgeving kan 
worden gezien als een vertaalproces van wensen 
en verlangens geformuleerd door bepaalde 
groepen, voorzover deze wensen op landelijk 
politiek niveau tot uiting komen. In dit proces 
zijn verschillende participanten te onder-
scheiden, terwijl verder de richting van de 
mogelijke oplossing of aanpak te beinvloeden 
is. 

Doelstelling van het oriderzoek. Het onderzoek 
richt zich op dit wetgevingsproces en de 
transformatie van de probleemdefiniering die 
zich daarbij voordoet. Door de participanten 
aan deze politieke discussie te onderscheiden 
en hun argumentatie in kaart te brengen, als-
mede het transformatieproces aan te geven 
dat door de regelgeving optreedt is het mogelijk 
a) de kennis over het wetgevingsproces, met 
name de betekenisgeving van de participanten 
tijdens dit proces, te vergroten en b) de 



instrumentele waarde van wetgeving op dit 
gebied te vergroten. 
Het onderzoekmateriaal bestaat uit de 
desbetreffende parlementaire stukken van de 
drie in het onderzoek betrokken landen over 
de periode 1960 tot heden. Omdat in 
Denemarken en Zweden de wetgeving in deze 
periode reeds is geliberaliseerd en op een aantal 
punten naderhand is bijgesteld is het materiaal 
leerzaam voor de Nederlandse situatie. Ook 
voor Nederland zullen de relevante parlemen-
taire stukken, evenals de rapporten van de 
Staatscommissie herziening zedelijkheidswet-
geving, op dezelfde wijze worden genalyseerd. 
Het onderzoek moet in de tweede helft van 
1984 worden afgerond. 

C. Wachtende subsidie-aanvragen 

18. Cedwongen.psychiatrische opname en 
dwang hi] de behandeling in de forensische 

42 	psychiatric 

Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 
sectic forensische psychiatric en penologie/ 
penitentiair recht. 
Initiatief tot dit project kwam voort uit samen-
werking met de afdeling Psychiatrische 
Opleiding en Research van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Vogelenzang. 
(Zie ook nr. 208) 

Het onderzoekproject omvat een onderzoek 
naar de gedwongen psychiatrische opname en 
naar de toepassing van dwang bij de 
behandeling in zowel de algemene als ook de 
forensische psychiatrie. De subsidie-aanvraag 
is gedaan ten behoeve van dat deel van dit 
onderzoekproject dat zich uitstrekt over de 
forensisch psychiatrische sector. 
De ACEWO heeft de Minister van Justitie 
geadviseerd de subsidie-aanvrage in te willigen 
onder de voorwaarde, dat de medewerking 
van de klinieken kan worden verkregen en 
dat afdoende waarborgen worden geschapen 
ten aanzien van de privacybeschenning. 

19. De rol van de psychiatric bif de verlenging 
c.q. beeindiging van de T.B.R. 



Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 
(Zie ook nr. 151) 

Het Criminologisch Instituut van de Rijks-
universiteit Groningen is voornemens een vrij 
omvangrijk onderzoek te starten naar de rol 
van de psychiatrie in de T.B.R. 
Doel van het deelonderzoek waarop de subsidie-
aanvrage betrekking heeft, is het geven van een 
analyse van de beslissingsprocessen inzake de 
verlenging c.q. beeindiging van een onvoorwaar-
delijk opgelegde T.B.R.-maatregel. Hierbij zal met 
name aandacht worden besteed aan de rot van de 
psychiatrische criteria en/of doelstellingen. 
De ACEWO heeft een positief advies met 
betrekking tot deze subsidie-aanvrage aan de 
Minister van Justitie uitgebracht onder het 
voorbehoud dat maatregelen worden getroffen 
ten aanzien van de privacybescherming. 

43 	20. De actieve rol van de Officier van Just itie 
in de opsporingsfase 

Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtwetenschappen 

In de praktijk heeft zich als het ware een 
nieuwe still van werken van OvJ's ontwikkeld, 
die wordt gekenmerkt door een actieve en 
intensieve deelname van hen aan opsporings-
onderzoeken en overleg met bijzondere 
opsporingsdiensten, c.q. bij de problematiek 
betrolcken bestuurlijke instanties. Het doel van 
dit onderzoek is om zo nauwgezet mogelijk 
een beschrijving te geven van de actieve rot van 
de OvJ in het opsporingsonderzoek. 
De ACEWO adviseerde in positieve zin omtrent 
dit onderzoek aan de Minister van Justitie. 

21. Documentatieproject Jurisprudentie Straf-
recht 

Stichting Bevordering Toegankelijkheid 
Rechtspraak/Rijksuniversiteit Groningen 

Het documentatieproject jurisprudentie straf-
recht wil pogen de ontwikkeling van het recht 
in wetenschap en praktijk te stiniuleren door 
het analyseren en systematiseren van de recht- 



spraak van de feitenrechter en van•de Hoge Raad. 
Het betreft een voortzetting van een in 
1976-1981 uitgevoerd onderzoekproject 
`Centraal Register' en vindt voorts aansluiting 
bij de aanbevelingen van de werkgroep `Auto-
matisering Wetgevings- en Rechtspraakinfor-
matie' in het door deze uitgebrachte•tweede 
rapport 'Fen Nationaal Geautomatiseenl 
Systeem van Wetgevings- en Rechtspraak-
informatie' van juni 1982. 
De ACEWO heeft de Minister van Justitie 
geadviseerd het onderhavige subsidieverzoek te 
honoreren. 

22. Evaluatie Alcohol-Verlceer Project (A. VP.) 
te Assert 

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
(CAD), Drenthe 

Het CAD in Drenthe wil, in samenwerking met 
het Openbaar Ministerie (OM) en de Reclas- 
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seringsraad te Assen, starten met een AVP voor 
personen die veroordeeld zijn wegens rijden 
onder invloed. 
Vooruitlopend op het definitieve fiat voor het 
AVP, dat van het OM verkregen zal moeten 
worden, heeft het CAD-Drenthe een plan voor 
een evaluatie-onderzoek laten opstellen. Indien 
dit onderzoek, na verkrijging van het vereiste 
fiat, van de grond kan komen, zal supervisie 
ervan plaatsvinden door het Criminologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. 
De eventuele uitvoering van het voorliggend 
onderzoekplan heeft de goedkeuring van de 
ACEWO. 

23. Vrouwenmishandeling en politic-optreden 

Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
(Zie ook nr. 203) 

Het onderzoek wil de politiereactie ten aanzien 
van vrouwenmishandeling beschrijven en 
inzicht bieden in de motieven achter dat 
optreden. 
Het ligt in de bedoeling zowel het feitelijk 
handelen door de politie in concrete gevallen 
te onderzoeken als ook het beslissingsproces 
dat aan dat handelen ten grondslag figt. 



II. ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VAN HET 
MINISTERIE VAN JUSTITIE (WODC)* 

A. Afgesloten onderzoek 

24. Opvattingen over de alimentatieduur 

Onderzoekers: mw. dr. C. van der Werff en 
drs. C. Cozijn 
Interimrapport: WODC-reeks nr. 21 
Staatsuitgeverij 1981 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 43 
Staatsuitgeverij 1983 

Met het oog op de discussies over wijziging van 
het alimentatierecht heeft het WODC op verzoek 
van de Minister van Justitie .onderzoek gedaan 
naar de opvattingen van de bevolking over de 

45 	alimentatieplicht van ex-partners na echt- 
scheiding. Niet alleen werd nagegaan hoe deze 
opvattingen luidden, maar tevens of en in hoe-
verre er sprake is van verschillen in dit opzicht 
tussen mannen en vrouwen, gehuwden en 
gescheidenen, jongeren en ouderen. Daarnaast 
werd nagegaan of de opvatting over de 
alimentatieplicht samenhangt met de opvat-
tingen over het huwelijk. 

25. Mishandeling en hulpverlening 

Onderzoekers: drs. C. H. D. Steinmetz en 
drs. H. G. van Andel 
Rapport, dl. I: WODC-reeks, Staatsuitgeverij. 
Te verschijnen najaar 1984. 

Het onderzoek richtte zich op de (immateriele) 
hulp aan slachtoffers van mishandeling, 
toegespitst op het proefproject `benadeelden 
van misdrijven' te Rotterdam. Vrijwillig(st)ers 
verlenen daar hulp aan benadeelden van 
mishandeling die door de politie zijn door-
verwezen. 
Gebleken is, dat de politie slechts een klein 
deel van de slachtoffers van mishandeling naar 
het project doorverwijst. Degenen die wel 

* Zie Mededelingen 



worden doorverwezen zijn vooral vrouwen die 
door hun (ex)partner zijn mishandeld. In zulke 
gevallen maakt de'politie dan vaak geen 
proces-verbaal op. Daarentegen worden manne-
lijke slachtoffers van mishandeling juist zelden 
naar het hulpproject doorverwezen. Op zulke 
zaken wordt door de politie bij voorkeur 
strafrechtelijk gereageerd. Het voornaamste 

' doe] van de hulpverlening aan slachtoffers van 
mishandeling is het geven van morele en prak-
tische ondersteuning. Dit doe wordt meestal 
bereikt. Een groot deel van de slachtoffers 
krijgt ook hulp bij het verkrijgen van een 
schadevergoeding, he inwinnen van informatie 
over zaak of dader bij de politic of het O.M. 
en het zoeken van woonruimte. Ook wordt vaak 
een verzoening met de dader nagestreefd. Al 
deze andere, meer vergaande vormen van hulp 
verlopen minder voorspoedig dan het geven 
van morele en praktische ondersteuning. De 
oorzaak daarvan is mede gelegen in de geringe 

46 	medewerking van andere instellingen. Het O.M. 
verschaft bijv. zelden de informatie waarom 
wordt gevraagd. De onderzoekers hebben tevens 
de indruk gekregen dat de vrijwilligers vaak 
teveel tegelijk proberen te doen voor het slacht-
offer (bijv. een strafrechtelijke vervolging op 
gang brengen en tevens een verzoening nastre-
yen). Het vastlopen van de hulp zou volgens de 
onderzoekers kunnen worden voorkomen, 
wanneer de vrijwilligers bij het verlenen ervan 
selectiever en gerichter te werk zouden gaan. 
Zo is bijv. gebleken dat in het bijzonder bij 
slachtoffers van burenmishandeling en slacht-
offers die door hun huidige partners worden 

• mishandeld, de mogelijkheden voor een succes-
voile hulpverlening beperkt zijn. 
Ook ten aanzien van het doorverwijzings- en 
verbaliseringsbeleid van de Rotterdamse politic 
worden enkele kritische vragen geplaatst. Wel-
licht dient op een aangifte van mishandeling 
door de partners vaker met het opmaken van 
een proces-verbaal en een opsporingsonderzoek 
te worden gereageerd in plaats van met een door-
verwijzing naar de hulpverlening. 

26. Evaluatie van 'Coed Gemerkt' 

Onderzoeker: dr. A. RoeII 



`Goed Gemerkt' is een uit de V.S. overgewaaide 
vorm van inbraakpreventie. Door de bevolking 
aan te sporen hun waardevolle eigendommen 
te voorzien van een registratienummer, hoopt 
men deze eigendommen voor dieven en helers 
moeilijker verhandelbaar te maken.en tegelijker-
tijd 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 plaatstelijke Goed 
Gemerkt-actie gestart in Deventer en omgeving. 
Het WODC is verzocht deze actie te evalueren 
waarbij men vooral geinteresseerd was in 
antwoorden op de volgende vragen: 1) hoe kan 
men het beste deelnemers werven voor Coed 
Gemerkt; wie doen er mee en wat doen de 
deelnemers met de graveer-set die ze hebben 
ontvangen; 2) hoe denkt het politieapparaat, 
dat de actie moet uitvoeren, over Goed 
Gemerkt; 3) is Goed Gemerkt effectief in het 

47 	voorkomen van inbraken, het terugbezorgen 
van gestolen goederen bij de eigenaar, het 
verhogen van de aangiftebereidheid en het 
verbeteren van de relatie tussen publiek en 
politie. Voor de evaluatie werden enquetes 
gehouden onder de bevolking en de politic in 
het onderzoekgebied. In 1984 is bij het 
WODC een onderzoeksrapport verschenen. 

27. Opinies over belastingontduiking en 
uitkeringsmisbruik en over maatregelen ter 
bestrijding daarvan ( 1983) 

Onderzoekers: drs. A. C. Berghuis en 
M. M. Kommer. 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 48, Staats-
uitgeverij 1984. 

In het kader van haar werkzaaph6den voor de 
Interdepartementale Stuurgrep Misbruik en 
Oneigenlijk gebruik (ISMO) werd een opinie-
peiling gehouden onder een als representatief 
te beschouwen steekproef uit de Nederlandse 
bevolking van ruim 1000 personen. De resul-
taten betreffen de waargenomen omvang van 
— verschillende typen — ontduiking en 
misbruik (resultaat: velen zeggen verscheidene 
gevallen van diverse ontduikings- en misbruik-
vormen te kennen), de houding tegenover 



deze verschijnselen (resultaat: het merendeel 
, van de mensen heeft een ambivalente houding 

dat het `eigenlijk niet mag, maar wel begrijpe-
lijk is'), de achtergrond van deze houding 
(resultaat: verband met vooral de opstelling 
tegenover het vigerende maatschappelijke 
bestel en de daannee verband houdende 
`burgerlijke ongehoorzaamheid'). 
Voorts is veel aandacht gegeven aan de pro's 
en contra's van diverse maatregelen waarmee 
ontduiking en misbruik — mede — kunnen 
worden tegengegaan: vereenvoudiging van de 
stelsels van belastingheffing en sociale zeker-
heid, diverse controlemodaliteiten (waaronder 
gegevensuitwisseling binnen de overheid, 
fiscaal en sociaal-fiscaal nummer), optreden 
waarbij zich ook negatieve financieel-econo-
mische of sociale gevolgen voordoen, bestraf- 

. fing van ontduiking en misbruik, gebruik 
anonieme tips, `generaal pardon' voor fraudeurs. 
Steeds blijkt een duidelijk draagvlak voor 

48 	fraudebestrijding aanwezig: het belang van 
bestrijding wordt doorgaans zwaarder geacht 
dan belangen terzake de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, gevaar van kapitaal-
vlucht, toename werkloosheid en bescherming 
van `zwakkel groepen. 

28. Voortichtingsrapportage in Assen ( 1983) 

Onderzoeker: drs.. A. Rook 

Het uitbrengen van voorlichtingsrapporten 
behoort tot e'en van de taken van de 
redassering. Al lange tijd wordt van verschillende 
kanten op het functioneren van de voorlichtings-
,rapportage kritiek uitgeoefend. 
Op initiatief van het Ministerie van Justitie 
en van de Vereniging van Redasserings-
instellingen is in het arrondissement Assen 
een projectgroep ingesteld, die tot tank heeft 
gekregen de knelpunten op het gebied van voor-
lichtingsrapportage te inventariseren en de 
mogelijkheden tot verbetering van de wijze 
waarop rapporten worden aangevraagd en uit-
gebracht, te onderzoeken. 
Het WODC heeft . in  deze projectgroep geparti-

• cipeerd en heeft ten behoeve van de project- 
groep onderzoekverricht in het arrondissement. 
Met vertegenwoordigers van alle betrokken 



instanties (reclassering, 0.M., advocatuur en 
zittende magistratuur) zijn vraaggesprekken 
gehouden. De resultaten hiervan zijn neergelegd 
in een rapport dat in 1984 is gepubliceerd. In 
het rapport wordt de conclusie getrokken dat 
— anders dan werd verwacht — de betrokkenen 
in het algemeen tevreden zijn over de wijze 
waarop de voorlichtingsrapportage in Assen 
functioneert. Voor zover er knelpunten worden 
gesignaleerd zijn deze niet zozeer te herleiden 
door fricties in de wijze waarop voorlichtings-
rapporten worden aangevraagd of uitgebracht, 
maar hebben ze te maken met verschillen in 
inzicht tussen de betrokkenen met betrekking 
tot de functie van het voorlichtingsrapport in 
het strafproces. De projectgroep heeft op basis 
van dit rapport de conclusie getrokken dat 
verdere voortgang van het project in de vorm 
van experimenten thans niet zinvol is. 

29. Experimentele opvang van drugverslaafde 
49 	gedetineerden in Huizen van Bewaring ( Evalu- 

atie-onderzoek ) ( 1980) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. L. Meyboom 
Eindrapport: WODC-reeks, Staatsuitgeverij. 
Te verschijnen najaar 1984. 

In de Huizen van Bewaring te Amsterdam en 
Rotterdam zijn in 1979 bij wijze van proef-
neming bijzondere voorzieningen gecreeerd 
voor een betere opvang van aan drugs verslaafde 
gedetineerden. Aan het WODC is verzocht 
gegevens te verzamelen op grond waarvan de 
resultaten van deze proefnemingen kunnen 
worden geevalueerd. Ten behoeve hiervan werd 
een analyse uitgevoerd op de registratie-
formulieren die gedurende een jaar per client 
zijn ingevuld door de coordinatoren van de twee 
projecten en door degenen die de hulpverlening 
aan de drugverslaafde gedetineerden in enkele 
andere Huizen van Bewaring verzorgden. 
Daarnaast werden gesprekken gevoerd met aan 
drugs verslaafde gedetineerden die wel en die 
niet van de bijzondere voorzieningen gebruik 
maakten. 	. 
De gegevensverzameling richtte zich vooral op 
de vraag of door de desbetreffende voor-
zieningen de eerdere gesignaleerde opvangpro-
blemen zijn verminderd en of de continuiteit 



in de hulpverlening aan de desbetreffende 
verslaafden erdoor is vergroot. 
Op grond van de resultaten van beide deel-
onderzoeken werd geconcludeerd dat de 
populatie harddruggebruikers in de HvB's die 
bij het onderzoek waren betrokken, ernstig 
geinvolveerd was in het druggebruik, gezien 
de hoge percentages geregistreerden die al 
v6Or het 16de jaar regelmatig harddrugs 

• begonnen te gebruiken, inmiddels al !anger dan 
vier jaar verslaafd waren en zich voorafgaand aan 
deze detentie de drug(s) injecteerden. Wat 
betreft de opvang gedurende de detentie werd 
vooral in Amsterdam een verbetering geconsta-
teerd, welke werd toegeschreven aan de groeps-
gerichte benadering met een speciaal op de 
drugproblematiek gericht dagprogramma. Ook 
was van de Amsterdamse experirnentele groep 
het merendeel van de geinterviewden meer 
afwijzend gaan denken over harddruggebruik. 
Wat betreft het continueren of leggen van 
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worden vastgesteld dat deze doelstelling van 
de experimenten in beide HvB's in ruime mate 
werd gerealiseerd. 

30. ',aim van etnische minderheden in deten-
tie ( 981) 

Onderzoeker: mevr. drs. G. C. van Immerzeel 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 40, Staats-
uitgeverij 1983. 

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. Flet onderzoek richtte,zich op 
leden van etnische minderheden, die in 
gevangenissen en Huizen van Bewaring verblijven. 
De wijze waarop aan de doelstelling van de 
inrichtingen gestalte wordt gegeven, is geent 
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 was met name onder-
werp van onderzoek. De grootste categorieen 
etnische minderheden waren 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. 

31. Tijdsbesteding en functioneren reclasserings- 
teams ( 1976) 3e fase: clientenonderzoek 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 
Rapport: WODC-reeks, Staatsuitgeverij. 
Te verschijnen najaar 1984. 

In dit onderzoek dat op verzoek van de 
Vereniging van Reclasseringsinstellingen is 
uitgevoerd werd in drie fasen nagegaan hoe 
reclasseringsmedewerkers hun tijd besteden, 
hoe hun houding en mening tegenover het 

51 	werk is en ten slotte in hoeverre hulpvraag en 
hulpaanbod op elkaar zijn afgestemd. Van de 
eerste onderzoekfase werd in 1977 verslag 
gedaan, van de tweede in 1979 en over de 
derde fase, waarin clienten van vijf reclasserings-
teams onderwerp van onderzoek waren, werd 
in de zomer van 1984 gerapporteerd. 

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

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 46, Staats-
uitgeverij 1984. 

Dit onderzoek richtte 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 door middel van een post-
enquete de rechterlijke macht en medewerkers 
van de inrichtingen over dit onderwerp benaderd. 
Een presentatie van het onderzoek heeft plaats-
gevonden op deze studiedagen. 



33. Dienstverlening ( 1981) 
• 

Onderzoekers: mevr. drs. M. W. Bol en 
mr. J. J. Overwater 	• 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 47, Staats-
uitgeverij 1984. 

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 ging. Dienst-
verlening houdt in dat een van misdrijf ver-
dachte persoon die anders vermoedelijk een 
korte gevangenisstraf opgelegd zou krijgen, nu 
in plaats daarvan nuttige werkzaarnheden ver-
richt ten behoeve van de samenleving. Het 
onderzoek strekte zich nit over acht proef-
arrondissementen. In de loop van 1983 versche-
nen drie deelrapporten. Het eindrapport werd 
tegelijk met het eindadvies inzake dienst-
verlening aan de Minister van Justitie van 
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verlening (Cornmissie Van Buuren) uitgebracht. 
De voornaamste conclusie van het WODC is, 
dat het experiment als een succes beschouwd 
kan worden en dat het aanbeveling verdient, 
dienstverlening op korte termijn als nieuwe 
sanctie op te nemen in het Wetboek van 
Strafrecht. 

B. Lopend onderzoek 

34. Privacybescherming bij geautomatiseerde 
persoonsregistraties ( 1982) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Eind 1981 werd bij de Tweede Kamer een 
ontwerp ingediend van een Wet op de 
Persoonsregistraties. Hierin werden maatregelen 
voorgesteld ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de in (voornamelijk) geautomati-
seerde persoonsregistraties geregistreerde 
personen: Voor het toezicht op de uitvoering 
zou een zg. Registratiekamer worden ingesteld. 
De behoefte aan een schatting van de te 
verwachten werklast van deze Registratiekamer 
vormde de belangrijkste aanleiding tot het 
instellen van dit onderzoek. In het kader van 



dit onderzoek werd tevens nagegaan welke 
maatregelen door de houders van de registraties 
in het kader van de zg. zelfregulering waren 
getroffen ter bescherming van de privacy. 
Najaar 1982 is in samenwerking met het CBS 
in een schriftelijke ondervraging onder overheid 
en bedrijfsleven gevraagd naar de aantallen 
geautomatiseerde persoonsregistraties, de 
organisatie van de bevolking van deze regis- 
traties en de getroffen maatregelen ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Een eerste rapportage heeft plaatsgevonden in 
JV. nr . 8 van 1983. 
Het eindrapport verschijnt najaar 1984. 

35. Evaluatie wijziging WROM 

Onderzoeker: drs. A. Klijn 

Naar aanleiding van de invoering van een systeem 
van door betrokkenen te betalen eigen bijdragen 
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wijzigingswet WROM, wet 15 mei 1981, 
Stb. 317) is het WODC in 1982 benaderd door 
de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging 
en Rechtshulp met het verzoek een onderzoek 
uit te voeren ter evaluatie van de invoering van 
de eigen bijdrage met betrekking tot de vraag 
naar rechtshulp. 
Onder invloed van de nadere wijziging van de 
WROM — zoals vastgelegd in het voorstel van de 
Wet Tijdelijke Voorzieningen Rechtsbijstand 
(nr. 17769) — is de voorbereiding van het onder-
zoek opgeschort. 
De aanvaarding van laatstbedoeld wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer (op 28 september 
1983) vormde voor het WODC aanleiding om 
het overleg met verschillende betrokken instan-
ties als de Nederlandse Orde van Advocaten, 
de Vereniging van Medewerkers van de Buro's 
voor Rechtshulp en de Vereniging voor . Rechts-
hulp te heropenen. Belangrijkste overweging 
hierbij was het feit dat, uitgaande van de 
veronderstelling dat verdere parlementaire 
afhandeling het voorstel van wet niet substan-
tieel zal wijzigen, de invoering van de wet op 
afzienbare termijn uitvoering van het bedoelde 
onderzoek dringend gewenst maakte. Immers, 
wil men langs empirische weg op een zo zuiver 
mogelijke wijze het bedoelde dan wel gevreesde 



afremmings-, respectievelijk afschrikkingseffect 
traceren, dan dient men te beschiklcen over de 
resultaten van twee metingen: een voorafgaand 
en een volgend op de invoering van de bedoelde 
maatregel. In dat overleg is overeenstemming • • 
bereikt over doelstelling en opzet van het 
onderzoek. In het onderzoek staan de volgende 
twee vragen centraal: 
1. In welke mate zijn er veranderingen te 
constateren in de rechtshulploop voor en na de 
invoering van de voorgenomen regeling. 
2. Indien veranderingen optreden, in welke mate 
draagt de financiele Nikkei bij tot meer zorg-
vuldige afwegingen met betrekking tot de vraag 
om rechtshulp. 
Het onderzoek vindt plaats op vier bureaus voor 
rechtshulp, nl. die te Rotterdam, Utrecht, 
Zwolle en Roermond. De uitvoering van dit 
onderzoek zal ruim twee jaar vergen. Tussentijds 
zal rapportage plaatsvinden. 
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Onderzoeker: drs. A. Klijn 

In de sinds 1981 jaarlijks door het Centraal 
• Bureau voor de Statistiek gehouden mondelinge 
enquete naar slachtofferschap onder de Neder-
landse bevolking, werd in 1983 aandacht besteed 
aan de rechtshulpverlening in ons land. 
Op grond van een steekproef van 10.765 onder-
vraagden werd berekend dat 15% van de bevol-
king van 15 jaar en ouder, gedurende de jaren 
1979-1982 den of meer rechtsproblemen had 
ondervonden, waarvan een kwart meer dan een 
probleem. 
In tegenstelling tot eerder verricht onderzoek 
op het gebied van de rechtshulp is in onderhavig 
onderzoek een significant verband geconstateerd 
tussen de kans dat men geconfronteerd wordt 
met een rechtsprobleem en de opleiding resp. 
het geslacht van de betrokkene. Het reeds in 
eerder onderzoek geconstateerde verband tussen 
de aard van rechtsproblemen enerzijds en de 
maatschappelijke situatie van de betrokkenen 
anderzijds wordt in dit onderzoek bevestigd. 
Hoewel van de personen met rechtsproblemen 
ruim de helft behoefte had aan rechtshulp en 
ook ruim de helft een feitelijk beroep deed op 
de rechtshulpverlening, werd toch een incon- 



gruen tie geconstateerd tussen deze twee 
gegevens. 0.g.v. de opgegeven motieven voor het 
niet raadplegen van hulpverlenende instellingen 
kan men berekenen dat ongeveer 8% van degenen 
die behoefte aan hulp hadden, deze niet verkreeg. 
Dit kan enerzijds worden herleid tot de structuur 
van de rechtshulpverlening en anderzijds tot de 
aard van de problemen (zoals de complexiteit 
van het probleem, het belang ervan e.d.). 
Wat betreft de feitelijk verleende rechtshulp 
bleek dat de Bureau's voor Rechtshulp/Wets-
winkels, de para-juridische instellingen (by. 
belastingconsulent, accountant) en de meer 
specifiek juridisch te achten overheidsinstellingen 
meer een eerstelijnsfunctie vervullen. De 
advocatuur annex notariaat, instellingen met 
hulpverlening van maatschappelijke of medische 
aard en overheidsinstellingen van niet specifiek 
juridische aard, bekleden meer een tweedelijns- 
functie. De meest benaderde rechtshulp-
verlenende instellingen zijn de para-juridische 
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instellingen (als GSD, GAK) en de advocaat/ 
notaris. 
De aard van de hulpverlening bestaat grotendeels 
uit het geven van informatie en/of advies. Het 
verlenen van juridische bijstand in procedures 
geschiedt pas wanneer de hulpverlenende 
instelling in tweede of derde instantie benaderd 
is. 
Wat betreft de mate van tevredenheid bleek 
dat ruim 75% van de betrokkenen met 
hetzelfde probleem weer terug zou gaan naar 
dezelfde instelling. Ten behoeve van het 
onderzoek Evaluatie WROM-wijzigingen 
(zie nr. 35) zullen nadere analyses gemaakt 
worden. 
Een meer uitgebreide weergave van boven- 
vermelde resultaten is opgenomen in de 
Maandstatistiek voor Politie, Justitie en 
Brandweer (CBS), mei 1984, nr. 5, blz. 8-23. 

37. De afhandelingsprocedure van scheidings-
problemen 

Onderzoeker: drs. A. Klijn (in samenwerking 
met de vakgroep Rechtssociologie van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam) 

In de achter ons liggende jaren heeft zich een 



verandering voltrokken in het perspectief ten 
aanzien van de echtscheidingsproblematiek. 
Werd scheiding en de athandeling van de daar-
door ontstane problemen lange tijd primair 
opgevat als een juridisch probleem, thans 
wordt het accent meer en meer gelegd op bet 
relationeel-emotionele aspect ervan. Daarmee 
heeft zich ook een verandering voltrokken in 
de gedachtenontwikkeling aangaande de 
structuur van de afhandelingsprocedure. 
De huidige structuur van dat afhandelings-
proces — de scheidingsprocedure — staat in 
deze visie veelal op gespannen voet met het 
relationele proces, met als veelvuldig gevolg dat 
problemen in de eerste sfeer verduurzaamd in 
plaats van opgelost worden. 
Binnen dit perspectief passen de in frequentie 

• toenemende pleidooien voor een geintegreerd 
hulpverleningsaanbod, waarin zowel aan 
psycho-sociale als aan juridische aspecten aan-
dacht wordt besteed. Het is dit gedachtengoed .  
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	dat thans organisatorisch gestalte begint aan 
te nemen in bepaalde modellen van gerechte- 

• lijke afdoening en in diverse vormen van over-
leg en samenwerking tussen maatschappelijke 
hulpverleningsinstanties enerzijds en advocatuur 
anderzijds. 
Het door het WODC te entameren onderzoek 
zoekt aansluiting bij de ideeen omtrent de 
wenselijkheid van geintegreerde hulpverlening. 
Centraal staat daarin de vraag naar de 
mogelijke consequenties ervan. Daarbij komt 
dan aan de orde de bijdrage van de verschillende 
disciplines in de geintegreerde hulpverlening 
en de rol van de advocaat in dit verband. Voorts 
wordt nagegaan in welke mate een dergelijke 
geintegreerde aanpak feitelijke consequenties 
heeft voor de juridische wijze van afhandeling. 
Langs een tweetal wegen zal getracht worden 
bovengenoemde vraag Wbeantwoorden. 
Allereerst zal een onderzoek worden verricht 
naar de werkwijze en de resultaten van het 
Bureau Echtscheidingen te Groningen. Voorts 
zal een vergelijkende studie van de echtschei-
dingsprocedure in Denemarken, West-Duitsland 
en die ten onzent worden ondemomen. 
Uitgangspunt daarbij vormt de gedachte 
dat verschillen in de opzet van afhandelings-
procedures van invloed zullen zijn op de rol 
van de professionele hulpverlening in deze. 



38. De recidive van in 1977 veroordeelden 
( 1983) 

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff 

De gegevens over de recidive van de in 1966 
wegens misdrijf veroordeelden, die in 1978 
door het WODC werden gepubliceerd, zijn 
sindsdien voor velerlei doeleinden benut. 
Aangezien de gegevens te zeer verouderen 
en behoefte bleek te bestaan aan recentere 
gegevens van dit type is een replicatie-onderzoek 
geentameerd onder de in 1977 veroordeelden. 
Het gaat dus om de vraag hoeveel procent 
van de veroordeelden, en ook van de niet-ver-
volgden (beleidssepots) na een aantal jaren 
heeft gerecidiveerd, onderverdeeld naar ken- 
merken als geslacht, leeftijd, aard van het 
uitgangsdelict en aard van de straf. De resul- 
taten zullen tevens worden benut voor de 
analyse van het strafrechtelijk systeem dat het 
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Voor de vergelijkbaarheid met het onderzoek 
onder de in 1966 veroordeelden is de • 
follow-up periode (= recidivetermijn) op zes 
jaar gesteld. Van een steekproef van 4% van 
in 1977 veroordeelden en niet-vervolgden zijn 
de uittreksels uit het Algemeen Documentatie-
register van de Justitiele Documentatiedienst 
opgevraagd. 
In 1984 zijn de eerste resultaten te verwachten. 
Het eindrapport is gepland in 1985. 

39. Dossieronderzoek echtscheidingen ( 1984) 

Onderzoeker: mw. dr. C. van der Werff 

In overleg met de Stafafdeling Wetgeving 
Privaatrecht is een onderzoek gestart naar 
diverse aspecten van echtscheiding waarover 
weinig of geen recente informatie voorhanden is. 
Het gaat onder meer om landelijke gegevens 
betreffende aantal en aard van de gevallen waarin 
alimentatie is gevorderd, waarin die vordering 
is toegewezen, hoogte, duur en indexering van 
de alimentatie in die gevallen, de mate waarin 
het nihilbeding voorkomt, aantal en aard van 
de gevallen waarin een omgangsregeling is 
vastgesteld en voorts de redenen voor toewijzing 
resp. afwijzing van de nevenvorderingen. 
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Daartoe zal allereerst a) een steekproef uit de 
dosssiers van in 1982 uitgesproken echtschei-
dingen worden geanalyseerd en zo mogelijk b) 
een steekproef uit dossiers betreffende verzoeken 
tot wijziging of latere vaststelling van alimen-
tatie en c) een steekproef uit dossiers betreffende 
verzoeken tot wijziging of latere vaststelling 
van ecn omgangsregeling. Het ligt in de bedoeling 
in een volgende fase te trachten via mondelinge 
of schriftelijke ondervraging van alimentatie-
gerechtigden en alimentatieplichtigen inzicht te 
verwerven in het verloop van de feitelijke 
betalingen. 
Een cerste rapportage van voorlopige gegevens 
is te verwachten tegen het einde van 1984. Er 
wordt naar gestreefd om in 1985 het eindrapport 
van het dossieronderzoek gereed te krijgen. 

40. toopbaanontwikkeling in tie (sociale) 
advocatuor ( 1984) 

Onderzoekers: prof. dr. E. Blankenburg (VU) 
en drs. A. Klijn 

Tien jaar geleden werden in Nederland de eerste 
advocatencollectieven en het eerste Bureau voor 
Rechtshulp opgericht. 
De oprichting van advocatencollectieven — 
bedoeld als een alternatief binnen de balie — kan 
worden beschouwd als een aanwijzing van 
groeiende specialisatie binnen de advocatuur. 
Het WODC verrichtte eerder onderzoek naar 
het proces van differentiatie binnen de 
advocatuur (De Babe geschetst', A. Klijn, 1981). 
De resultaten van dit onderzoek toonden aan 
dat de sociale advocatuur een duidelijk te 
onderscheiden type van beroepsuitoefening 
binnen de Nederlandse advocatuur is. 
De vraag rijst dan, of we bier te doen hebben 
met een duurzarne specialisatie of dat het gaat 
om een fase binnen een carrierepatroon. Anders 
gezegd: is de sociale advocatuur primair een 
ecrste stap op het pad van een carriere als 
advocaat of impliceert de keuze voor dit terrein 
een definitieve profilering van de wijze van 
beroepsuitoefening. Resultaten afkomstig van 
in Amerika vcrricht onderzoek doen het laatste 
verrnoeden. 
Om deze vraag langs de weg van empirisch 
onderzoek te beantwoorden is besloten de 



feitelijke loopbaanbntwikkeling van de `eerste 
generatie' collectiefleden te vergelijken met een 
qua ervaring gelijk te schakelen groep beroeps-
genoten die hun praktijkuitoefening elders 
aanvingen. 
Daartoe is een aselecte steekproef getrokken uit 
degenen die in de periode 1974-1979 als 
advocaat zijn ingeschreven. Dit onderzoek wordt 
verricht in samenwerking met prof. dr. E. Blan-
kenburg (VU), die het WODC daartoe verzocht 
heeft. 
Publikatie van de resultaten zal geschieden in de 
vorm van een of meer artikelen. 

41. Alimentatiebetalingen 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

In 1978 verscheen van de hand van dezelfde 
onderzoeker een publikatie over de totale 
omvang van de alimentatiebetalingen, de ver- 
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financiele omstandigheden van de alimentatie-
betalende personen en degenen die de alimen-
taties ontvingen. Het onderzoek werd uitgevoerd 
op het grondmateriaal dat het Centraal Bureau 
voor de Statistiek gebruikt ten behoeve van het 
opstellen van de Statistiek voor Inkomsten en 
Vermogens, dat betrekking had op het (inkom-
sten)belastingjaar 1973. 
Het verslag van dit onderzoek heeft als basis 
gediend voor de schattingen van de financiele 
consequenties voor de overheid van een 
limitering van de duur van de alimentatiebetaling 
welke in het rapport Grenzen aan de Alimenta-
tieduur zijn opgenomen. In het kader van de 
besluitvorming rond de voorstellen welke in 
dit rapport zijn opgenomen bleek behoefte aan 
een actualisering van de opgenomen schattingen. 
Omdat zich sedert 1973 sterke ontwikkelingen 
in het hele veld van de met echtscheiding 
verbonden problematieken hebben voorgedaan 
is het niet meer verantwoord de gewenste 
actualisering uit te voeren middels een verdere 
extrapolatie op basis van op 1973 betrekking 
hebbende gegevens. 
Om deze reden zal een replicatie van het 
voornoemde onderzoek worden uitgevoerd. 
Dan zal tevens een indruk kunnen worden 
verkregen omtrent de feitelijke duur van de 



alimentatiebetalingen bij in het verleden 
uitgesproken scheidingen. Met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van 
Financien vindt overleg plaats over de vragen 
of en op welke wijze de benodigde gegevens 
door het WODC verkregen kunnen worden. 
Athankelijk van de uitkomsten van dit overleg 
zal definitief beslist worden over het at dan 
niet doorgaan van dit onderzoek. 

42. Evaluatie-onderzoek criminaliteits-
bestritding ( 1978) 

Onderzoekers: mevr. drs. E. G. M. Nuijten- 
Edelbroek, drs..I. L. P. Spickenheuer, 
drs. A. Slothouwer en dr. C. J. Fijnaut 

In 1976 heeft de werkgroep Verbaliserings-
beleid Misdrijven, ingesteld door de Minister 
van Justitie, aanbevelingen gedaan om op 
plaatselijk en regionaal niveau in het overleg 
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en politiechef (het driehoeksoverlcg) richt-
lijnen op te stellen voor het opsporings- en 
verbaliseringsbeleid met betrekking tot de 
kleine criminaliteit. Deze richtlijnen zouden 
moeten zijn gebaseerd op de resultaten van 
politie-experimenten die in een aantal gemeen-
ten zouden worden uitgevoerd. Het WODC 
is betrokken geweest bij de opzet, uitvoering 
en evaluatie van deze experimenten. Experi-
menten hebben uiteindelijk plaatsgevonden 
in de gemeenten Amsterdam en Hoogeveen. 
Voorgenomen experimenten in Utrecht en 
Leiden hebben om diverse redenen geen 
doorgang gevonden. Daarnaast is ook in de 
gemeenten Utrecht en Sittard onderzoek 
verricht naar de effecten van nieuwe politie-
methodieken die aldaar buiten het kader van 
de WODC-experimenten at dan niet experimen-
teel werden beproefd. 
Inmiddels zijn de diverse onderzocken afgerond; 
de resultaten zijn in een aantal rapporten 
weergegeven. Ter afsluiting van de evaluatie 
van deze politie-experimenten is een eind-
rapport opgesteld waarin de resultaten van de 
Nederlandse experimenten worden geplaatst 
naast vergelijkbare buitenlandse projecten. 
Tevens wordt, in relatie tot ontwikkelingen 
in het politie-onderzoek in het buitenland en 
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tot ontwikkelingen binnen de politie in 
Nederland, ingegaan op de vraag of en in welke 
richting verder anderzoek zou moeten worden 
verricht. 
Het eindrapport zal begin 1985 worden 
gepubliceerd. 

43. De formalisering van het politiesepot ( 1983) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

In 1983 werd 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 Minis-
terie vervolgens op deze beslissingen reageert. 
Het onderzoekverslag zal in de loop van 1984 
worden uitgebracht. 

44. Evaluatie Beleidsplan Criminaliteits-
beheersing ( 1984) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

In 1983 werd door het WODC een onderzoek 
ten behoeve van een prioriteitsplan criminali-
teitsbeheersing in Enschede afgerond. Mede op 
basis van dit onderzoek is in het plaatselijk 
driehoeksoverleg een beleidsplan vastgesteld, 
tevens aangevuld met een concreet activiteiten-
plan. Dit activiteitenplan, gekenmerkt door 
politiele, jusitiele en bestuurlijke maatregelen, 
richt zich in eerste aanleg op vier delicten: 
geweld op publieke plaatsen, vandalisme, 
inbraak en fietsdiefstal. 
Het onderzoek naar het beleids- of activiteiten-
plan in Enschede valt in drie elementen uiteen: 
analyses van a) de totstandkoming, b) de 
realisatie en c) de effecten van het plan. Voor 
de evaluatie wordt ten minste een periode van 
twee jaar uitgetrokken. 

• 45. Mentale belasting bij ME-ers ( 1982) 

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



ME-optreden brengt spanningen met zich mee, 
• zeker wanneer, zoals in een aantal vrij recente 
confrontaties het geval was, het tegen 
ME-eenheden gerichte geweld toeneemt. Het 
onderzoek, dat in samenwerking met de staf-
afdeling Onderzoek van de Directie Politie 
van het Ministerie van Binnerdandse Zaken 
is uitgevoerd, is in eerste instantie gericht 
geweest op het verwerven van inzicht in de 
wijze waarop een ME-optreden-emotioneel 
door de ingezette politiemensen wordt beleefd 
en in wat een ME-optreden betekent voor hun 
gezondheid en beroepsmatig welbevinden. 
Eindrapportage is te verwachten in 1984. 

46. Gerneentelijke herindelingen en verande-
ringen in de politic-organisatie ( 1982) 

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

62 	In Zuid-Limburg is per 1 januari 1982 een 
gemeentelijke herindeling van kracht geworden 
die tamelijk ingrijpende gevolgen heeft gehad 
voor de organisatie van rijks- en gemeentepolitie 
in deze regio. Een aantal rijkspolitielandgroepen 
en een gemeentelijk politiekorps werden opge-
heven. Geheel nieuwe gemeentelijke politie-
korpsen werden gevormd, de bestaande werden 
uitgebreid en de rijkspolitielandgroepen werden 
geherorganiseerd. Het onderzoek heeft zich zowel 
gericht op de voorbereidingen van deze 
veranderingen als op de nieuwe situatie na 
de gemeentelijke herindeling. Voor de materiaal-
verzameling is gebruik gemaakt van schriftelijke 
enquetes onder alle betrokken politiefunctio-
narissen (rijks- en gemeentepolitie), van 
documentenanalyses en van mondelinge inter- 
views met personen die een belangrijke rol 

• hebben gespeeld in de voorbereidingen. Een 
drietal interimrapporten is inmiddels verschenen. 
Deze hebben betrekking op de voorbereidingen 
van de veranderingen in de politie-organisatie, 
op de opbouwfase van een nieuw gemeentelijk 
politiekorps en op de nieuwe werksituatie in 
de gemeentelijke politiekorpsen, ongeveer een 
jaar na de herindeling. De reorganisatie van de 
rijkspolitielandgroepen heeft vertraging onder-
vonden. In 1985 zal een laatste interimrapport 
over de nieuwe situatie aldaar verschijnen als- 



mede een afsluitend eindrapport. 

47. De toelating van raadslieden tot het politic-
verhoor van verdachten ( 1983) 

Onderzoekers: dr. C. J. Fijnaut en mevr. drs. 
E. G. M. Nuijten-Edelbroek 

Conform de toezegging die door de minister 
van Justitie is gedaan aan de Tweede Kamer, 
wordt een onderzoek ingesteld naar de eventuele 
toelating van raadslieden tot het verhoor van 
verdachten op het politiebureau. In een eerste 
fase wordt daartoe de discussie geanalyseerd 
die hieromtrent enerzijds in Nederland en 
anderzijds in met name Denemarken, Zweden, 
Engeland en de Verenigde Staten is gevoerd. 
Daarbij wordt tevens het empirisch onderzoek 
in deze landen betrokken voorzover het 
betrekking heeft op de toepassing van het politie-
verhoor, de geldende voorschriften, de feitelijke 

63 	rol van het politieverhoor in de opsporing en 
het strafproces, de aanwezigheid van raadslieden 
bij het verhoor en op de beleving en beoordeling 
ervan door verdachten, politie-ambtenaren 
en raadslieden. 
De eerste fase zal worden afgesloten met een 
tussenrapportage, waarna zal worden bezien 
welk verder empirisch onderzoek in Nederland 
een zinvolle bijdrage kan leveren aan de 
besluitvorming omtrent de onderhavige kwestie. 

48. Het functioneren van de landgroepen van het 
Korps Rijkspolitie ( 1983) 

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

Al langer is er sprake van het verrichten van 
onderzoek naar het functioneren van de land-
groepen van het Korps Rijkspolitie. Dit onder- 
zoek is inmiddels daadwerkelijk ter hand 
genomen met een voorstudie omtrent het 
beleid dat de afgelopen 15 jaar ten aanzien van 
de landgroepen is gevoerd. In dit vooronderzoek 
worden de bevindingen van eerder onderzoek 
verdisconteerd. De opzet van het in aansluiting 
hierop te verrichten empirisch onderzoek zal 
mede worden bepaald aan de hand van de uit-
komsten van een onder verantwoording van 



de Directie 0 en I in uitvoering zijnd onderzoek 
naar de bedrijfsvoering bij landgroepen, en van 
het WODC-onderzoek bij de gemeentepolitie 
van Almere. 

49. Bevolkingsenquetes ( 1983) 

Onderzdekers: drs, A. Slothouwer en 
P. J. Linckens 

Op grond van de regelmaat waarmee het,WODC 
verzoeken krijgt on bevolkingsonderzoek te 
(doen) houden, kan men vaststellen dat met 
name bij gemeentepolitiekorpsen behoefte 
bestaat aan zulk onderzoek. Om aan deze 
behoefte te voldoen is een vragenpakket samen-
gesteld waarmee politiekorpsen zelf de verlangde 
informatie kunnen verzamelen. Door middel van 
een postenquote te Sittard is dit pakket  nit- 
geprobeerd. Verder is met dit pakket geexperi-
menteerd in Zutphen en Epe. 

64 	Het project zal in 1984 middels publikatie in 
artikelvorm zijn afronding krijgen. 

50. Almere: Beleidvoering in een gedecentrali-
seerd politiekorps ( 1984) 

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

Een van de belangrijkste problemen die rijzen 
bij een gedecentraliseerde korpsorganisatie, 
is het probleem van de verbinding tussen de 
feitelijke dagelijkse taakuitvoering en het beleid 
dat de politiele en ambtelijke verantwoordelijken 
in deze (willen) uitzetten. Om dit probleem 
te onderzoeken en te helpen oplossen zal om 
te beginnen te Almere het functioneren van 
een van de onderdelen van het korps middels 
observatie, analyse van documenten en inter-
viewing intensief worden onderzocht. 
Verslag van de bevindingen zal worden gedaan 
in 1985. 

51. lnzet politiemankracht bij de controle 
op rijden onder invloed ( 1983) 

Onderzoeker: mr. R. H. L. 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. Daarom 
is het van belang voor beleidsorganen om 
inzicht te krijgen in de manier waarop beschik-
bare maatregelen inwerken op het gedrag van 
de burger met betrekking tot dit delict. 
Een regelmatig terugkerende vraag is, wat 
het preventieve effect is van alcoholsurveil-
lances op dit gedrag. In de loop van 1983 is 
daartoe de surveillance in de gemeente Weert 
in Limburg gedurende een periode van 4 maan-
den geintensiveerd. Door middel van metingen 
voor en na deze periode is nagegaan of deze 
intensivering heeft geleid tot een daling van 
het rijden onder invloed. Voorts heeft in 
Assen eveneens een voor- en nameting plaats-
gevonden; dit ten einde te kunnen controleren 
of een eventueel te constateren verandering 
in het rij- en drinkgedrag in Weed niet veroor- 

65 	zaakt wordt door landelijke factoren als de 
economische recessie of accijnswijzigingen. 
Zowel bij de voormeting als bij de nameting 
is gedurende een aantal weekendnachten een 
groot aantal automobilisten steekproefs- 
gewijs uit het verkeer genomen voor het 
(vrijwillig) deelnemen aan een blaastest en 
een kort interview. 
Over het onderzoek, dat gefinancierd is door 
'de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, zal in de loop van 
1984 worden gerapporteerd. 

52. Proefneming indicatiehjst sepotbeleid 
( 1982) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Dit onderzoek betreft een experiment in 
Den Haag en Arnhem dat tot oogmerk heeft 
de stroomlijning van het strafrechlelijk beslis-
singsproces en explicitering van de besluit-
vorming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een lijst met beslissingsfactoren waaraan 
verschillende puntenwaarden zijn toegekend. 
De lijst is aan de hand van empirisch dossier-
onderzoek opgesteld en vervolgens in overleg 
met de Ov.T's op grond van beleidskeuzen 
bijgesteld. De lijst zal uiteindelijk worden 



gebruikt ter delegatie aan de parket-secretaris. 
De lijst wordt thans gebruikt door het arrondis-
sementsparket Den 1-bag voor de misdrijven: 
eenvoudige diefstal/diefstal in vereniging 
en mishandeling/vernieling. De eerste evaluatie 
van de ingezonden fornmlieren laat zien dat 
het aantal van de indicatie afwijkende beslis-
singen voor de hier genoeinde misdrijven 
beneden de 20% blijlt. Indien een Ovl van de 
indicatie wenst af te wijken, geeft hij daarvoor 
zijn beweegredenen op. Een proef in het 
arrondissement Arnhem met de vervolgings-
indicatielijsten zal oktober 1984 van start gaan. 

53. Frauderegistratie ( 1982) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Op verzoek van de vergadering van Procureurs- 
Generaal is in 1982 een begin gemaakt met een 
zgn. frauderegistratie. Herhaaldelijk bleek, ook 

66 	vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
de behoefte aan gegevens over de mate waarin 
(ernstige) fraudezaken zich voordoen, en hoe 
de afloop is. In overleg met verschillende 
fraude-officieren, de fraudecentrale van het 
CRI en andere bij regionaal fraude-overleg 
betrokken instanties is besloten niet tot een 
integrale, landelijke frauderegistratie over te 
gaan, maar om eerst een experiment te houden 
in vijf arrondissementen. Dit heeft ais achter-
grond enerzijds de complexiteit van fraude-
zaken, 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 formed bij de OvJ staan ingeschreven, maar 
ook de fraudegevallen die een fase daarvoor, 
in het fraude-overleg van OvJ en andere instel-
lingen, ter tafel komen. 
Het experiment liep aanvankelijk tot midden 
1983. In overleg met de deelnemende diensten 
stelde de begeleidingscommissie de PPGG voor 
de proef voort te zetten tot I juli 1984. Over 
de uitkomsten van de proef betreffende het 
onderdeel uitkeringsfraude is in de zomer van 
dit jaar aan de PPGG vers1ag uitgebracht. In de 
herfst van 1984 zal over de aan de FIOD ter 
kennis gekomen gevallen van fraude (zgn. 



FIOD-fraude) verslag worden uitgebracht, 
waarna in de winter 1984/85 over de registratie 
van de andere vormen van fraude (ondernemers-
fraude en de zgn. klassieke fraude: zwendel, 
bedrog en oplichting) verslag zal worden uit-
gebracht. 
Voor alle vormen van fraude wordt gestreefd 
naar een landelijke registratie. Ten aanzien van 
de uitkeringsfraude en de FIOD-fraude kan 
de verwachting worden uitgesproken, dat deze 
landelijke registratie per 1-1-1985 zijn beslag 
zal krijgen. 

54. 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 

67 	stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. De 
evaluatie van deze wet valt onder auspicien van 
de Sociale Verzekeringsraad. Het WODC voert 
een deel daarvan uit, vooral gericht op de mate 
waarin het terugdringen van belasting- en premie-
fraude d.m.v. malafide onderaanneming en ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten 
gerealiseerd is. Daartoe zijn twee studies opgezet: 
een studie naar faillissementen (aansluitend op 
het eerder door het WODC verrichte onderzoek 
naar faillissementen bij b.v.'s), en een studie 
naar eventuele mechanismen waarmee de wet 
omzeild wordt. Deze studies zullen in 1984 
worden afgerond. 

55. Tijdsbesteding van rechters der arrondisse-
mentsrechtbanken ( 1981) 

Onderzoekers: dr. 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 inzalce werkwijze 
en normen van de Arrondissementsrechtbanken. 
Bij het onderzoek worden tevens vragen mee-
genomen van belang voor het werkterrein van 
de Staatscommissie Herziening Rechterlijke 
Organisatie. Doel is inzicht te verkrijgen in de 



tijdsbesteding en werkwijze van rechters en hun 
aandeel in het totale werkpakket van de recht-
bank. tlij 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 a zes weken noteren de rechters volgens 
een uitgebreide instructie per dag al hun diverse 
werkzaamheden, 3) interviews met de rechters: 
evaluatie van het tijdschrijfonderzoek en vragen 
omtrent het rechterlijk functioneren binnen de 
organisatie, verbetering van werkwijzen e.d. 
Bij de grootste arrondissmentsrechtbank 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 rechter- 
lijke werkzaamheden. Tevens werd aan een aantal 

• 68 van hen gevraagd gedurende een week tijd te 
schrijven en aan een interview — vergelijkbaar 
met het te Breda en Zutphen afgenomen inter-
view — deel te nemen. 

Na presentatie van een aantal interim-
rapportages ten behoeve van de Commissie 
van Advies is de tekst voor de publikatie 
thans gereed. De publikatie zal in die zin 
afwijken van de interne rapporten dat de 
beschrijving van de tijdsbesteding van de 
rechters op een aantal hoofdpunten wordt 
toegespitst en dat deze in verband gebracht 
wordt met ontwikkelingen binnen de recht-
spraak met betrekking tot de werklast, enkel-
voudige rechtspraak, specialisatie, assistentie 
aan de rechter en de rechterlijke taakopvatting 
(procedure). De titel van de — in het najaar 
van 1984 te verschijnen publikatie is: 
'De rechter aan het werk: overbelast of onder-
benut?' 

56„ Evaluatie-onderzoek transactiebeleicl 
in misdrillzaken ( 1983) 

Onderzoekers: J. J. A. Essers en M. M. Kommer 

Op verzoek van de vergadering van Procureurs-
Generaal is het WODC medio 1983 begonnen 



met een evaluatie van de toepassing door het 
O.M. van de per 1 mei 1983 ingevoerde 
transactiebevoegdheid in misdrijfzaken. Hier-
toe werden in de periode van 1 oktober t/m 
23 december 1983 op 10 parketten voor 
alle ingeschreven zaken ter zake van een van 
de delicten eenvoudige diefstal (met als aparte 
categorieen fletsdiefstal en winkeldiefstal), 
eenvoudige mishandeling, vernieling, belediging, 
rijden onder invloed en doorrijden na een 
aanrijding, formulieren ingevuld waarop zowel 
daad- en daderkenmerken vermeld konden 
worden als ook de vervolgingsbeslissing van 
de OvJ en de inhoud daarvan. 
Met behulp van deze gegevens is het mogelijk 
om het al dan niet aanbieden van een trans-
actie, en de daarbij gestelde voorwaarden, in 
verband te brengen met o.a. de ernst van het 
delict. Ingeval van een transactieaanbod wordt 
nagegaan of dit wordt geaccepteerd, en 
— zo niet — wat vervolgens de beslissing van 

69 	de OvJ is. 
Daarnaast worden, teneinde een vergelijking 
van de samenhang van vervolgingsbeslissing 
en daad-/dadergegevens te kunnen maken met 
de periode waarin de transactiebevoegdheid 
nog niet bestond, dezelfde gegevens verzameld 
over in 1982 ingeschreven zaken. Dit gebeurt 
in slechts vijf arrondissementen. 
De eindrapportage zal naar verwachting eind 
1984 plaatsvinden. 

57. Voorlopige :ffechtenis ( 1983) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

1984 geldt als een experimenteel jaar voor 
de zgn. `nieuwe werkwijze' bij de tenuitvoer- 
legging van de voorlopige hechtenis. Op advies 
van de Evaluatiecommissie Voorlopige 
Hechtenis wordt gewerkt met een prioriteits-
aanduiding in ieder geval waarin voorlopige 
hechtenis wordt bevolen. Bij gebrek aan 
celruimte bepaalt de prioriteitsaanduiding 
welke verdachten worden ingesloten, en 
welke `heengezonden' (vrijgelaten). Het WODC 
verricht onderzoek naar het functioneren 
van deze nieuwe werkwijze, door middel van 
registraties, dossieronderzoek en een schrifte-
lijke enquete. 



58. Civiele statistiek-project (1983) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Ads vervolg van de werkzaamheden van de in 
1980 ingestelde Werkgroep Voorbereiding 
Enquetes Gerechten, heeft de werkgroep 
Civiele Statistiek zich beziggehouden met de 
opzet en uitvoering van een hernieuwde 
gerechtelijke statistiek, voorzover deze 
betrekking heeft op familie- en handelszaken. 
Hoewel het statistiekproject gericht is op 
een landelijke statistiek, is de uitvoering van 
het project gekenmerkt door een reeks van 
kleine stapsgewijze proeven. Allereerst werd 
door het CBS een dossieronderzoek verricht 
naar alle in 1982 door de rechtbank Rotter-
dam afgedane echtscheidingszaken. Aan de 
hand van de uit dat onderzoek verkregen 
gegevens werd een nieuw soort rolkaart 
ontwikkeld, met behulp waarvan de statistische 

70 	gegevens op een eenvoudige wijze verzameld 
kunnen worden. Hiermee werd een zo goed 
mogelijke integratie van de roladministratie 
en gegevensverzameling bereikt. Voor de 
uiteindelijke vormgeving van de rolkaart 
`nieuwe stijl' werd uitvoerig overleg gepleegd 
met de roladministraties van de griffies. Deze 
rolkaart — bestaande uit een doordrukset — 
is midden 1984 ingevoerd op de rechtbanken 
te Alkmaar, Den Haag, Rotterdam, Breda, 
Arnhem en Zutphen. De gegevens zullen door 
het CBS worden verwerkt en door het 
WODC/CBS geevalueerd, waarna een verdere 
— landelijke — invoering overwogen kan 
worden. 
Het projectonderdeel dat betrekking heeft op de 
zgn. handelszaken is midden 1984 zijn eerste 
proeffase ingegaan. De eerste fase bestaat uit 
een dossieronderzoek van alle in 1983 door de 
rechtbanken Rotterdam en Breda afgedane 
zaken. Op grond van de bevindingen van dit 
onderzoek zal ook voor de handelszaken een 
rolkaart `nieuwe stip' worden ontwikkeld, 
waarna in de tweede fase de bovengenoemde 
rechtbanken zullen worden uitgenodigd om in 
1985 de handelszaken op gelijke wijze als de 
familiezaken te verwerken. 



59. Project schadevergoeding slachtoffers 
( 1984) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Op initiatief van het district Alkmaar van de 
Rijkspolitie werd januari 1984 in het arrondisse-
ment Alkmaar in overleg met het WODC een 
slachtoffer-schaderegelingsproject gestart. 
Hieraan wordt deelgenomen door twee land-
groepen van de Rijkspolitie (Stedebroec en 
Heiloo) en, op eigen initiatief sedert april, 
de gemeentepolitie Hoorn. Het doel van het 
project is dat de politie zo veel mogelijk zelf 
een schaderegeling tussen de dader en het slacht- 
offer stimuleert en de uitvoering van zo'n 
schaderegeling bewaakt. Indien een schade-
regeling gelukt, dan stuurt de politie aan het 
O.M. slechts een verkort proces-verbaal op. 
Bij het nemen van de vervolgingsbeslissing kan 
het O.M. dan met de omstandigheid dat de 

71 	dader de toegebrachte schade vergoed heeft, 
rekening houden. Als regel geldt, dat de dader 
binnen 30 dagen na verhoor een eerste betaling 
verricht moet hebben. Is dat niet het geval, 
dan wordt de schaderegeling als mislukt 
beschouwd en wordt er alsnog een volledig 
proces-verbaal opgestuurd. De bij de politie 
gedane aangiften en — al dan niet gelukte — 
gevallen van schaderegeling worden door de 
deelnemende korpsen geregistreerd. De registra-
tie zal tot september 1984 lopen, waarna de 
uitkomsten door het WODC geevalueerd zullen 
worden. 

60. Tijdsbestedingsonderzoek strafrechtsectie 
van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam 
( 1984) 

Onderzoekers: mr. J. R. A. Verwoerd en 
G. Paulides 

Gezien de toenemende werkbelasting wil men, 
min of meer in navolging van de familierechte-
lijke sectie, binnen de strafrechtsectie van de 
grootste arrondissementsrechtbank van ons land 
tot een betere organisatie en een gelijkmatiger 
verdeling van werkzaamheden komen. In 
april—juni 1984 is er een tijdschrijfonderzoek 
ten aanzien van een selectie van zaken uit- 



gevoerd. Hierbij Werden per geappointeerde 
zdak tijdschrijfformulieren gehanteerd, zodat 
duidelijk werd hoeveel tijd door de rechters 
en gerechtssecretarissen van verschillende 
rechterlijke colleges aan deze zaken werd 
besteed. Omstreeks september 1984 zal aan 
de rechters gerapporteerd worden. Daarna 
zal besloten worden tot een publikatie en/of 
vervolgonderzoek. 

61. De rechtsverzorging in Nederland en Nord-
rhein-Westphalen 

Onderzoeker: mr. J. R. A. Verwoerd 

Op basis van gerechtelijke-, en rechtshulp-statis-
tiek en de literatuur wordt van beide rechts-
systemen de doorstroom van zakervin kaart 
gebracht. De groepen zaken waar het bier om 
gaat zijn de straf-, familie-, (overige) civiele, 
arbeids-, huur-, sociale verzekerings-, belasting- 

	

72 	en (overige) administratieve zaken. De gegevens 
zullen worden bezien in het kader van 
ontwikkelingen elders in de Westerse landen 
(in het bijzonder Belgie, Frankrijk, Denemarken) 
waar momenteel eveneens middels onderzoek 
de trends van 1970-1982 in kaart gebracht 
worden. In juni 1984 is een eerste interim-
rapportage ten behoeve van een internationaal 
congres te Gummersbach (BRD) verzorgd. 
Len tweede interim-rapportage zal begin 1985 
het licht zien. Het betreft hier een samenwer- 

	

' 	kingsverband tussen het WODC en prof. Blanken- 
burg (rechtssociologie) van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. ' 

62. Evaluatie algemene verlofregeling gedeti-
neerden (1982) 

Onderzoeker: drs: A. Rook 

Sinds 1982 is de Algemene Verlofregeling 
Gedetineerden van kracht. Deze regeling maakt 
het mogelijk om aan veroordeelden die in de 
laatste fase van huh detentie in een gesloten 
penitentiaire inrichting verblijven, gedurende 
maximaal zes keer verlof toe te kennen. De 
regeling heeft een experimenteel karakter. 
Ten behoeve van de commissie Evaluatie 
Algemene Verlofregeling Gedetineerden wordt 



onderzoek verricht naar het functioneren van 
de verlofregeling en naar de effecten die van 
de regeling uitgaan op zowel gedetineerden 
als inrichtingen. Materiaal voor het beant-
woorden van de onderzoeksvragen wordt 
verzameld door middel van directe observaties, 
documentenanalyse, vraaggesprekken met 
verlofgangers en een enquete onder de 
inrichtingsdirecties. 
In 1984 verscheen een eerste rapport 
(WODC-reeks nr. 41) waarin aandacht werd 
besteed aan de procedures en criteria, die 
worden gehanteerd bij de besluitvorming inzake 
de toekenning van verlof aan gedetineerden. 
In 1985 zal een tweede rapport worden 
gepubliceerd, waarin ingegaan wordt op de 
ervaringen van gedetineerden en inrichtings-
directies met de verlofregeling en op de 
incidenten, zoals net of te laat terugkeren, 
die zich in 1983 hebben voorgedaan. 

73 	63: 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 patienten-
populatie van deze kliniek hebben behoord. 
Deze gegevens laten i zilch niet zonder meer 
generaliseren naar alle TBR-gestelden omdat 
de Van der Hoeventhiniek een bepaalde 
selectie van TBR-gestelden krijgt. Voorts is 
gebleken dat er in de periode 1955-1977 
grote verschillen zijri 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 geeindigd. Daarbij zal 
rekening worden gehouden met enkele kenmer-
ken van het delictpatroon voor de TBR-stelling 
en het verloop daarvan :  Parallel hieraan zijn 
gegevens verzameld over langgestraften van 
wie de vrijheidsbeneming in dezelfde periode 
is geeindigd. De rapportage zal eind 1984 
zijn afgerond. 



64. Reclasseringshulp win etnische groepen 
en huitenlanclers ( 1982) 

Onderzoekers: mr. R. H. L. M. Bovens en 
mr. J. Overwater 

Onderwerp van dit onderzoek is de aandacht 
van de reclassering voor clienten uit etnisch-
culturele groepen en buitenlanders. Centraal 
staat de vraag welke maatregelen de reclasse- 

- 	ringsinstellingen tot dusverre genomen hebben 
om adequaat hulp te verlenen aan etnische 
groeperingen en buitenlanders. In een voor-
onderzoek is gebleken, dat daarbij een aantal 
varianten te onderscheiden is. Om meer inzicht 
te krijgen in de ontwikkeling en werking van 
deze varianten zullen in de loop van 1984 een 
aantal interviews gehouden worden met direct 
betrokkenen (zOwel beleidsvertegenwoordigers 
als uitvoerenden). Tevens worden reclasserings-
instellingen benaderd die geen specifieke 

74 	maatregelen genomen hebben voor de hulp- 
verlening aan etnische groeperingen en buiten-
landers. 
Over het onderzoek zal in het najaar van 1984 
worden gerapporteerd. 

65. Subculturen in penitentiaire inrichtingen 
( 1984) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

Het onderzoek op het gebied van het gevange-
niswezen heeft lange tijd in het teken gestaan 
van de regiemsvergelijkende studies. hen 
belangrijk thema in deze onderzoeken was het 
resocialiserend effect van de verschillende 
regiems op de gedetineerden. De laatste jaren 
is er echter een accentverschuiving opgetreden, 
mede ten gevolge van beleidsontwikkelingen 
op het gebied van het gevangeniswezen. Sterker 
dan voorheen is het accent komen te liggen 
op het functioneren van gedetineerden in 
de inrichtingen.. 
De activiteiten van het WODC•hebben tot nu 
toe vooral bestaan uit literatuurstudie. flit 
heeft geleid tot een overzichtsartikel in 
Justitiele Verkenningen (Zie JV 10/83). hind 
1984 zal gestart worden met een empirisch 
onderzoek naar subculturen in Nederlandse 



penitentiaire inrichtingen. 

.66. Inventarisatie probleemcategorieen in 
inrichtingen met beperkte beivaking ( 1984) 

Onderzoeker: M. M. Kommer 

Zoals in het onderzoeknummer van vorig jaar 
reeds werd aangekondigd, is het WODC begonnen 
met een inventarisatie van gedetineerden-ken-
merken en probleemcategorieen in 'de half- 
open' inrichtingen. Onder deze verzamelnaam 
zijn een aantal penitentiaire inrichtingen 
samengebracht, die gekenmerkt worden door 

• een in principe vergelijkb are gedetineerden-
populatie (zelfmelders, middellanggestraften 
met een kort strafrestant), een regime waarin 
.vorming een belangrijke plaats inneemt en 
een relatief grote vrijheid voor de gedetineerden. 
Deze inrichtingen zijn: 'Ter Peel' te Sevenum, 
`I•lieuw Vosseveld' te Vught (de paviljoens 

75 	Aa/Amer en Dieze/Dintel), 'De Corridor' te 
Zeeland, 'De Raam' te Grave, Nederheide' 
te Doetinchem, `Oostereiland' te Hoorn en 
`Bankenbosch' en Nieuw Bergveen' te Veen- 
huizen. Bedoeling van het onderzoek is om na 
te gaan welke probleemcategorieen in deze 
inrichtingen aanwezig zijn, welke omvang deze 
categorieen hebben en welke samenhang er 
eventueel bestaat met persoonskenmerken (ver-
slaving, culturele achtergrond, recidive) en 
inrichtingskenmerken. Hiertoe wordt in eerste 
instantie een kwantitatieve beschrijving van de 
betrokken inrichtingen gemaakt (op basis van 
eenmalig populatie-onderzoek); naar aanleiding 
hiervan zullen gesprekken plaatsvinden met 
vertegenwoordigers uit verschillende geledingen 
van alle inrichtingen teneinde deze kwantitatieve 
gegevens meer relief te geven. 
De rapportage is voorzien voor begin 1985. 

67. De beveiligingsdoelstelling van de maatregel 
TBR ( 1984) 

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

Onlangs zijn door het WODC uitkomsten 
gepubliceerd van een postenquete naar 
opvattingen van de rechterlijke macht en 
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medewerkers van de inrichtingen over (de 
tenuitvoerlegging van) de maatregel TBR. 
Een van de uitkomsten van deze enquete maakt 
duidelijk dat er bij de rechter1like macht zorgen 
leven over de wijze waarop in de inrichtingen 
vonn en inhoud wordt gegeven aan de 
beveiligingsdoelstelling. De medewerkers van de 
inrichtingen daarentegen zijn de opvatting toe-
gedaan dat beveiligingsoverwegingen over het 
algemeen het gewicht krijgen dat zij verdienen. 
Tijdens de studiedagen TBR van april 1983 
kwam deze discrepantie opnieuw naar voren. 
Een belangwekkende vraag voor nader onder-
zoek lijkt dan ook te zijn: hoe geven de inrich-
tingen in de praktijk vorm aan de beveiligings-
doelstelling, vooral op de korte termijn; wat 
krijgt nadruk: behandeling of beveiliging; hoe 
verloopt de besluitvorming rond het verlenen 
van vrijheden e.d. 
Over de concrete invulling van dit project is 
overleg gaande met de Direct TBR/R. 

68. Regiemsontwikkeling in Rotterdam (1983) 

Onderzockers: drs. A. Rook (WODC) en 
drs. B. van der Linden (Directie Gevangenis-
wezen) 

In het Huis van Bewaring in Rotterdam wordt 
gewerkt aan de opstelling van een beleidsplan 
voor de inrichting. Op verzoek van de 
inrichtingsdirectie wordt door het WODC in 
nauwe samenwerking met het Stafbureau 
Wetenschappelijke Adviezen van de Directie 
Gevangeniswezen onderzoek verricht ter 
ondersteuning van de beleidsontwikkeling. 
Door middel van registratie van gegevens 
over gedetineerden, verkregen door interviews, 
wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling 
van de gedetineerdenbevolking in het HvB 
en naar de behoefte van de inrichtingspopulatie 
aan hulpverlening en diverse regiemsactiviteiten. 
In 1983 zijn de eerste resultaten van het 
onderzoek in een interimrapport vastgelegd. 
In 1984 zal een eindrapport verschijnen. 

69. Nederlanders in het buitenland gedetineerd 
poor een drugsdelict (1984) 

Onderzoeker: mr. J. J. Overwater 



In 1978 werd door de afdeling voorlichting 
van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
(VvRI) een landelijke 'Hash-actie' gevoerd, 
gericht op Nederlanders die kleine hoeveelheden 
softdrugs meenamen in hun vakantiebagage. 
De Werkgroep Nederlandse Gedetineerden in 
het Buitenland — een samenwerkingsverband 
tussen de VvRI en de Ministeries van Justitie 
en Buitenlandse Zaken — is voornemens deze 
voorlichtingscampagne binnenkort te herhalen. 
Aangezien men er echter niet zeker van is dat 
de doelgroep nog steeds dezelfde is, werd het 
WODC benaderd met de vraag een profiel te 
schetsen van de voor een narcoticadelict 
gearresteerde Nederlanders in het buitenland. 
Het gaat daarbij om vragen als leeftijd, opleiding, 
woonplaats, de maand van arrestatie in het 
buitenland, de soort en hoeveelheid drugs, het 
vonnis en het vervoermiddel om het land in te 
komen of te verlaten: 
Over een periode van twee jaar zijn gegevens 

77 	verzameld uit dossiers, afkomstig van het 
P-archief van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Tevens werd nagegaan of de onder-
zochten in de afgelopen vijf jaar met de Neder-
landse justitie in aanraking zijn gekomen. 
De rapportage zal eind 1984 plaatsvinden. 

70. Literatuurstudie drugsbeleid West-Duitsland 
( 1984) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Bol 

Voor de ontwikkeling van het drugsbeleid is 
het van groot belang de ontwikkelingen in 
andere landen te volgen. Niet alleen hebben deze 
ontwikkelingen (directe) gevolgen voor ons 
land, ook kan wellicht lering getrokken worden 
uit de wijze waarop anderen de problemen 
tegemoet treden. Vooralsnog zal worden 
begonnen met een studie over West-Duitsland. 
Doel van de literatuurstudie zal zijn een aantal, 
vooral justitiele/juridische aspecten van het 
drugsprobleem en het drugsbeleid aldaar te 
belichten. Gepoogd zal worden niet alleen het 
officiele beleid maar ook de praktische uit-
werking en de ervaringen daarmee in de studie 
te betrekken. Bijzondere aandacht zal gegeven 
worden aan de behandeling (op vrijwillige 



basis) van drugsverslaafden in een penitentiaire 
setting. 

71. Evaluatie van de opvang van slachtoffers 
van (gewelds)misdreven te Rotterdam en in 
het district van de RP Alkmaar ( 1983) 

Onderzoekers: drs.•C. H. D. Steinmetz en 
dr. P. C. van Duyne 

In Rotterdam en Alkmaar wordt aan slacht-
offers van (gewelds)misdrijven hulp verleend 
door vrijwilligers. In Rotterdam is nagegaan 
welke slachtoffers Van (gewelds)misdrijyen 
door de politic doorverwezen worden naar de 
hulpverlening en wat het Centrum voor Vrij-
wagers voor.deze slachtoffers heeft gedaan. 
Najaar 1984 wordt over het proces van door-
verwijzen en hulpverlenen gerapporteerd. 
In verband met de evaluatie van deze hulp-
verlening worden slachtoffers die hulp hebben 

78 	gehad en een vergelijkbare groep die dat niet 
heeft gehad, ondervraagd over alle contacten 
(indusief die met de politie) naar aanleiding van 
het misdrijf. Omdat het aantal gesprekken dat 
hierover in Rotterdam kon worden gevoerd 
zeer gering is, zal over dit gedeelte eind 1984 
tezamen met de gesprekken uit Alkmaar worden 
gerapporteerd. 
In de praktijk is gebleken dat de politie slechts 
een deel van de geweldsslachtoffers naar hulp-
verleningsprojecten doorverwijst. Daarom is 
tevens een willekeurige groep (gewelds)slacht-
offers die aangifte hebben gedaan, over al hun 
contacten naar aanleiding van het misdrijf 
ondervraagd. Daardoor kan voor een grotere 
groep slachtoffers worden nagegaan welke 
ervaringen zij met name in hun contacten met 
de politic en justitie hebben opgedaan. Ook 
hierover zal eind 1984 worden gerapporteerd. 

72. Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrilven 
(1982) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

In het kader van de evaluatie van het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven werden, als onder-
deel van de CBS-slachtofferenquOte 1982, 
enkele vragen betreffende de behoefte aan en 



de bekendheid van het Schadefonds gesteld 
aan een steekproef uit de Nederlandse bevolking. 
De gegevens werden eind 1982 ontvangen. 
Het tweede onderzoek van het project betrof 
een analyse van 250 zaakdossiers bij het 
Schadefonds welke betrekking he bben op 
verzoeken om uitkeringen van de slachtoffers 
zelf (verzoeken van nabestaanden en gegijzelden 
werden uitgezonderd). 
Het derde onderdeel betrof een ondervraging 
van een groep slachtoffers die zich tot het 
Schadefonds hadden gewend. De ondervraging 
vond najaar 1983 plaats. 
In 1984 zal een eindrapport over dit onderzoek 
verschijnen. 

73. Risico-analyse slachtofferenquete ( 1983 ) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

In de slachtofferenquete 1982 zijn verschillende 
79 	vragen over sociale isolatie, verhuisgedrag en, 

routine-activiteiten opgenomen. Via de theorie 
over sociale controle zal worden nagegaan hoe 
deze kenmerken de omvang en aard van de 
criminaliteit in een woonwijk of stad beinvloe-
den. De analyse beperkt zich tot de Randstad. 
In 1984 zal hierover worden gerapporteerd. 

74. Kenmerken van slachtoffers van vecht-
partijen ( 1982) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

Hoe jongeren betrokken raken bij een vecht-
partij is via een observatiestudie in een jeugd-
societeit vastgesteld. Deze informatie heeft als 
uitgangspunt gediend voor een schriftelijke 
verkenning naar de omvang van de betrokkenheid 
van jongeren tussen de 15 en 25 jaar bij 
vechtpartijen. Bij een klein gedeelte van hen 
wordt nagegaan waarom zij zo vaak als bena-
deelde bij een vechtpartij betrokken raken. 
Ten slotte zullen bij deze groep enkele 
hypothesen worden getoetst, die daarna bij een 
positieve uitslag hiervan in sociopreventie-
programma's op scholen te gebruiken zijn. 
Begin 1985 zal hierover worden gepubliceerd. 



75.Evaluatie posit/eve bejegening van slaeht-
offers door politic en just/tie ( 1984) 

Onderzoekers: dr. P. C. van Duyne en 
drs. C. M.D. Steinmetz 

In het district Alkmaar van de rijkspolitie is 
de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie 
en de rijkspolitie met betrekking tot slacht-
offers van misdrijven verder uitgebreid. Beide 
partijen willen slachtoffers van misdrijven 
positiever bejegenen dan in het verleden 
gebruikelijk was. Deze positieve bejegening 
bestaat in de eerste plaats uit het geven van 
informatie over zowel de zaak als, indien 
bekend, de dader. Wanneer benadeelden daartoe 
de wens hebben geuit, zal de Officier van 
Justitie op een spreekuur uitleggen waarom 
zij/Inj een bepaalde beslissing heeft genomen. 
In de tweede plaats sal actief gestreefd worden 
naar herstel van de schade. De politic sal 

80 	hierbij het voortouw nemen. Pas daarna sal het 
Openbaar Ministerie nagaan over welke middelen 
zij beschikt om de schade die de benadeelde 
heeft opgelopen, te kunnen herstellen. Daar-
naast sal het slachtofferhulpproject van de rijks-
politie te Alkmaar aan benadeelden van mis- . 
drijven de nodige ondersteuning verlenen. 
Vrijwilligers sullen in dergelijke gevallen werk 
van de politic overnemen. De effecten van deze 
drie vomien van positieve bejegening sullen via 
een evaluatiestudie op hun merites Worden 
beoordeeld. De basishypothese is dat een betere 
dienstverlening door de politic en justitie door 
de slachtoffers in hoge mate zal worden 
gewaardeerd. 

76. De omvang van sexueel geweld ( 1983) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz (in 
samenwerlcing met het CBS) 

Op het congres over sexueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes op 7 en 8 juni 1982 te 
Kijkduin is kritiek geuit op de wijze waarop 
door het WODC de omvang van sexueel 
geweld werd gemeten. De kritiek was twee-
ledig: in de eerste plaats vond men dat de 
privesfeer nauwelijks aan bod kwam en in de 
tweede plaats dacht men dat de vraagstelling 
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naar handtastelijIcheden met sexuele bedoe-
lingen ambigu was. 
In de slachtofferenquete 1984 is om deze 
kritiek te onderzoeken een nieuwe vragenlijst 
over dit onderwerp opgenomen die ten dele 
parallel zal lopen met de tot nu gebruikte 
formuleringen. In deze nieuwe vragenlijst 
komen de verschillende vormen van sexueel 
geweld en de omstandigheden waaronder dit 
plaats kan vinden, uitvoerig aan bod. 



HI. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN 
VAN DE COORDINATIECOMMISSIE 
WETENSCHAPPELLIK ONDERZOEK 
KINDER BESCHERMING (CWOK)* 

A. Afgesloten Onderzoek 

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

Onderzoekers; mw. ir. J. E. J. Kliippel en 
ir. A. J. M. Slijkerman 
Stichting voor onderzoek naar psychosociale 
stress, Wageningen 

Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de gebruiks- en 
• belevingswaarde van het tehuis en zijn onmidde1- 

. lijke omgeving voor de daar verblijvende 
jeugdigen; relevante indicaties verzamelen t.b.v. 
de optimalisering van de woonsituatie van 

82 	kinderen en jongeren in Icindertehuizen; het 
formuleren van beIeidsimplicaties m.b.t. de 
bevordering van zowei bestaande als nog te 
realiseren ruimtelijke settings in de residentiele 
hulpverlening aan kinderen en jongeren. 
Werkwilze: Bij een aantal pupillen is nagegaan 
welke behoeftecategorieen zijn te onderscheiden 
en in welke hierarchic. 
Naast het eindrapport is een rapport in de 
CWOK-reeks verschenen. 

78. Gezinsprojeet Mnnegen ( 1983) 

Onderzoeker: prof. dr..J. C. A. van Acker 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut voor 
Orthopedagogiek 

Onderwerp is de hulpverlening aan gezinnen 
waarin tie conflicten tussen de ouders en de 
adolescente meisjes zo hoog zijn opgelopen, dat 
een residentiele plaatsing onvermijdelijk lijkt. 

-Het uiteindelijke doel was hulpverleners een 
hanteerbaar hulpmiddel aan te reiken cm het 
gezinsklimaat te analyseren en te beinvIoeden, 
via interventies die zijn gericht op de emotionele 

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

070-706144 



relaties en de interne rolverdeling. 
Het onderzoek is gedurende een jaar door de 
CWOK gesubsidieerd. 

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

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

Evaluatie van de vroeghulp zoals deze door de 
Raden voor de Kinderbescherniing wordt 

• geboden. Het was de bedoeling te achterhalen 
wat men wel en wat men niet verwacht van de 
vroeghulp en of de doelstelling van vroeghulp en 
de wensen die er bestaan t.a.v. de vroeghulp 
worden gerealiseerd. Het onderzoek bestond uit 
twee delen: een mondeling deel en een schrifte-
lijk deel. Het eerste deel omvatte gesprekken met 
kinderen, ouders, kinderpolitie en maatschappe-
lijk werkers van de Raden. Het tweede deel 

83 	omvatte de analyse van meldingsformulieren van 
in verzekering gestelde jongeren en van vroeg-
hulpverslagen van maatschappelijk werkers. 
In de CWOK reeks is een samenvatting van het 
eindrapport verschenen. 

80. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden I ( 1981) 

Onderzoeker: drs. P. H. van der Laan 
CWOK 

Doelstelling: Zicht te krijgen op de problematiek 
rond tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden. Hierbij werd aandacht besteed aan 
de problematiek die tot de tehuisplaatsing heeft 
geleid en de problematiek bij de tehuisplaatsing. 
Werkwijze: Inventarisatie (geen effectmeting), 
via dossieronderzoek en interviews met de 
jongeren, hun ouders, plaatsende instanties en 
groepsleiding. 
Het eindrapport is in oktober 1983 bij de CWOK 
verschenen. 

81. Begeleiding Vietnamese Bootvluchtelingen 
( 1981) 

Onderzoeker: drs. E. van der Hoeven 
CWOK 



Doelstelling: Inventarisatie van problemen/knel-
punten met betrekking tot de opvang en 
begeleiding van de Vietnamese vluchtelingen 
(jongeren), die onder voogdij staan van `De 
Opbouw'. 
Werkwijze: dossieronderzoek bij een steekproef, 
interviews met begeleiders en met Vietnamese 
jongeren. 
Inmiddels zijn twee interimrapporten en een 
eindverslag verschenen. 
Het onderzoek is daamiee afgesloten. 

82. Inventarisatie harddrugverslaafde 
minderjarigen ( 1981) 

Onderzoeker: mevr. K. Zandvliet 
CWOK 

Doelstelling: Het verkrijgen van meer inzicht in 
de omvang van de drugproblematiek onder 
minderjarigen. 

84 	Werkwijze: Enquete in 4 steden bij (kinder-) 
politie, Officieren van Justitie en kinderrechters 
en bij de 8 Rijksinrichtingen voor jeugdigen, na 
gesprekken met medewerkers van deze 
instanties. Geprobeerd is te achterhalen hoeveel 
minderjarige harddruggebruikers met politie, 
Officier van Justitie en/of kinderrechter, in 
aanralcing komen en hoeveel gevallen van 
harddruggebruik er voorkomen in de Rijks-
inrichtingen voor jeugdigen. 
Over het onderzoek is in 1983 een rapport 
verschenen bij de CWOK. 

B. Lopend extern onderzoek 

83. Aanpassing en predictie van aan passing III 
(AEPRA III, 1975) 

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

Doelstelling. De in AEPRA II getoetste, in 
AEPRA I ontwikkelde COM-procedure ingang 
te doen vinden, verfijnen en uitbreiden. 
Opzet: I. Driehuizenproject: in 3 behandelings-
tehuizen milieu-/administratieve gegevens 
verzamelen ± 50 jongens per tehuis gedurende 



2 jaar. Twee jaar volgen van behandeling 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 werden meningen van de 
jongens over hun verblijf in een van de ZIB'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 onderdelen 
'10 jaar TBR- en BB-gestelden' en het 'EEG-
onderzoek' waren al eerder (vorig jaar) afgerond. 
Verschillende interimrapporten zijn verschenen. 
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 

85 	men de, COM-procedure moet toepassen als men 
overweegt een jongere uit huis te plaatsen. De 
brochure is verlcrijgbaar bij de CWOK. 

84a. Gedragstherapie IV: training van gezins-
voogdijteams ( 1979) 

Onderzoekers: drs. A. A. J. Bartels en mw. 
M. Lane& 
Pedologisch Instituut, Amsterdam 

Doelstelling: Training van gezinsvoogden in het 
hanteren van gedragstherapie als hulpverlenings-
methodiek en het bepalen van het effect van deze 
training bij de maatschappelijk werkers en hun 
clienten. Er zijn twee teams getraind. 
De Gedragstherapie-onderzoeken worden in 1984 
afgerond. 

84b. Gegedragstherapie V (Achievement Place', 
1980) 

Onderzoeker: drs. N. W. Slot 
Pedologisch Instituut, Amsterdam 

Doelstelling: Onderzoek naar het effect van een 
behandeling/begeleiding in een Nederlandse 
hulpverleningssetting volgens de 'Achievement 
Place'-werkwijze. Onderzoek naar factoren die 



bijdragen aan het succes van een dergelijke 
behandleing/begeleiding. 
Werkwitze: Ontwikkelen van hulpverlenings-
methodiek; opzetten van Achievement Place; 
trainen van hulpverleners en nagaan wat het 
effect daarvan is door vergelijking met jongeren 
the volgens een andere opzet hulpverlening 
hebben gehad. 
De Gedragstherapie-onderzoeken worden in 1984 
afgerond. 

85. Gedragstherapie-afronding 

Onderzoekers: drs. N. W. Slot, drs. A. A. J. 
Bartels, drs. J. Heiner, drs. G. de Kruyff en 
mw. M. Berger 
Pedologisch lnstituut, Amsterdam 

Onderzoek naar het effect van de sociale vaardig-
heidstrainingen. Er worden cursussen aan sleutel-
figuren gegeven, in tehuizen (residentieel) en in 

86 	instellingen (ambulant). Enerzijds gaat het om de 
evaluatie van het functioneren van de cursisten 
zelf, anderzijds gaat het om de evaluatie van de 
veranderingsstrategieen, die binnen het tehuis 
of de instelling 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 
altematieve sanctie jongeren een sociale 
vaardigheidstraining kunnen bieden. 
De Gedragstherapie-onderzoeken worden in 
1984 afgerond. 

86. Net  sociaa1 klimaat van de leefgroep ( 1980) 

Onderzoeker: H. L. A. Theunissen 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep 
Orthopedagogiek 

Doelstelling: a. Het ontwilckelen van een 
instrument om het sociaal klimaat van een leef-
groep vast te stellen. b. Na te gaan in hoeverre 
het sociaal klimaat samenhangt met algemene 
kenmerken van een leefgroep. 
Werkwifze: De gegevens zijn schriftelijk verzameld 
d.m.v. gestandaardiseerde vragenlijsten. De vragen 
zijn de bewoners groepsgewijs gesteld, terwijI 
de groepsleiding de vragenlijsten individueel 
heeft ingevuld. Daarnaast zijn enige achtergrond- 



en verblijfsgegevens verzameld. 

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

Onderzoeker: drs. E. G. A. Hekman 
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Rechts-
filosofie en Rechtssociologie 

Doelstelling: Na te gaan wie de actoren zijn in 
de sociale processen waardoor omgangsregelingen 
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 vast-
gestelde 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 waar-
door zij tot stand komen. 
Werkwifze: Een honderdtal (ex)-echtparen wordt 
geihterviewd op het moment dat de echt- 

87 	scheidingsprocedure wordt aangespannen, op het 
tijdstip dat de echtscheiding wordt uitgesproken 
en een half jaar later. Bovendien worden hun 
lcinderen, de advocaten en andere betrokkenen 
geinterviewd. Er zijn inmiddels enkele deel-
rapporten verschenen. 

88. Hulpverlening aan extreem moeilijke 
jongeren ( 1983) 

Onderzoeker: prof. dr. J. D. van der Ploeg 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische en 
Orthopedagogiek 

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 plaatsvindt en hoe 
een meer geschikte hulpverlening vorm kan 
krijgen. Bronnen voor materiaalverzameling 
zijn: meningen van hulpverleners, evaluatie van 
afgesloten en lopende experimenten, syste-
matische inventarisatie van hulpverlenings-
contacten en follow-up studie van een hondertal 
jongeren. 



89. Prejop-projekt (1983) 

Onderzoeker: prof. dr. J. D. van der Ploeg 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische 
en Orthopedagogiek 

Doel is te bepalen in wellce mate en in welke 
vorm hulpverlening 'can worden gegeven aan 
jongeren die in aanralcing komen met de kinder-
of zedenpolitie, opdat die hulpverlening leidt 
tot verrnindering van herhaalde contacten. Na-
gegaan zal worden wat de gevolgen zijn van daze 
hulpverlening, waaraan deze zijn toe te schrijven 
en hoe de hulpverlening 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. 

88 	90. Validering Belson 's schaal ( 1982) 

Onderzoeker: drs. J. A. Landsheer 
Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Klinische 
Pedagogiek 

Onderzoek ter validering van een screenings-
instrument voor het vaststellen van omvang en 
aard van stelen bij jongens, zoals in Engeland 
ontworpen door Belson. 
Probleemstelling: 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 winkel-
diefstal en in aanraking te komen met de kinder-
politie? 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 gestandaardiseerd 
interview. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
44 kaarten waarop verschillende soorten 
diefstallen staan. Verder is in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van politiegegevens en een 
vragenlijst waarin naar achtergrondgegevens is 
gevraagd. 

91. Effecten van gedragsmatige begeleiding van 
pro bleemjongeren door coaches en coach-
gezinnen ( 1984) 
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Onderzoekers: drs. J. Heiner (c.a.) 
Paedologisch Instituut, Amsterdam 

Met het doel voort te bouwen op de Gedrags-
therapieonderzoeken is het zogenaamde 
'coaches-project' gestart. Een coach is een 
persoon of een gezin, die/dat bereid is om 
gedurende een periode van een half jaar te 
fungeren als contactadres voor een probleem-
jongere die in een residentiele of ambulante 
hulpverleningssetting onvoldoende aan hod 
komt. Het gaat om een vorm van begeleiding 
vanuit het !even van alledag. De begeleiding 
houdt o.a. in dat de jongere regelmatig bij de 
coach kan binnenvallen; deze geeft advies, 
verstrekt informatie, fungeert als voorbeeld, enz. 
De onderzoekers richten zich op jongeren in 
Noord-Holland die contact hebben met een 
gezinsvoogdij-instelling. De coaches worden 
geinstrueerd en begeleid. Na enige tijd zal een 
effectmeting plaatsvinden. 

92. Begeleiding van opvoedingssituaties met 
name die van een pleeggezin ( 1983 ) 

Onderzoeker: mw. dr. A. M. Weterings 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Sociale 
Pedagogiek 

In dit onderzoek wordt een experiment 
geevalueerd dat plaatsvindt bij Pro Juventute, 
Den Haag. Hierin wordt nagegaan of het mogelijk 
is om via intensieve bemoeienis met gezinnen 
waar een of meer kinderen dreigen uithuis-
geplaatst te worden, zicht te krijgen op de 
mogelijkheden van de natuurlijke . ouders ten 
aanzien van de opvoeding van hun lcinderen. 
Indien een uithuisplaatsing toch is gerndiceerd, 
zou er wellicht meer duidelijkheid kunnen 
ontstaan over de duur en soon t van de plaatsing 
en zou naar de ouders toe ook duidelijkheid 
kunnen worden geboden over hun mogelijkheden 
en de grenzen hiervan. 

93. Evaluatie van gedifferentieerde hulpverlening 
aan jeugdigen ( 1984) 

Onderzoeker: drs. K. Mesman Schultz 
LISBON, Leiden 



Doel is het ontwilckelen en beproeven van een 
evaluatie-instrumentaiium voor diverse vormen 
van (residentiele) hulpverlening aan jeugdigen. 
Aanleiding vormen de plannen van SAC 
(Amsterdam) en Zandbergen (Amersfoort) om 
tot een gedifferentieerd en samenhangend pakket 
hulpverleningsmogelijkheden te komen, om 
daarmee tegemoet te komen aan de hulp-
behoeften van een qua problematiek zo breed 
mogelijke groep jongeren. 

C. Lopend intern onderzoek 

94. Sepotbeleki minderjangen (1980) 

Onderzoeker: mw. dr. J. Junger-Tas 
CWOK 

De resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn 
zomer 1983 gepubliceerd onder de titel: 

90 	Jeugddelinquentie; achtergronden en justitiele 
reactie (WODC-rapport nr. 42). De follow-up 
studie, waarvoor een deel van de respondenten na 
twee jaar opnieuw is geinterviewd, nadert zijn 
voltooiing. De effecten van het justitiele 
optreden en van de eventueel veranderde inte-
gratie op het al dan niet optreden van delinquent 
gedrag worden, ook in hun onderlinge 
samenhang, in de tweede fase van het onderzoek 
bestudeerd. 
Ook de zgn. labelingstheorie, dus de vraag of 
justitie- en politiecontacten op zichzelf al een 
oorzaak voor recidive vormen, wordt in dew 
fase van het onderzoek getoetst. De ra:pportage 
zal eind 1984 plaatsvinden. 

96. Plaatsing pleeggezinnen (1983) 

Onderzoekers: drs. H. J. de Kort, mevr. drs., 
M. van Ooyen-Houben en mevr. drs. I. J. M. 
Stolp-Keuzenkamp 
CWOK 

Het doe van het onderzoek 'pleeggezinplaatsingen' 
is de evaluatie van een beleidsexperiment 
dat werd opgezet door het Ministerie van 
Justitie, het Ministerie van W.V.C. en het WIJN. 
De doelstelling van dit experiment is het 
bevorderen van een verantwoorde uitbreiding 



van pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen 
(beneden 11 jaar), in die situaties waar tot 
uithuisplaatsing wordt besloten. Het experiment 
vindt plaats in de arrondissementen Den Bosch 
en Utrecht gedurende de periode 1 maart 1984 
tot 1 september 1985. 
Het evaluatie-onderzoek bestaat uit twee delen 
waarin een vijftal vragen centraal staat. Het 
eerste deel betreft de volgende vragen: 
1) In hoeverre hebben de ingevoerde wijzigingen 
geleid tot een toename van het aantal pleeg-
gezinplaatsingen van jonge kinderen? 2) Welke 
criteria hanteert men bij de keuze voor een 
tehuis of pleeggezin, in die situaties waarin 
tot uithuisplaatsing wordt besloten? 3) Hoe is 
het verloop van het experiment geweest? 4) Wat 
zijn de bevindingen van de betrokkenen: 
maatschappelijk werkers, Centrales voor pleeg-
gezinnen, pleegouders en ouders? 
De gegevens worden ingevuld aan de hand van 
een vragenlijst (vraag 1 en 2), interviews (vraag 

91 4), verslagen en het bijwonen van verschillende 
vormen van overleg (vraag 3). Rapportage over 
dit deel zal medio 1986 plaats kunnen vinden. 

Het tweede deel van het onderzoek start in de 
laatste helft van 1984 en vindt plaats in de 
arrondissementen Den Bosch, Utrecht, Roermond 
en Maastricht. 
Hierin staat de volgende vraag centraal: 5) Hoe 
ontwikkelen jonge kinderen zich na uithuis-
plaatsing in uiteenlopende plaatsingsmilieus (in 
een periode van 2 jaar)? Gedurende twee jaar 
zullen om de zes maanden gegevens hierover 
worden verzameld. 

96. Evaluatie-onderzoek experimen ten alter-
natieve sancties voor jeugdigen ( 1982 ) 

Onderzoekers: mevr. mr . Th. A. G. Van Hecke 
en drs. P. H. van der Laan 
CWOK 

De Commissie Herziening Strafrecht voor 
Jeugdigen (Commissie Anneveldt) heeft in haar 
interim-advies van juli 1981 voorgesteld experi-
menten op te zetten met alternatieve sancties 
voor minderjarigen. Deze experimenten zijn 
gestart m.i.v. 1 maart 1983 voor de duur van 
twee jaar. De experimenten worden wetenschap- 



pelijk begeleid door de CWOK. 
Het begeleidend onderzoek kent drie fasen: 
registratie, inventarisatie en evaluatie. Bij de 
registratie gaat het om vastlegging van een aantal 
basisgegevens voor iedere alternatieve sanctie die 
in de periode 1 april 1983 tot 1 juli 1984 in de 
zes proefarrondissementen wordt opgelegd. 
De inventarisatie betreft verzameling van 
ervaringen van diverse bij een alternatieve sanctie 
betroklcen personen voor elke altematieve sanctie 
opgelegd in de periode 1 september 1983 tot 
1 juli 1984 in de zes proefarrondissementen. 
In de evaluatiefase wordt het materiaal uit de 
registratie, inventarisatie, vooronderzoek (waar-
over in september 1983 is gerapporteerd) en 
napeiling (te houden in 1985) geintegreerd. 
Werkwijze: schriftelijke enquetes, interviews met 
jongeren, justitiele autoriteiten, begeleiders en 
coOrdinatoren alternatieve sancties, dossier-
onderzoek en literatuuronderzoek. 

92 	97. Politiecontacten met minderjarigen tilt 
etnische minderheidsgroepen (1983) 

Onderzoekers: drs. E. van der Hoeven en 
drs. A. E. van Bunk 
CWOK 

Doel van het onderzoek is 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 vervolginterviews met jongeren. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij politie-
korpsen in een drietal plaatsen: Rotterdam, 
Eindhoven en Utrecht. Het onderzoek wordt 
begin 1985 afgesloten. 

98. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden 11 ( 1983) 

Onderzoeker: drs. P. H. van der Laan 
CWOK 

Doelstelling: Beschrijving van het verblijf in een 
tehuis of internaat, de fase van vertrek uit tehuis 



93 

of internaat en het eerste half jaar na vertrek van 
Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Neder-
landse jongeren. Centraal staan de percepties, 
verwachtingen en doelstelling die bij de diverse 
betrokkenen bestaan, de eventuele discrepanties 
daartussen en de effecten daarvan op het tehuis-
verblijf en wat er daarna gebeurt. 
Werkwijze: Inventarisatie via interviews met 
jongeren, hun ouders, voormalige groepsleiding 
en — indien aanwezig — begeleidende instanties. 
De onderzoekgroep bestaat voor een belangrijk 
deel uit jongeren die in 1982 hebben meegewerkt 
aan het project `Tehuisplaatsing van jongeren 
uit etnische minderheden I' en destijds hebben 
toegezegd mee te willen werken aan een vervolg-
onderzoek. 
Het eindrapport wordt in het voorjaar van 1985 
verwacht. 

99. Probleem- en succesgedrag van jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen ( 1983 ) 

Onderzoeker: drs. R. Maliepaard 
CWOK 

Doel van deze literatuurstudie is een systematisch 
en samenhangend overzicht te geven van de 
resultaten van onderzoek en van gevoerd beleid 
rond het thema achtergronden van probleem- en 
succesgedrag van minderjarigen uit etnische 
minderheidsgroepen. 
Invalshoeken zijn: 1) aard, vorm en mate van 
probleemgedrag, kenmerken van de persoon en/of 
groep en diens levensomstandigheden en 2) 
gedrag, kenmerken, achtergronden en levens-
omstandigheden van `succesvolle jongeren' uit 
dezelfde of vergelijkbare bevolkingsgroepen. 



Overig onderzoek op het 
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I. UNIVERSITEITEN 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 'Bringer' 

100. Afwijkend gedrag bij kinderen in tehuizen 

Onderzoeker: drs. R. R. J. Landman 

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen 
in de positie van lcinderen in tehuizen. Met 
behulp van een inhoudsanalyse van de beschik- 
bare 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 lcinderen en personen die betrokken zijn 
bij het proces van tehuisplaatsing. Het onderzoek 
is verricht in een tehuis voor normale jeugd en 

96 	wordt afgerond in de vorrn van een dissertatie. 

101. Vemielingen 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 'Bongee besloten 
een onderzoek in te stellen naar de `toenemende 
agressie onder jongeren', al dan niet gepaard 
gaande met vemieling en baldadigheid jegens 
derden. Nagegaan wordt of met een nieuwe, op 
de fysieke omgeving gerichte aanpak andere dan 
de gebruikelijke verklaringen te vinden zijn. 
Hiertoe wordt literatuur bestudeerd, hetgeen 
tevens moet aangeven of en zo ja, hoe een 
empirisch onderzoek eventueel te veronderstellen 
samenhangen zou kunnen bevestigen. 

102. Misdaadverslaggeving in Nederland 

Onderzoeker: drs. H. J. Franke 

Door het verzamelen en interpreteren van 
verslagen en berichten in Nederlandse kranten 
zal gepoogd worden het inzicht te vergroten in 
de ontwilckeling van de misdaadverslaggeving 
sinds 1800. Met name zal getracht worden de 



samenhang tussen ontwikkelingen in de aard en 
omvang van de misdaadverslaggeving en andere 
lange-termijnprocessen aan te tonen en te 
verduidelijken. De vraag in hoeverre de verslag-
geving 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 financiele steun van de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek, zal in 1985 worden afgerond. 

103. 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 

97 	verdwenen of worden ze niet meer toegepast? 
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de 
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 aan-
dacht worden besteed aan de geschiedenis van 
de Rijkswerkinrichting, waar rond de eeuw-
wisseling 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. 

104. De criminologie van binnenuit. Ken analyse 
van criminologische literatuur uit het gezichts-
punt 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, wordt toegevoegd? En dus ook: 
wat ontbreekt aan die literatuur van onderzoekers 
die de gevangeniservaring missen? 

Universiteit van Amsterdam 
Vakgroep Sociale Hulpvedening 

• 105. Dejuridisering van de echtscheiding 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Wegelin 

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen 
van de verschuiving van rechtsinterventies naar 
hulpinterventies bij echtscheiding en specifiek 
bij de omgangsregeling en het nagaan van de 
betekenis hiervan voor de betrokken moeders, 	' 
kinderen en vaders. 
In 1983 verschenen twee rapporten: 'De 
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(een onderzoek naar de publieke opinie) en 'De 
praktijk van de omgangsregeling — moeders in 
konflikt' (een onderzoek onder 51 moeder-
voogdessen met konflikten rond de omgangs-
regeling). In 1984 verscheen een samenvatting 
van een in dit verband gehouden studiedag voor 
hulpverleners, getiteld `Afwegingen bij omgangs-
bemiddeling'. 
Lopend onderzoek in 1984: 40 interviews met 
kinderen in de basisschoolleeftijd over hun 
ervaringen met omgangsregelingen; een 
vergelijkend onderzoek naar dejuridisering van 

'de echtscheiding in Noorwegen, Zweden en 
Finland. Bij dit laatste onderzoek worden 
vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en 
van sociale hulpverlening ter plekke geinterviewd. 

106. Recente ontwikkelingen op het gebied van 
de zedehjkheidswetgeving in Denemarken, 
Zweden en Nederland 

Onderzoeker: drs. Ulla Jansz 
Supervisor: prof. dr. J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman 
(Zie ook nr. 17) 

De herziening van de zedelijkheidswetgeving is 
op dit moment in Nederland actueel. Een wets- 



ontwerp betreffende de ernstige vormen van 
sexueel geweld is in voorbereiding, terwijl een 
wetsontwerp betreffende de openbare schennis 
van de eerbaarheid en de pornografie in 
behandeling is bij het parlement. Voorts is een 
bezinning gaande over de vraag inhoeverre wet-
geving een geschikt instrument is om op een 
sociaal probleem, waarop overheidsinterventie 
geboden lijkt, te reageren. Wetgeving kan worden 
gezien als een vertaalproces van wensen en 
verlangens geformuleerd door bepaalde groepen, 
voorzover deze wensen op landelijk politiek 
niveau tot uiting komen. In dit proces zijn 
verschillende participanten te onderscheiden, 
die elk trachten de definitie van de sociale 
problematiek, alsmede de richting van de moge-
lijke oplossing of aanpak te beinvloeden. Het is 
op dit wetgevingsproces en de transformatie van 
de probleemdefiniering die zich daarbij voordoet 
dat het onderhavig onderzoek zich richt. Door 
de participanten aan deze politieke discussie te 
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te brengen, alsmede het transformatieproces aan 
te geven, dat door de regelgeving optreedt is het 
mogelijk a) de kennis over het wetgevingsproces, 
met name de betekenisgeving van de participanten 
tijdens dit proces, te vergroten en b) de 
instrumentele waarde van wetgeving op dit 
gebied te vergroten. 
Het onderzoeksmateriaal bestaat uit de desbe-
treffende parlementaire stukken van de drie in 
het onderzoek betrokken landen over de periode 
•1960-heden. Omdat in Denemarken en Zweden 
de wetgeving in deze periode reeds is geliberali-
seerd en op een aantal punten naderhand is bij- 
gesteld, is het materiaal leerzaam voor de 
Nederlandse situatie. Ook voor Nederland zullen 
de relevante parlementaire stukken, evenals de 
rapporten van de staatscie herziening zedelijk- 
heidswetgeving op dezelfde wijze worden 
geanalyseerd. 
Het onderzoek moet in de tweede helft van 1984 
worden afgerond. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

107. Doodstraf en gratie 

Onderzoeker: drs. S. van Ruller 



Promotor: prof. dr. H. Bianchi 

Een mentaliteitshistorisch onderzoek naar 
opvattingen van vooraanstaande juristen omtrent 
misdaad en straf in de 19e eeuw. Aan de hand 
van nog niet eerder geexploreerd archiefmateriaal 
wordt nagegaan welke overwegingen de Hoge 
Raad en de Ministers van Justitie lieten gelden 
bij hun adviezen inzake gratieverlening bij ter 
dood veroordeelden tussen 1813 en 1870. 
Het onderzoek is op te vatten als een analyse van 
continuiteit en discontinulteit in de geschiedenis 
van de criminaliteitscontrole. • 
De resultaten zullen o.a. worden gepubliceerd in 
het Tijdschrift v. Sociale Geschiedenis (1984), 
in een congresbundel (1984) en uiteindelijk in 
een dissertatie (1986). 

108. Kerkelilke tucht en wereldlijke rechtspraak 

Onderzoeker: drs. H. W. Roodenburg 
100 	Promotor: prof. dr. H. Bianchi 

Een diachronische studie naar het fenomeen van 
extra-judiciele afdoening van delictsconflicten, 

naar de rol van kerkeraden bij de criminali-
teitscontrole, tussen 1650 en 1750 in Amsterdam. 
Dit historisch-criminologisch onderzoek 

, beschrijft een vonn van niet-statelijke conflict- 	' 
beslechting uit een periode, waarin de criminali-
teitscontrole nog niet geheel was verstatelijkt. 
De komende jaren zal over dit onderwerj een 
reeks artikelen verschijnen in tijdschriften en 
zullen bijdragen worden geleverd aan congressen 
in 1984 en 1985. De uiteindelijke bevindingen 
worden neergelegd in een dissertatie, 1986. 

109. Reclasseringsvroeghulp in Amsterdam 

Onderzoeker: drs. R. L. Bergsma 

Reclasseringshulp heeft tot op heden overwegend 
plaats gevonden in een tamelijk laat stadium van 
het strafproces, met als gevolg dat ook hierdoor 
de rol van rechtsobject werd geaccentueerd. In 
het onderhavige onderzoek wordt getracht te 
beschrijven in hoeverre hulpverlening in een zeer 
vroeg stadium van het strafproces de rol van 
rechtssubject en de eigen bijdrage van de dader in 



de conflictbeslechting aan gewicht kan doen 
toenemen. 
Over dit onderzoek is in 1983 een eerste rapport 
uitgebracht, op basis waarvan de komende tijd 
een aantal artikelen zal verschijnen. In 1984 
wordt in een voortgezette studie de aandacht meer 
gericht op theorievorming, waarbij bestaande 
theorieen over sociale hulpverlening zullen worden 
getoetst aan reclasseringshulp. 

110. Toegepast onderzoek en hermeneutiek 

Onderzoekers: drs. C. J. Maas-de Waal, drs. 
J. Stuyling de Lange 
Promotor: prof. dr. H. Bianchi 

In deze studie worden de methodologische 
principes ontwikkeld voor de analyse van 
criminaliteitscontrole, voor de analyse van de bij 
rechtzoekenden aanwezige definities van de 
eigen situatie en voor het experimenteren met 
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	nieuwe rechtsvormen. Het onderzoek zal leiden 
tot een dissertatie. 
In 1984 zal in een voorstudie, in artikelvorm te 
publiceren, kritisch worden ingegaan op de 
stand van zaken bij het actie-onderzoek, waarbij 
met name ter sprake zullen komen de functies 
die aan wetenschappelijk onderzoek worden 
toegekend. In een volgend artikel wordt nader 
ingegaan op de betekenis van de etnomethodo-
logie voor actie-onderzoek, waarbij deze richting 
wordt gerelateerd aan de wetenschapstheore-
tische uitgangspunten van de hermeneutiek. 
De dissertatie zal verschijnen in 1989. 

111. Gerechtigheid als vrijplaats 

Onderzoeker: prof. dr. H. Bianchi 

Beoogd wordt enkele kortsluitingen in de 
geschiedenis van de criminaliteitscontrole bloot 
te leggen via een comparatieve analyse van 
enkele uit het Judaisme stammende begrippen 
als `tsedeka' en `teshuwa' en van criminologische 
begrippen als anomie en assensus. Het boek 
bevat voor de helft een werkplan annex 
strategie voor veranderingen in de criminaliteits-
controle. 
Een publicatie in boekvorm, in het Nederlands 
en Engels, zal verschijnen in 1985. 
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112. Onderhandelingsmodellerr 

Onderzoeker: prof. dr. H. Bianchi 

Een studie, gewijd aan een comparatieve analyse 
van het onderhandelingssysteem bij delicts-
conflicten bij de Iroquoi's in Noord-Amerika 
en de onderhandelingsmogelijkheden in het 
Europese systeem. Deze publicatie zal in boek-
vorm verschijnen, waarschijnlijk in 1987, onder 
de titel 'Het Gebed tot de Boom'. 
Ms deel van dit en het hierboven genoemde 
onderzoek zullen de komende jaren verschillende 
tijdschriftartikelen verschijnen (Nederlands, 
Frans, Engels), waarin historische vonnen van 
criminaliteitscontrole, gerechtigheidssymbolen 
die overwegend voorkomen in emblemata, 
worden geanalyseerd. 
In voorbereiding zijn een monografie over de 
weegschaal en een literatuurstudie over de 
moderne revival van Indiaanse rechtsvormen. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatrie 

113. Gemeente-strafrecht 

Onderzoeker: mr. H. K. ter Brake 

• Probleemstelling.• Is het gemeente-strafrecht 
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in strijd 
met fundamentele beginselen van het strafrecht 
en strafprocesrecht en de beginselen van rechts-
zekerheid en 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 
gemeente-strafrecht, welke voorstellen mede in 
verband zullen staan met de op handen zijnde 
reorganisatie van het binnenlandse bestuur. 
Publikatie in een dissertatie. 

114. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A. J. Machielse 

hen rechtsvergelijkend dogmatisch onderzoek 
naar de rechtvaardigingsgrond noodweer; uit te 
monden in een dissertatie. 
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115. 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. 

116. Openbaarheid in de (straf)rechtspleging 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

Een'onderzoek naar de toepassing en uitwerking 
van het beginsel van openbaarheid in de (strap-
rechtspleging; uit te monden in een dissertatie. 

117. Politiebevoegdheden bij ontdekking op 
heterdaad van strafbare feiten 

Onderzoeker: drs. J. Naeye 

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 probleemstelling 
1982-1984: materiaalverzameling; 1985: 
verslaglegging. Publikatie: dissertatie, tijdschrift-
artikelen en videobanden. Het onderzoek is 
mogelijk gemaakt door toekenning van subsidie 
uit de zgn. `Beleidsruimte Onderzoek' van de 
Vrije Universiteit en door subsidiering vanwege 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

118. De rechtspositie van de geesteliik 
gehandicapte 

Onderzoeker: mr. K. Blankman 

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

119. Anglo-amerikaanse strafrecht 

Onderzoeker: N. Keijzer 
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Doelstelling: Het tegemoetkomen aan de behoefte 
aan een Nederlandstalige inleiding in het Anglo-
amerikaanse strafrecht en strafprocesrecht, die 
als uitgangspunt kan dienen voor verder rechts-
vergelijkend onderzoek. 

120. Strafrecht en computermisbruik 

Onderzoekers: N. Keijzer en G. P. C. Vanden-
berge 

Een onderzoek naar de problernen die zich voor-
doen bij de opsporing en bij de juridische 
kwalificatie van computermisbruik in het 
bijzonder voorzover gepleegd met het oogmerk 
van wederrechtelijke bevoordeling of van het 
toebrengen van schade. 

121. Rechtsbescherming in de geestehike 
gezondheidszorg: 7Crankzinnigenpikee 

Onderzoekers: mr. K. M. Brouwer de Koning-
Breuker en mr. Ch. van den Puttelaar 

Het betreft een onderzoek naar het functioneren 
van een advokatenpiketdienst in het 
arrondissement Rotterdam. De advokaten 
verlenen op vrijwillige basis rechtsbijstand aan 
personen die middels de huidige krankzinnigen-
wet, in een psychiatrisch ziekenhuis worden 
opgenomen. 
Dit onderzoek vormt een onderdeel van het 
project Rechtsbescherming in de geestelijke 
gezondheidszorg, dat als doelstelling heeft 
evaluatie van het functioneren van rechtsbijstand 
als juridisch instrument in de gezondheidszorg. 
Het onderzoeksverslag zal dienen ter publikatie 
van meerdere artikelen. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium 'van Hamel' 

122.Justiz- und N.S.-Verbrechen 

Onderzoeker: prof. mr . C. F. Riiter 

Doel van het onderzoek is het verschaffen van 
inzicht in het wezen en de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reactie op oorlogscrirninaliteit 
en van staatswege georganiseerde misdrijven 



(tegen de menselijkheid). 
Pulbikatievorm: Volledige, geannoteerde en van 
registers voorziene uitgave van de terzake van 
nationaal-socialistische levensdelicten door de 
Westduitse rechter in de periode 1945-1966 
gewezen strafvonnissen, 22 din., elk ca. 800 pag. 
+ registerdeel. Uitgave in de Duitse taal. 

123. Maatregelen in het belang van het onderzoek 
in strafzaken en de rechtspositie van de verdachte 

Onderzoeker: mr. A. M. Berkhout-van Poelgeest 

De bevoegdheden van justitiele autoriteiten en 
de rechtspositie van de verdachte met betrekking 
tot de zogenaamde maatregelen in het belang 
van het onderzoek (artt. 222 en 225 Invoerings-
wet Strafvordering), die tijdens de preventieve 
hechtenis ten opzichte van de verdachte kunnen 
worden bevolen, zijn niet of nauwelijks in kaart 
gebracht. 

105 	Dit onderzoek richt zich op een beschrijving 
van de bestaande regelingen van wetgevende en 
pseudo-wetgevende aard, alsmede op een 
systematische beschouwing van dit probleemveld. 
Publikatievorm: dissertatie. 

124. Overdracht en overname van strafvervolging 
naar Nederlands recht 

Onderzoeker: mr. R. C. P. Haentjes 

In verband met de internationalisering van 
ongewenst gedrag waarop strafrechtelijk wordt 
gereageerd (naar Nederlands en vreemd recht) is 
een vorm van internationale rechtshulp in straf-
zaken ontstaan, de overdracht en overname van 
strafvervolging, die steeds meer aan belang wint. 
Niet alleen de belangen van de vervolgende staat 
zijn in het geding, maar ook die van de betrokken 
verdachte(n): Op dit terrein van internationale 
rechtshulp in strafzaken zijn wel reeds artikelen 
verschenen, maar nog geen samenvattende mono-
grafie. De parlementaire behandeling van de 
wetsontwerpen tot goedkeuring van de verdragen, 
waarbij Nederland partij is, en de daarbij behoren- 
de uitvoeringswetgeving zijn in een zeer 
vergevorderd stadium. Vragen die in dit onderzoek 
worden gesteld: 
Wat zijn de uitgangspunten van internationaal 



rechtshulprecht? Hou verhouden deze zich tot 
de Nederlandse uitvoeringswetgeving?Hoe past 
dit rechtsgebied in het Nederlandse straRproces)- 
recht en wat ware nog te wensen? 
Publikatievorm: bock 

125. Instrumenten van Nederlandse internationale 
strafrechtspleging 

Onderzoekers: rm. R. C. P. Haentjens (UvA), 
mr. A. Krikke en mr. S. J. SY:krona (RUL) 

Het modeme strafrecht is nationaal recht. Eike 
staat heeft zijn eigen strafrecht. Mondiaal gezien 
staan er zoveel strafrechtelijke stelsels naast 
elkaar als em staten zijn. De verhouding tussen die 
volkenrechtelijke personen wordt beheerst door 
de regels van het geschreven en ongeschreven 
volkenrecht, die vaak ook betreklcing hebben op 
het strafrecht. De toegankelijkheid van die 
regels is niet bijzonder groot. Er zijn wel deel- 
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andere dan de Nederlandse taal, hetzij alleen 
toegankelijk voor een bepaalde groep functio-
narissen. Opzet van het onderzoek is om op het 
gebied van het internationale strafrecht belang-
rijke verdragsteksten, notawisselingen e.d. 
systematisch bijeen te brengen en te voorzien van 
een korte inleiding en bibliografie. Het zal daar-
bij gaan om teksten op de volgende deelgebieden 
van het internationale strafrecht: 
a) jurisd ictie re cht , b) recht shulp in strafzaken 
c) formeel strafrecht van internationale herkomst: 
d) internationale delicten. 
Publikatievorm: bock 

126. De berechting van de psy.  chisel! gestoorde 
delinquent 

Onderzoeker: mr. Ch. Haffmans 

De samenleving wordt soms geconfronteerd met 
ernstige criminaliteit, begaan door psychisch 
gestoorde delinquenten. Hun berechting, zowel 
de materieelrechtelijke als processuele aspecten 
daarvan, is onderwerp van dit onderzoek. Anders 
dan bij de `normale' delinquenten en verdachten 
doet zich bij hen het probleem voor van een 
afwijkende psychische toestand. 
Deze dient verwerkt te worden in een behoorlijke 



procedure en deze is ook van invloed op de 
toepassing van het materiele strafrecht. De vraag 
is hoe een en ander verwezenlijkt moet worden 
bij de berechting van deze delinquenten. 
Publikatievorm: dissertatie 

127. Zedelijkheidswetgeving in beweging 

Onderzoekers: mr. drs. J. de Hullu (UvA) en 
mr. drs. J. L. van der Neut (RUG) 

Beschouwingen over de belangrijkste zeden-
delicten met aandacht voor het huidige recht, de 
verschillende wetsvoorstellen en sociaal-weten-
schappelijke aspecten. 
Publikatievorm: boek 

128. De bijzondere rechtspleging betreffende 
economische hulpverlening aan de vi/and 
gedurende de Duitse bezetting 

107 	Onderzoeker: drs. J. P. Meihuizen 

Dit onderzoek richt zich op de vraag: zijn de van 
regeringswege geformuleerde beleidsvoornemens 
inzake de strafrechtelijke reactie op economische 
collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog bij 
de opsporing, de vervolging en de berechting 
gerealiseerd? 
Publikatievorm: dissertatie 

129. Misbruik, fraude, oneigenlijk gebruik en de 
betekenis van het strafrecht bij de handhaving van 
de sociale-zekerheidswetgeving 

Onderzoeker: mr. J. M. Verheul 

De problematiek van de rechtshandhaving in het 
fiscale en sociale-zekerheidsstelsel wordt aanzien-
lijk versterkt door onzekerheid omtrent de 
begrippen misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude, 
alsook door de complexiteit van de gedrags- en 
sanctienormen en van de handhavingsmodaliteiten. 
Dit onderzoek omvat een algemene begrips-
verkenning met betrekking tot misbruik, oneigen-
lijk gebruik en fraude en, voor wat de sociale 
zekerheid betreft, een analyse van de verschijnings-
vormen en sanctiewegen, met bijzondere aandacht 
voor de strafrechtelijke reactie op `sociaal mis-
bruik'. 



Publikatievorm: dissertatie 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

130. Onderwils en delinquentie: levensgeschie-
denissen van probleemkinderen 

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

Centraal staat de wisselwerking tussen het 
onderwijssysteem enerzijds en de leerlingen, 
die'daarin verschillende posities innemen (type 
onderwijs, positie binnen de school ed.) ander-
zijds. Via uitvoerige interviews worden de levens-
geschiedenissen van (probleem)leerlingen uit 
het lager onderwijs bestudeerd. Speciale aandacht 
wordt geschonken aan de motieven en perspec-
tieven van•de leerlingen. 
Samenwerking: Enkele schooldirekties. Einde: 
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en artikelen. 

131. School en eriminaliteit 

Onderzoekers: dr. H. L. W. Angenent en 
drs. B. M. W. A. Beke 

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre 
deviant en crimineel gedrag bij jongeren samen-
hangt met schoolprestaties, schoolgedrag en 
attitudes ten aanzien van de school en meer in 
het algemeen met maatschappijvisie en 
toekomstperspectief. Aan het onderzoek nemen 
2050 leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
deel. 
Samenwerking: Instituut voor Orthopedagogiek, 
Universiteit Nijmegen. Einde: eind 1985. 
Publikatievonn: Onderzoeksrapporten en 
artikelen. 

132. Relatie tussen funchbneren op school en 
delinquent get/rag 

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

Door middel van een panelstudie (waarbij een 
lichting leerlingen gedurende een reeks van 



jaren wordt gevolgd) wordt het procesmatige 
karakter onderzocht van de ontwikkeling van 
slecht functioneren op school naar delinquent 
gedrag. 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. 
Samenwerking: Enkele schooldirekties. Einde: 
eind 1989. Publikatievorm: Onderzoeks-
rapporten en artikelen. 

133. Attitudes en opvattingen bij schoolgaande 
jongeren 

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

Dit onderzoek heeft betrekking op attitudes 
en opvattingen bij leerlingen over 'de' maat- 

109 	schappij. Nagegaan wordt in hoeverre deze 
attitudes en opvattingen — die kunnen varieren 
van sterk accepterend tot sterk afwijzend — een 
intervenierende rol spelen bij het ontstaan van 
delinquent gedrag. Geprobeerd wordt onder 
andere na te gaan in hoeverre niet-aanvaarding 
tot delinquent gedrag leidt. 
Samenwerking: Enkele schooldirekties. Einde: 
medio 1985. Publikatievorm: Onderzoeks-
rapporten en artikelen. 

134. Jeugdsubculturen en delinquentie 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, drs. S. Mie-
dema 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 in deviante, 
c.q. delinquente subculturen. 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Einde: 
1984. Publikatievorm: Onderzoeksrapporten 
en artikelen. 

135. Randgroepjongeren en criminaliteit 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen en 
drs. S. Miedema 



De verzorgingsitaat heeft structurele voor- 
, waarden opgeleverd voor de ontwikkeling van 

specifieke subculturen. In sommige daarvan 
ontwikkelen zich levensstijlen waarin deviantie 
en delinquentie een zekere vanzelfsprekendheid 
krijgen. Deze studie richt zich op de specifieke 
jeugdsubculturen die men onder randgroep-
jongeren aantreft. 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Ethde: 
chid 1986. Publikatievorm: Onderzoeks-
rapporten en artikelen. 

136. Maatschappelijke positie van jongeren 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen en 
drs. S. Miedema 

Doel is na te gaan of het mogelijk is een 
theoretisch model te ontwikkelen, dat tot 
een samenhangend onderzoeksprogramma op 
het terrein van de jongerenproblematiek kan 

110 	leiden. 
Samenwerking: Ministerie van 0 en W. Einde: 
voorjaar 1985. Publikatievqnn: Onderzocks-
rapport en artikel(en). 

137. Druggebmik en heroinestmetuur 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, 
drs.1. H. Janssen 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- 
culture] tot deze (georganiseerde?) criminali: 
teit? 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Einde: 
1984. Publikatievonn: Onderzoeksrapport 
en artikel(en). 

138. Heroinegebmik en subcultuur 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, drs. 
J. H. Jansen en drs. K. Swierstra 

Door het ontstaan en de ontwikkeling van 
jeugdsubculturen te bestuderen wordt getracht 



inzicht te verkrijgen in veranderingen die de 
heroinecultuur de laatste jaren heeft ondergaan. 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Einde: 
1985. Publikatievorm: Onderzoeksrapport 
en artikel(en). 

139. Weglopers 

Onderzoekers: dr. H. L. W. Angenent en 
drs. B. M. W. A. Beke 

Vastgesteld wordt wat de omvang is van het 
`wegloopprobleem' en nagegaan wordt in hoe-
verre het (toenemende) weg,lopen van jeugdigen 
uit gezinnen, van school en uit inrichiingen te 
verklaren is vanuit de positie(s) die zij in de 
genoemde structuren innemen enerzijds en 
de (toegenomen) opvangmogelijkheden die 
de huidige samenleving hun biedt, anderzijds. 
Daarnaast zullen ook de individuele kenmerken 
van weglopers de aandacht krijgen. 

111 	Samenwerking: Instituut voor Ortho- 
pedagogiek, Universiteit Nijmegen. Einde: 
1987. Publikatievonn: Onderzoeksrapporten, 
artikelen, boek. 

140. Weglopers uit gezinnen 

Onderzoekers: dr. H. L. W. Angenent en 
drs. B. M. W. A. Beke 

Dit onderzoek gaat over jongeren die weglopen 
uit het ouderlijk gezin. Wat voor jongeren zijn 
dit en uit wat voor gezinnen komen zij? Aan de 
orde gesteld worden onder meer: oorzaken van 
en aanleiding tot het weglopen, ervaringen 
tijdens de wegloopperiode en contacten met 
khulpverlenende) instanties. 
Samenwerking: Instituut voor Orthopedago- 
giek, Universiteit Nijmegen. Einde: 1984. 
Publikatievorm: Onderzoeksrapporten en 
artikelen. 

141. Tehuisweglopers 

Onderzoekers: dr. H. L. W. Angenent en 
drs. B. M. W. A. Beke 

Dit onderzoek gaat over jongeren die weglopen 
uit kinderbeschermingstehuizen. Nagegaan 
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wordt in hoeverre deze jongeren verschillen " 
van andere jongeren hi deze tehuizen en in 
hoeverre deze verschillen correleren met weg-
lopen. 
Samenwerking: Instituut voor Orthopeda-
gogiek, Universiteit Nijmegen. Einde: eind 
1984. Publikatievorm: Onderzoeksrapporten 
en artikelen. 

142. Ouders over groepsopvoeders 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Met een honderdtal ouders van wie kinderen 
in kinderbeschermingstehuizen verblijven warden 
uitgebreide gesprekken gevoerd over de manier 
waarop, naar hun mening, hun kinderen in deze 
tehuizen worden opgevoed, hun eigen ervarin-
gen met de tehuizen enzovoort. Centraal staat 
hoe ouders over groepsopvoeders denken. 
Einde: eind 1985. Publikatievonn: artikel. 

143. Groepsopvoeders over zichzelf 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Aansluitend op eerdere onderzoeken rkinderen 
over groepsopvoeders' en `Ouders over groeps-
opvoeders'I wordt in dit onderzoek nagegaan 
hoe groepsopvoeders in kinderbeschermings-
tehuizen denken over hun werk in deze 
tehuizen, hun relaties met kinderen en ouders 
enzovoort. Met een honderdtal groepsopvoeders 
warden uitgebreide gesprekken gevoerd. 
Einde: eind 1985. Publikatievorrn: artikel. 

144. Ouders en kinderbesehenners 

Onderzoekster: dr. M. F. Andriessen 

Recentelijk blijken de spanningen tussen ouders 
en kinderbeschermers sterk te groeien. Onder-
zocht wordt hoe en op welke punten er fricties 
bestaan. Daarbij wordt ook aandacht besteed 
aan de verschillen in de posities van vaders en 
moeders in hun relatie tot de kinderbescherming. 
Linde: 1988. Publikatievorm: Onderzoeks-
rapporten en artikelen. 



145. Werkloosheid en criminaliteit ( I) 

Onderzoekers: prof. 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: voorjaar 
1985. Publikatievonn: onderzoeksrapport 
en artikelen. 

146. Werkloosheid en criminaliteit (2) 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 
dr. H. Timmerman, drs. E. Marsman, W. de Haan 
en W. Speelman 

113 	Met behulp van uitvoerige interviews onder 
steekproeven van werklozen enerzijds en werk-
loze delinquenten anderzijds zal worden nage-
gaan in hoeverre crimineel gedrag samenhangt 
met de legitimiteitsopvattingen van de onder-
vraagden. Einde: zomer 1985. Publikatievorm: 
Onderzoeksrapporten en artikelen. 

147. Levensstijlen niet-aktieven 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, 
drs. E. de Bie 

Deze studie richt zich op diegenen die — om 
welke redenen dan ook — buiten het arbeids-
bestel zijn geplaatst. Belangrijk daarbij is vast 
te stellen onder welke voorwaarden dit leidt 
tot deviante/delinquente levensstijlen. Hierbij 
ligt de aandacht vooral op jeugdigen, zij het 
niet uitsluitend. 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Einde: 
voorjaar 1985. Publikatievorm: Onderzo eks-
rapport en artikel(en). 

148. Werkloosheid en straftoemeting 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 



drs. G. Kannegieter, drs. J. Strikwerda en 
dr. H. Timmerman 
(Zie ook nr. 14) 

Via een observatie-studie zal worden nagegaan 
in hoeverre werklozen in de rechtszaal op een 
andere behandeling mogen rekenen dan 
•werkenden. 
Samenwerking: Ministerie van Justitie. Einde: 
eind 1987. 

149. Maatsehappelijke ongelijkheid en 
criminaliteit (I) 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman en 
dr. 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 

114 . criminaliteit anderzijds? Einde: 1985. 
Publikatievornz: onderzoeksrapport en 
artikelen. 

150. Maatschappelijke ongelijkheid en 
criminaliteit (2) 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman en 
dr. H. Timmennan 

Met behulp van o.a. economische ongelijkheids-
indices wordt nagegaan of er een empirisch 
verband te constateren valt tussen sociale 
ongelijkheid en crinUnaliteit. Einde: eind 1986. 

151. De rd l van de psych lathe in de TBR 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost en 
mevr. mr . drs. M. J. Winkels 
(Zie ook nr. 19) 

Dit onderzoek betreft de oplegging, tenuitvoer-
legging en verlenging c.q. beeindiging van de 
TBR. Onderzocht zal worden welke to] de 
psychiatrie hierbij speelt. Als achtergrond 
voor de te beschrijven onderzoeksresultaten 
zal zowel de historische ontwikkeling van de 
TBR geanalyseerd worden als de totstand-
koming van bet huidige wetsontwerp TBR. 
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Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar 
de plaats die wettelijk voor de psychiatrie 
is ingeruimd. 
Voor het empirische gedeelte zal een tweetal 
steekproeven bestudeerd worden van straf-
zaken waarin een psychiatrisch rapport is 
uitgebracht respectievelijk zaken waarin over 
het al of niet verlengen van de TBR beslist 
wordt (een en ander aan de hand van dossiers 
en rechtszittingen). Bovendien 'zal voor het 
onderdeel van de tenuitvoerlegging een onder-
zoeksgroep van ongeveer 30 TBR-gestelden 
gedurende ± 2 jaar gevolgd worden (onder 
andere via periodieke interviews, analyse van 
stafverslagen, van ldiniekadviezen omtrent 
verlof e.d., enz.). 
Samenwerking: Ministerie van Justitie. Einde: 
1987. Publikatievorm: proefschrift, onder-
zoeksrapport en artikel(en). 

152: Resocialisatie-effecten van TBR 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost en 
drs. J. Ph. Eggink 

Evaluatiestudie bij ex-TBR-gestelden uit de 
Van Mesdagkliniek. In de analyse betrokken 
gegevens zijn enerzijds delicts-, persoons-, 
verblijfs- en behandelingsgegevens, anderzijds 
recidive- en overige resocialisatiegegevens. 
Einde: 1985. Publikatievorm: artikelen. 

153. De rol van de vrouw in het criminaliteits-
proces 

Onderzoeker: mevr. dr. M. F. Andriessen 

Uitgaande van de geringe criminaliteit van 
vrouwen, wordt een tweetal vooronderzoeken 
ingesteld naar de vraag wat de rol is van 
vrouwen in het criminaliteitsproces. 
Samenwerking: Universiteit MUnchen. Einde: 
1985. Publikatievorm: artikelen. 

154. Jeugdstraf(proces)recht in verandering 

Onderzoekers; mevr. dr. M. F. Andriessen 
en mr. J. Weyer 

Onderzoek naar de implicaties van de verande- 



ringen in het jeugdstraRproces)recht en de 
hulpverlening aan jeugdige delinquenten. 
Einde: 1988. Publikatievorm: Boek en 
artikel(en). 

155. Afhandelen van delicten door de arbeids-
inspectie 

Onderzoekers: drs. J. Mlersma, 
dr. F. P. H. DijksterhUis, pia. dr. R. W. Jong-
man, dr. H. Timmerman en mevr. A. Sluiter 

Hoe is de afhandeling van tekortkomingen, 
zoals geregistreerd door de arbeidsinspectie? 
Samenwerking: Arbeidsinspectie. Einde: 1987. 
Publikatievorm: artikelen. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

156. Gedragstherapie bif de behandeling van 
116 	delinquenten 

Onderzoeker: dr. A. R. Hauber 

Urn inzicht te verkrijgen in de mate waarin 
gedragstherapie toepassing vindt bij de behande-
ling van delirtquenten (i.e. zij die op grond van 
ontdekte wetsovertredingen zijn gestraft of op 
grond van norm-overtredende gedragingen 
deskundige hulp zoeken) wordt een semi-
gestructureerd interview afgenomen bij degenen 
die zich beroepshalve met deze materie bezig-
houden, namelijk de leden van de Vereniging voor 
Gedragstherapie. De analyse van de data is 
afgerond. 

157. Criminaliteit met cheques in Nederland 

Leiding: drs. L. G. Toornvliet 

In dit onderzoek werd 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 werden toegepast bij 
gebleken chequefraude. 
De theoretische basis werd grotendeels gevormd 
door Edwin M. Lemerts ideeen over 'naive check 
forgery' en 'systematic check forgery'. Gebruilc 
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werd gemaakt van enquetemateriaal en dossier-
gegevens betreffende overtreding van de artikelen 
225, 326 en 326a WvS. 

158. Pedofilie 

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

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

159. Politionele selectiviteit 

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

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

160. Straftoemeting en persoonsfactoren 

Projectleiders: drs. L. G. Toornvliet en drs. 
H. M. Willemse 

Met behulp van een factoriele proefopzet wordt 
de invloed nagegaan van een aantal persoons-
factoren op straffen opgelegd naar aanleiding van 
een delictsomschrijving. 

• 161. School en precrimineel gedrag (vergelijkend 
onderzoek) 

Projectleiders: dr. A. R. Hauber en dr. H. Kury 
. (Hannover) 

De school wordt beschovwd als een belangrijk 
instituut bij het afremmen of juist bij het zich 
ontwikkelen van precrimineel gedrag. Het onder-
zoek is er op gericht meer zicht te krijgen op de 
specifieke combinatie van variabelen m.b.t. de 
schoolsituatie welke preventief werken voor het 
optreden van crimineel gedrag. 

162. 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 
intemationaal vergelijkend onderzoek in de vorm 
van vraaggesprekken met scholieren, werkende 
jongeren, we rkloze jongeren, lee rkrachten , 
jongeren-werkers en politie inzicht geven in de 
voor elk land specifieke variabelen welke met 
vandalistisch gedrag samenhangen. Dit inzicht kan 
mogelijk bijdragen tot een oplossing van dit 
probleem. 

163. Het internationale agressieproject 

Onderzoekers: prof. dr. W. Buikhuisen, in 
samenwerlcing met dr. Rubin (V.S.), dr. Mednick 
(Denemarken) en dr. Shoham (Israel) 

Besehrijving: Neuro-psychologisch deel van het 
onderzoek. Dit project wordt in Israel uit- 

118 	gevoerd; er wordt aan deelgenomen door 
Amerika, Denemarken, Israel en Nederland. 
Het project moet worden beschouwd als een 
voorstudie. Onderwerp van onderzoek is 
agressie. Drie soorten geweldplegers worden 
onderscheiden en wel: 1) Een groep delinquenten 
waarvoor geldt dat geweld een middel is om 
een bepaald, gewoonlijk economisch, doel te 
bereiken. Het gaat hier om personen die bijv. 
tegen betaling geweld toepassen (onderwereld-
criminaliteit); 2) Een groep hnpulsieve 
geweldplegers. Hier gaat het om mensen die 
vaak bij vechtpartijen betrokken zijn, en 
menigmaal veroordeeld zijn voor mishandeling. 
Populair gezegd zijn het heetgebakerde 
personen die al bij de geringste aanleiding 
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 categorieen geweldplegers onderling 
verschillen en in welk opzicht zij zich onder- 
scheiden van respectievelijk geinstitutionaliseerde 
en niet-geinstitutionaliseerde personen die als 
geweldplegers te typeren zijn. De groep agressieve 
delinquenten bestaat uit gedetineerden die 

. momenteel wegens geweldpleging een straf 
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uitzitten in de Ramle gevangenis in Israel, een 
zogenaamde 'maximum security prison' voor 
commune delinquenten. Het onderzoek bestaat 
uit een sociologisch gedeelte, een psychologisch 
gedeelte, een endocrinologisch 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 Israel te 
verrichten voorstudie naar de achtergronden van 
bepaalde vormen van agressieve criminaliteit'. 
Daar wordt tevens uitgebreid ingegaan op de 
garanties ten aanzien van de proefpersonen. 

164. 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 geisoleerd? Hoe 
beginnen, verlopen en eindigen sociale interacties 
van deze personen? Hoe verandert het.gedrag in 
de loop van de ontwikkeling? In de eerste plaats 
zal worden geprobeerd d.m.v. directe gedrags-
observatie antwoorden te vinden op deze 
vragen. Daarnaast zal aanvullende informatie 
worden verzameld met behulp van interviews 
en psychologische tests. Uit de literatuur wordt 
de suggestie gewekt dat er verband bestaat tussen 
cognitieve stoornissen en agressief gedrag. Er 
bestaat aanleiding te denken dat dergelijke 
stoornissen eveneens van invloed zijn op de 
relatie ouder—kind, de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid en met name de emotionaliteit 
en het functioneren op school. Via vergelijkend 
onderzoek zal worden nagegaan of dit soort 
vermoedens juist is, en of hierin een basis kan 
schuilen voor agessief 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 
onderzoekmee te werken. De populatie bestaat 
nu uit kinderen met ernstige gedragsproblematiel 



Deze wijziging is echter niet ingrijpend, aangezier 
ook het gedrag van deze lcinderen gekenmerkt 
wordt door agressiviteit en impulsiviteit. Het 
ethologische deel van het onderzoek zal uit-
gevoerd worden in nauwe samenwerking met de 
hoogleraren Sevenster en Van Hooff. De 
projectleiders zijn mevr. dr: E. H. M. Bontekoe 
en drs. R. Hijman. 

165. 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 betekenis is van 
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	verschillende factoren voor het ontstaan van 
vorrnen van agressief gedrag. 
Daarnaast zal ook aandacht worden geschonken 
aan andere vormen van aandacht trekkend 
gedrag (bijv. hyperactief gedrag, chronisch 
nerveuze gewoonten, gedragsproblemen op 
school). 
Met behulp van longitudinale-analysetechnieken 
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 ontwikkelingsperspectief niet voorop staat. 
Binnen het project zijn vier deelgebieden te 
onderscheiden: een medisch-organisch, een 
psychologisch, een sociaal-gedragsmatig en een 
algemeen deel. In het medisch-organische deel-
gebied zal de nadmk liggen op variabelen zoals 
zwangerschaps- en gebcsortecomplicaties, aan-
wezigheid van ziekten gepaard gaande met hoge 
koorts, neurologischealwijkingen, traumata, ertz. 
Gegevens zullen worden verzameld via medische 
dossier en hetercsanamneses be treffende de 
gehele levensperiode van de te onderzoeken 
Icinderen. In het psychologische deelgebied zal 
de nadruk liggen op de vaststelling van de ont-
wikkeling van het kind op het gebied van persoon-
lillcheid, emotionaliteit, cognities, enz. Hierbij 
zalgebruik worden gemaakt van verschillende 



dataverzamelingstechnieken. In het sociaal-
gedragsmatige deelgebied 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 
van 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 de jaren 
1990. \To& die tijd zullen regelmatig tussen-
rapporten worden gepubliceerd. 

166. 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 

121 	. dominantie worden gebruikt de scores op een- 
voudige lateralisatie-vragenlijsten. Nagegaan wordt 
of en in welke mate andere factoren — zoals bijv. 
neuropsychologische stoornissen — dit verband 
nader kwalificeren. Het project is opgezet in 
samenwerking met onderzoekers in Israel en de 
V.S. 

167. 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 alcohol-
gebruik. Hiertoe worden drie typen drinkers 
onderzocht, nl. mensen met een vrolijke, een 
depressieve en een kwade dronk. Zij zullen uit-
gebreid psychologisch worden onderzocht en 
tevens psychofysiologisch. Dit laatste zal 
geschieden voor en na consumptie van alcohol. 

168. Modellen in de criminologie 

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



Verschillende wijzen van orientatie in de 
criminologic werden nader getoetst aan de hand 
van secundaire statistische analyses van empirisch 
materiaal. Met name werden hiervoor de data 
gebruikt van het reclasseringsonderzoek dat 
tussen 1966 en 1971 werd uitgevoerd door de 
Criminologische Instituten van de Vrije Universi-
teit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit te 
Groningen. De centrale vraagstelling was of 
bepaalde concepten uit het monologisch netwerk 
van de criminologic aldus kunnen worden 
getoetst en verhelderd. 

169. Modellen in de biosociale criminologic 

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 criminologische 

122 	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. 

170. Psydzobiologische aspeeten 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 

171. Deviante socialisatie 

Onderzoeker: drs. G. J. N. Bruinsma 
Promotor: prof. dr. C. I. Dessaur 

Doel van het onderzoek is het toetsen van een 
theoretisch model zoals dit door K. D. Opp is 



ontwikkeld op basis van de differentiele 
associatietheorie van E. H. Sutherland. Met 
behulp van een netwerk van hypothesen zal 
worden getracht het deviante leerproces te 
verldaren. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 
Voor de pilot-study zijn bij 244 jongens en 
meisjes van 12-16 jaar interviews afgenomen, 
met behulp waarvan de vragenlijst werd getest. 
Hiervan is, in samenwerking met dr. M. A. 
Zwanenburg, in 1980 een uitgebreid rapport 
verschenen bij het Criminologisch Instituut. Voor 
het hoofdonderzoek waarin de toetsing zal 
plaatsvinden, is de vragenlijst voorgelegd aan 
1209 jongens en meisjes van 12-16 jaar. 

172. Generaal-preventief effect van politieel 
en justitieel optreden 

Onderzoeker: dr. J. P. S. Fiselier 

In uitvoering is een onderzoek naar de na- 
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	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 politiele en justitiele optreden. 

173. 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 
periode van vijftien jaar. 

174. Massamedia en criminaliteit 

Onderzoeker: drs. L. G. H. Gunther Moor 
Promotor: prof. dr. C. I. Dessaur 

In dit promotie-onderzoek worden de effecten 
van misdaadnieuws op het publiek en op straf-
rechtelijke functionarissen besproken. Vervolgens 
wordt een theorie gepresenteerd aan welke 
condities gebeurtenissen moeten voldoen, when 
zij als nieuws in de massamedia worden opgeno-
men. In het empirische gedeelte van dit onderzoek 



wordt deze theorie toegespitst op het ontstaan 
van misdaadnieuws. 

175. Methodologieen in de criminologie 

Onderzoeker: dr. M. A. Zwanenburg 

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

176. Metafysische aspecten van een aantal 
criminologische theorieen 

Onderzoeker: drs. R. W. J. V. van Hezewijk 
Promotor: prof. dr. C. I. Dessaur 

Methodologisch en wetenschapsfilosofisch onder- 
124 	zoek naar metafysische vooronderstellingen van 

een aantal recente criminologische theorieen. Het 
verslag zal te zijner tijd verschijnen in de vorm 
van een dissertatie. 

177. 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 heroineverslaving bij 
jeugdigen wordt aan de hand van het cultuur-
begrip (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. ideeen over het gebruik van 
heroine en over de oorzaak en betekenis daar-
van; b) sociaal-psychologisch: Het wezen van 
jeugdsubculturen is — zo stellen wij — hun 
betekenis voor het zoeken van een identiteit en 
het zich eigen maken van waarden en normen 
door de jeugd op weg naar volwassenheid. Het 
maatschappelijk probleem van drugverslaving 
zou een uiting kunnen zijn van een uit de hand 
gelopen adolescentie-problematiek bij 
groeperingen van jongeren. Daarvan uitgaande, 



wordt gekeken naar verbanden fussen heroine-
verslaving en gezins- c.q. opvoedingsachter-
gronden. 

178. 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. 
Publikaties: Ilirschi, Opp en vrouwen-
criminaliteit', in: Tijdschrift voor Criminologie, 
maart/april 1983 en `Roltheorie, emancipatie en 
de criminaliteit van vrouwen', in: Tijdschrift 
voor Criminologie, januari/februari 1984. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht 

125 	179. Decriminalisering algemeen en decrimina- 
lisering van zedendelicten 

Onderzoeker: prof. L. H. C. Hulsman 

In het kader van de Raad van Europa werkt 
prof. L. H. C. Hulsman sinds 1972 als voorzitter 
van de subcommissie Decriminalisering aan een 
onderzoek, dat enerzijds nagaat hoe processen 
van primaire criminalisering verlopen en dat 
anderzijds poogt handelingsmodellen te 
ontwikkelen, die het mogelijk maken deze 
processen beter te beheersen. Dit onderzoek 
leidde tot het Report on Decriminalisation, 
Council of Europe, Strassbourg, 1980. In dit 
rapport is de nadruk gelegd op een van de 
vormen van (de)-criminalisering, t.w. criminali-
seren en decriminaliseren met betrekking tot 
situaties ten aanzien waarvan noch het negatieve 
karakter noch de bevoegdheid van de staat zich 
daarmee in te laten, wordt betwist. Ms 
illustratie is hierbij het terrein van problema-
tische 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. Ms illustratie wordt hierbij 
gebruikt het terrein van (veronderstelde) 
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problematische sithaties in de sexuele sfeer van 
het leven. De doelstelling van dit onderzoek is 
enerzijds een algemeen begrippenapparaat te 
ontwilckelen t.a.v. die vormen van primaire 
criminalisering die in het rapport van 1980 
onderbelicht bleven en anderzijds handelings-
modellen met betrelcicing tot criminaliseren in de 
sexuele sfeer aan te reiken. Omstreeks de jaar-
wisseling 1984/1985 zal deze fase van het werk 
van de subcommissie tot een publikatie in boek-
vorm leiden. Andere publikaties als bijdrage aan 
de Nederlandse discussie over de zedelijkheids-
wetgeving zullen in 1984 verschijnen en naar 
verwacht kan worden ook in latere jaren, zolang 
dit onderwerp op. de  wetenschappelijke en 
politieke agenda staat. 

180. Decriminalisering en drugbeleid 

Onderzoekers: prof. L. H. C. Hulsman c.a. 

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 Neder-
land, Groot Brittannie en de B.R.D. Sinds 
1982 is dit onderzoek in internationaal 
verband voortgezet waarbij bovendien Belgie in 
de vergelijlcing werd betrokken. De onderzoeks-
opzet impliceert een kwalitatief en gedeeltelijk 
ook actie-onderzoek bij de verschillende (over-
heids)diensten die bij drugbeleid betroldcen zijn. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
1) hulpverlening (medische en sociale, zwak en 
sterk geinstitutionaliseerd), 2) politie/justitie 
(politic, 0.M., gerechten, gevangenis, Ministerie 
van Justitie) en 3) de coordinerende instanties 
op centraal en locaal niveau. Naast het onderzoek 
bij de diensten wordt participerende observatie 
verricht bij de clienten. 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 
(hulpverlening, gemeentelijk beleid) beinvloedt: 
2) de wijze waarop het internationale niveau de 
primaire en secundaire criminalisering op 
nationaal niveau beinvloedt; 3) de wijze waarop 
informatie (verschillend) verwerkt en geinterpre-
teerd wordt in de verschillende kokers (hulp-
verlening, justitie) en op de verschillende niveaus; 



4) Het onderzoeken van mogelijkheden en 
ontwerpen van strategieen om tot een deescalatie 
van het drugbeleid te komen en de regulatie van 
het gebruik van illegge drugs te laten plaats 
vinden in dezelfde kaders, waar die regulatie t.a.v. 
legale drugs plaats vindt; 5) Tevens is het onder-
zoek dienstbaar aan een vergelijking van proces-
sen van secundaire criminalisering op een terrein 
van pro-actief politie-optreden en op terreinen van 
re-actief politie-optreden. In het project wordt 
samengewerkt met de universiteiten van Edin-
burgh, Bremen en Leuven en de afdeling soc. 
prey. geneeskunde van de Medische faculteit te 
Rotterdam. 
Publikaties: in de loop van 1984 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 besluitvorming op nationaal 
niveau tot onderwerp heeft. Daarbij zal de nadruk 
vallen op de informatie die in die besluitvorming 
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vrijheid van besluitvorming beperken en de 
mogelijkheden de vrijheid tot besluitvorming te 
vergroten. Verder zal regelmatig door tijdschrift-
artikelen een bijdrage worden geleverd aan het 
debat over het drugbeleid. 

181. Toepassingsmogehjkheden van kosten-
baten denken bij strafrechtehjke 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 nood-
zakelijk zijn indien men tot praktische toepassing 
van beleidsanalyse wil geraken. 
Gestreefd wordt naar afronding in de vorm van 
een dissertatie. 



TussentOdse publikaties: 
— Het nut van het strafrecht, in: Justitiele 
Verkenningen no. 1,1984. 
— Cost-benefit analysis and criminal law 

• (verschijnt in 1984). 
• Overdrulcken zijn verkrijgbaar bij de auteur. 

182. 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 
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	(bepaalde vormen van) schadelijk klantengedrag 
(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 titans getest. 

183. Analyse van rechterlijke beslissingen 

Onderzoeker: mr. R. V. de Mulder 

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

184. Net  '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 straf-
recht. 

185. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: mr. F. E. Frenkel 

Dit onderzoek, dat sedert 1960 onafgebroken 
voortgang heeft gevonden, bestaat uit voor-
namelijk 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'. 
Aileen 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 gepercipieerd 
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	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 definiering van 
elk dezer begrippen steeds pleegt plaats te vinden 
met slechts aandacht op een ervan met voorbij-
gaan van definiering van de andere: dus steeds 
in termen van wederzijdse afhan.kelijkheid. 
Het project bestaat uit de volgende deelonder-
zoeken: Ileksenprocessen'; `Zedendelicten'; 
`Strafrecht en verdovende middelen'; Strafrecht 
en bescherming van (menselijk)leven'. 
Het project staat geheel los van van de meer 
functioneel gebaseerde strafrechtscritische 
stromingen voorzover het primair gericht was en 
is op de inhoudelijke ondeugdelijkheid van de 
categoriseringen (begrippenstelsel) `misdaad-
schuld—straf voor het benaderen van inter-
persoonlijke en sociale conflicten en problemen. 
Het werken met dit begrippenstelsel in een 
periode waarbij een peil van wetenschap omtrent 
menselijk gedrag bestaat als thans het geval is, is 
een opmerkelijk atavisme. Men kan dit slechts 
langs historische en sociaal-culturele weg verldaren. 
Onder meer op dit terrein zijn talloze zelfstandige 
onderzoeken mogelijk en wenselijk. 
Uitgangspunt van dit project is omschreven in het 
N.J.B. van 22-10-1960 onder de titel 'Het 



dilemma psychiatrie-strafrecht'. Het ligt in de 
bedoeling in de nabije toekomst een selectie van 
sindsdien Verschenen diepergravende artikelen 
meer toegankelijk te maken in een bundeling. 
Voordien kunnen geinteresseerden zich te allen 
tijde wenden tot de onderzoeker. Voorzover 
mogelijk kunnen daarbij overdrukken van 
verschenen artikelen en/of ontwerpteksten 
worden verkregen. 

186. Beslissen per computer 

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

In 1982 is een computerprogranuna ('SENPRO') 
voltooid, met behulp waarvan straftoemetings-
beslissingen genomen kunnen worden. 
Dit programma is, voorzien van andere beslissings-
bestanden, geschikt voor diverse toepassings-
gebieden. Doe van het onderzoek is een aantal 
van zulke beslissingstoestanden te vervaardigen 

130 	op verschillende terreinen van het recht. 

187. Politic en psychische gevallen • 

Onderioeker: mevr. mr. M. Derksen 

In de literatuur is veel aandacht besteed aan de 
vraag in hoeverre psycho-sociale hulpverlening 
een taalc van de politie is. Echter, meer diepgaand 
onderzoek met betrekking tot bepaalde 
activiteiten van de politic owdit terrein is 
nauwelijks verricht, de literatuur is zeer beperkt. 
Ondenneer op grond van het bovenstaande, sal 
het onderhavige onderzoek, d at 1 juli 1983 
startte, 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 
ingeschakeld, psychiaters, huisarts of GG & GD, 
waarom wel en waarom niet, en tenslotte wat 
is daarvan het gevolg. Voomaamste methoden 
van onderzoek zijn participerende observatie en 
open interviews. Later wordt overgegaan op 
semi-gestructureerde interviews. 



188. 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 strafrecht-
systeem, en daarbuiten, de mogelijkheden tot 
schadeherstel en evaluatie van verschillende 
hulpverleningsinstanties (zoals slachtofferhulp-
projecten). 

189. De politie en haar clienten 

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 clienten van 
de politie denkt, dan hebben veel mensen onmid- 
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Wanneer men het functioneren van de politie 
bestudeert dan blijkt al snel dat het optreden van 
de politie voor het grootste deel reactief is, het-
geen inhoudt dat zij veelal optreedt 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 samenlevini 
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 dat om 
assistentie is verzocht, is geinterviewd. 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. 



190. Staat en geweld: een vetgelijking 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 gewelds-
gebeurtenissen door verschillende (semi-)over-
heidsorganisaties wordt omgegaan. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeen-
komsten met betreklcing 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, 0.M., 
maatschappelijk werk en psychiatrie, bemoeien 
zich met welk soort van gebeurtenissen en hoe 

132 	beinvloeden zij elkaar? Welke andere factoren, 
zoals politieke besluitvomting 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 (officiele) 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 vormen 
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. 

191. Represental ies van het strafrechtelijk 
systeem en van het verschtinsel misdeed 

Onderzockers: 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 
bevollcing leven. Doel is door middel van het 
opsporen en beschrijven van deze voorstellingen, 



de ideologieen bloot te leggen die aan de 
werking van de mechanismen van sociale 
controle in onze samenlevin.g 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 uitvoering. 
Een eindpublikatie in boekvorm (dan wel als 
Mededeling) is voorzien voor 1985. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en KindeiTecht 

192. Method en voor procesvoering 

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

Empirisch onderzoek naar attituden en 
communicatie in rechtssituaties. Met het onder-
zoek 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: 
Ten eenvoudige strafzitting. Een onderzoek naar 
de doelstellingen, verwachtingen en uitkomsten 
van strafrechtspraak in minder grote zaken.' 
Samsom, Alphen aan den Rijn, 1980. Het 
onderzoek is voortgezet in de vorm van obser-
vatie en analyse van communicatieprocessen 
tijdens rechtbankzittingen. Een vergelijking 
wordt gemaakt tussen verschillende theorieen 
en methoden die het probleem benaderen. 
Gezocht wordt naar een nieuwe theorie en 
methode die getoetst zullen worden aan 
empirische bevindingen bij verschillende recht-
banken. 

193. Scheidingsbemiddeling 

Onderzoekers: prof. dr. G. P. Hoefnagels, 
A. H. Manchester, K. J. Nijkerk, G. A. Kooy 
en R. Overeem 



In vervolg op het onderzoek Echtscheidingsrechl 
naar de sociale, juridische en psychologische 
processen bij echtscheiding, werden de consul-
tatieve basisgesprekken met scheidende mensen 

. uitgebouwd tot een methode van scheidings-
bemiddeling. 
Onder scheidingsbemiddeling wordt verstaan: 
een methode waarbij de psychologische en 
juridische fasen van scheiden zodanig op elkaar 
worden afgestemd dat het scheidingsproces voor 
de geestelijke gezondheid van man, vrouw en 
kinderen zo goed mogelijk verloopt, terwijI 
een zo rechtvaardig mogelijke afrekening plaats-
vindt die met het oog op de toekomst doelmatig 
wordt.geregeld, terwijI de levensmogelijkheden 
van man, vrouw en kinderen zoveel 
mogelijk bevorderd en zo min mogelijk belem-
merd worden. Het gaat om de ontwikkeling 
van een methode volgens welke gewerkt wordt 
met de gemeenschappelijke belangen van de 
scheidenden om op een rechtvaardige en doel- 

134 	matige wijze, binnen de mogelijkheden van het 
scheidingsrecht, de conflicten op te lossen. 
Protocollen van scheidingsbemiddelingssessies 
zullen een nauwkeurige beschrijving en analyse 
bevatten van de gehanteerde methode. Deze 
methode wordt vergeleken met de methoden 
elders, in het bijzonder te Birmingham, Bristol 
en Groningen. 
Door middel van controle-zittingen en inter-
views zullen in een follow-up studie de resul-• 
taten worden getoetst. 

194. Doorwerking van internationale maat-
regelen en resolu ties op wetgeving en reehtspraak 
over de relaties van minclerjarigen en Min 
omgeving 

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

195. Vrouwencriminaliteit in Suriname 

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

Len dossieronderzoek wordt gedaan naar de 
omvang van de berechte vrouwencriminaliteit 
van 1956 tot 1978. De kenmerken van de 



vrouwencriminaliteit worden onderzocht. 
Door de politieke ontwikkelingen in Suriname 
staat het onderzoek stil. 

196. Kinderen over echtscheiding en wonen met 
e'en ouder 

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

Onderzocht wordt hoe kinderen denken over 
het leven in een- 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 afgeslo-
ten (Voortgangsverslag deel 1). Het materiaal 
werd geanalyseerd en met behulp van de compu- 

135 	ter bewerkt. Het verslag werd gemaakt op 
grond van het empirisch materiaal en in een 
gezinssociologische literatuurstudie worden 
juridische conclusies voorbereid. Eind 1984 
of begin 1985 zal het onderzoek worden 
afgerond met een dissertatie. 

197. 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 schreef een en ander voor 
Nederlands-Indie. 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 straf-
rechtspraak. 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 



Coral history') wordt vervvacht inzicht te 
krijgen in de geschiedenis van gebruik en 
handel. Door de politieke ontwikkelingen in 
Suriname stagneert het onderzoek. 

198. Leidersehapstijlen 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 politic) ook een andere leiderschapstijl 
noodzakelijk maakt. 
In het kader van dit onderzoek wordt ook het 

136 	leidinggeven aan wijkteams betrokken. Gege- 
yens worden verzameld over het functioneren 
van de bestaande wijkteams en de meest 
geeigende leiderschapstijlen voor het effectief 
functioneren van wijkteams. Er bestaat een 
nauw samenwerkingsverband met onclerzoekers 
van de Rijksuniversiteit Leiden (dr. A. Muller 
en drs. G. van de Woude). 

199. Zelfconfrontatie en affectieve dissonantie 
bij de huwelassluiting 

Onderzoeker: prof. drs. W. van Gast 
Promotoren: prof. dr. H. J. M. Hemians en 
prof. dr. G. P. Hoefnagels - 

'De veronderstelling is dat de meeste bruidsparen 
niet op de hoogte zijn van de meeste wettelijke 
gevolgen van het burgerlijk huwelijk en dat 
zij daarvan aanvankelijk ook niet willen weten. 
Er bestaat een spanningsveld tussen het 
huwelijk als persoonlijke relatie en de 
institutionele structuur van het wettelijk huwelijk 
Het onderzoek is ontstaan uit Hoefnagels 
definitie van affectieve dissonantie. Als methode 
van onderzoek werd gekozen voor de Zelf-
confrontatie Methode welke berust op de 
waarderingstheorie van Heruians ('Persoonlijk-
held en waardering', 1981). 
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Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

200. Gerespecteerde beroepen als gelegenheids-
verschaffers 

Onderzoeker: H. G. van de Bunt 

Bij het ontstaan en bestendigen van crimineel 
gedrag spelen `derden' dikwijls een belangrijke 
voorwaardenscheppende en/of faciliterende 
rol. Op het gebied van economische criminali-
teit kan worden gewezen op de rol van belas- 
tingadviseurs, accountants, bankiers, not arissen, 
e.a. Hun 'bijdrage' kan bestaan uit tekort-
schieten (al dan niet opzettelijk) in hun 
signalerende en controlerende taak, uit het 
aandragen van kennis en het creeren van moge-
lijkheden tot het ontgaan van regelgeving en 
soms zelfs uit het legitimeren van illegale 
praktijken. 
Het onderzoek zal zich op een nog nader te 
bepalen beroepsgroep toespitsen en zal 
resulteren in concreet uitgewerkte voorstellen 
ter vermindering van de laciliterende' rol van 
deze derden. 
Start: 1984. Voltooiing: 1986. Publikatievorm: 
onderzoeksrapport. 

201. Koppelbazen na de invoering van de Wet 
ketenaansprakelijkheid 

Onderzoeker: H. G. van de Bunt 

Welke betekenis heeft de wet gehad voor de 
activiteiten van koppelbazen? Hebben zij de 
wet weten te omzeilen of hebben zij voor het 
merendeel hun activiteiten naar elders verlegd? 
Interviews met koppelbazen. 
Start: 1984. Voltooiing: 1985. Publikatievorm: 
artikel. 

202. Schoolverzuim en jeugdcriminaliteit 

Onderzoeker: A. P. van der Linden 

Onderzoek naar eventuele verbanden tussen 
criminaliteit en leerplichtige minderjarigen. 
De leerplichtwet 1969 blijkt in de praktijk 



138 

slecht nageleefd te woiden. Naast literatuur-
onderzoek is een bescheiden getalsmatig 
onderzoekje verricht. ArtikePLeerplicht in wet 
en praktijk' verschenen in School en Wet 1983, 
nrs. 5,6. 
Het onderzoek wordt uitgebreid naar 
`Schoolfraude'. 

203. Politic en vrouwenmishandeling 

Onderzoeker: mr. E. H. Kok 
(Zie ook nr. 23) 

Onderzoek naar het optreden van de politie 
terzake van gevallen van vrouwenmishandeling, 
waarbij met name de verhouding tussen een 
'criminaliserende' en een meet hulpverlenende 
aanpak aandacht zal krijgen (in voorbereiding). 

204. AJZondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen 

Onderzoeker: dr. L. M. Moerings 

Deelstudie van een internationaal project 
betreffende de toepassing van afzondering 
in penitentiaire inrichtingen; zowel de frequentie 
als de omstandigheden die tot afzondering 
leiden, warden hierbij betrokken. 

205. Probleemgebieden binnenhet Nederlandse 
gevangeniswezen 

Onderzoeker: dr. L. M. Moerings (in samen-
werIcing met prof. mr. C. Kelk) 

Een thematische benadering van de problemen 
bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende 
sancties. 

206. Beklagrecht van gedetineerden in gevanke-
nissen en huizen van bewaring 

Onderzoeker: prof. mr . C. Kelk 

Onderzoek van ontwikkelingen rond de rechts-
positie van gedetineerden, in het bijzonder in 
het kader van het beklagrecht. Uitspraken 
worden geanalyseerd op de toepassing van 
rechtsbeginselen in het detentierecht. Sommige 



uitspraken worden becommentarieerd. Tevens 
wordt aandacht besteed aan de medische 
rechtspositie van gedetineerden in het licht van 
gezondheidsrechtelijke ontwikkelingen. 

207. Geschiedenis van voorlichtings-rapportage 
aan de rechtbank 

Onderzoekers: mr. J. A. Janse de Jonge, 
drs. F. A. M. M. Koenraadt en drs. D. de Ridder 
(tijdelijk) 

Historisch onderzoek naar gedragskundige/ 
medische deskundigenrapportage aan de recht-
bank sinds het begin van de 19e eeuw. 

208. Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang bij de psychiatrische behandeling 

Onderzoekers: drs. F. A. M. M. Koenraadt, 
drs. P. Hermans en drs. M Tuyt 

139 	(Zie ook nr. 18) 

Empirisch onderzoek naar dwang en drang bij 
de psychiatrische opname en behandeling in 
de algemene en de forensische psychiatrie. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een samen-
werkingsverband tussen het Willem Pompe 
lnstituut te Utrecht en het Psychiatrisch Zieken-
huis Vogelenzang te Bennebroek. Een subsidie-
aanvraag is (nu, mei 1984) nog lopende. 

209. De rechtspositie van de TBR-gestelden 

Onderzoeker: prof. mr . C. Kelk 

Onderzoek naar de mogelijkheden om TBR-ge-
stelden een bepaalde vorm van beklagrecht toe 
te kennen, naar kopie van het beklagrecht van 
gedetineerden in gevangenissen en huizen van 
bewaring. 

210. Jeugdbeschermingsinrichtingen 

Onderzoeker: mr. J. A. C. Bartels 

Hulpverleningsrecht, dissertatie over de rechts-
verhouding tussen clienten en hulpverleners 
in de maatschappelijke en psycho-sociale 
dienstverlening, in de gedwongen hulpverlening 
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zoals reclassering en psychiatrie en de jeugd-
bescherming. Promotie, juni 1984. 

211. Criminele en verwaarlooscle jeugd 

Onderzoeker: A. P. van der Linden 

Onderzoek naar de (rechts)positie van 
criminele en verwaarloosde jeugd tot 12 jaar 
en een historisch onderzoek naar de positie 
van criminele en verwaarloosde jeugd in de 
18de en I9de eeuw. Publikatievorm: dissertatie. 

212. Rechtsbeschenning van minderjarigen 
in rijks- en particuliere inrichtingen 

Onderzoeker: A. P. van der Linden (in samen-
werking met prof. mr . M. Rood-de Boer) 	• 

213. Beleid, Mstitie en heroinehoeren; een 
case-study 

Onderzoeker: mr. P.11. Bakker Schut 

214. Wetgevingstechniek en effectiviteit 

Onderzoeker: mr. N. Jiirg 

Juridische studie naar economische strafwetten 
in de V.S. Aan de hand van enkele wetten 
wordt de wetgevingstechniek besproken in 
bet licht van de praktische toepassing en 
effectiviteit ervan. Het materiaal voor dit 
onderzoek wordt verzameld tijdens een gast-
verblijf in 1983-1984 aan de Yale University 
in de V.S. Start: 1983. Voltooiing: 1986. 
Publikatievorm: Onderzoeksrapport. 

215. Strafbaarstaing van economische delicten 

Onderzoeker: mr. Th. de Roos 

Onderzoek naar de totstandkoming van enkele 
economische wetten. Centraal staat in deze 
studie de vraag welke overwegingen de wetgever 
gebracht hebben tot het incrimineren van over- 
tredingen van regelgeving in de economische 
sfeer. Voorts worden deze overwegingen beoor-
deeld in bet licht van het concept van een 
rationele criminele politick. 



Start: 1980. Voltooiing: 1984. Publikatievorm: 
dissertatie. 

216. De hulpverlening aan mishandelde vrouwen 
in het socio-therapeutisch instituut 'De Triangel' 

Onderzoeker: mevr. drs. F. H. A. E. D. Vorrink 

Het onderzoek heeft een verkennend karakter. 
Er wordt een uitvoerige analyse van 5 gevallen 
van vrouwenmishandeling gepleegd die in 
De Triangel zijn behandeld. Als informatie-
bronnen worden daarbij geraadpleegd: dossiers, 
gesprekken met mishandelde vrouwen en 
mishandelende mannen; gesprekken met hulp-
verleners van De Triangel. 
Op dit moment (mei 1984) vindt er een analyse 
van het verzamelde materiaal plaats en daarna 
wordt dit in een onderzoeksverslag verwerkt. 
Aan het project wordt 11/4  dag per week gewerkt. 
Het is januari 1983 begonnen en zal eind 1984 

141 	zijn voltooid. 

217. Het begrip indirecte discriminatie en 
zijn relevan tie voor de rechtspraktijk 

Onderzoeker: mr. Jan Hoens 

Indirecte discriminatie valt te omschrijven als 
het gelijk behandelen van ongelijke gevallen. 
Nagegaan wordt welke juridische bestrijdings-
methoden in diverse rechtstelsels zijn 
ontwikkeld tegen indirecte discriminatie. Het 
onderzoek is met name toegespitst op indirecte 
discriminatie naar ras. Beoogd wordt om de 
resultaten van dit onderzoek in dienst te stellen 
van de rechtspraktijk. 

218. Materieel (straprechtehjke, strafproces-
rechtelijke en beleidsmatige problemen in 
opspor4ng en vervolging van omvangrijke 
fraudezaken 

Onderzoeker: mr. N. Jorg 

Empirisch onderzoek naar het verloop van 
opsporing en vervolging van enkele concrete 
fraudezaken. De aandacht zal hoofdzakelijk 
gericht worden op de centrale rol welke 
fraude-officieren in het opsporingsonderzoek 



blijken in te nemen. Met welke problemen 
worden zij geconfronteerd en welke rol spelen 
*deze problemen in de bepaling van de vraag 
of betrokken zaken al dan niet langs straf-
rechtelijke weg worden afgehandeld? Start: 
1985. Voltooiing: 1988. Publikatievorm: 
artikelen. 

219. Kazernes 

Onderzoeker: mr. N. Jorg 

Juridische studie in het kader van een verblijf 
in de U.S.A. naar het militaire recht, in het 
bijzonder de rechtspositie van de militair in 
de V.S. Deze studie heeft een rechtsvergelijkend 
karakter tussen het Nederlandse en het Ameri-
kaanse militaire recht, waarbij de doorwerking 
van de grondrechten in wet en jurisprudentie 
op de voorgrond staat. Afsluiting van het 
onderzoek: eind 1984. Een en ander zal in de 

142 	vorm van artikelen warden gepubliceerd. 

220. Wet Gehike Behandeling 

Onderzoeker: dr. L. M. Moerings 
(Zie ook nr. 12) 

De Wet Gelijke Behandeling (met subsidie van 
het Ministerie van Justitie). (Literatuur)onder ;  

. zoek naar ervaringen in binnen- en buitenland 
met antidiscriminatiewetgeving; met name de 
functies die klachtencommissies vervulIen zijn 
hierbij van belang. Project van de Interfacul-
taire Werkgroep Homostudies, Utrecht. 



II. SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU* 

• 221. Justitie in welzijnsverband 

Onderzoeker: mr. dr. R. P. Mulder 

De afgelopen jaren is in toenemende mate 
gebruik gemaakt van de hulp van politie, 
Bureaus voor Rechtshulp, advocatuur en van de 
rechtspraak, terwijl overal, ook op justitieel 
terrein, bezuinigingen noodzakelijk werden. In 
het SCP-cahier `Zuinig met recht' (1983) werden 
de grenzen en mogelijlcheden voor het sturen 
van het beroep op de rechter beschreven. In 
vervolg hierop wordt thans nagegaan in hoeverre 
nader onderzoek gewenst is naar de plaats die de 
politie inneemt bij het stimuleren en het afrem-
men van de vraag naar recht. 

222. Samenhangen op het gebied van de justitie 

143 	Onderzoeker: mr. dr. R. P. Mulder 

Dit onderzoek maakt deel uit van het veel breder 
opgezette onderzoek naar inhoudelijke samen-
hangen in het welzijnsbeleid. Het is gebaseerd op 
de opvatting dat tal van beleidsmaatregelen en 
voorzieningen, ongeacht hun departementale of 
sectorale herkomst, met vrucht in hun onder-
linge samenhangen bekeken kunnen worden. In 
het justitiegedeelte wordt onderzocht of en in 
hoeverre voorzieningen op justitieel terrein 
(politie, reclassering, TBR) andere voorzieningen 
raken, dan wel door deze overlapt worden. Een 
publikatie wordt verwacht in het najaar van 
1984. 

223. Sociaal en Cultured Rapport 1984 

In september 1984 verschijnt het tweejaarlijkse 
Sociaal en Cultured l Rapport, dat onder meer een 
hoofstuk bevat over de ontwikkelingen die zich 
de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan op het 
terrein van justitie. De veranderingen in de 
rechtshulp, de delinquentenzorg, het politiebeleid 
en de zorg voor het slachtoffer worden 
geanalyseerd. Bovendien zijn recente resultaten 
opgenomen van onderzoek naar het gebruik van' 

* Postbus 37, 2280 AA Rijswijk (ZH). 



justitiele diensten, naar opvattingen over 
criminaliteit en criminaliteitsbestrijding en naar 
meningen over de politie. 

224. Determinan ten ontwikkeling kwartaire 
sector 

Onderzoeker: drs. F. P. van Tulder - 

In het najaar van 1984 zal een macro-econo-
metrisch georienteerde publikatie verschijnen 
over determinanten van criminaliteit, den van de 
bepalende factoren van de werkdruk van politic 
en justitie. Onder meer komt hierin de wissel-
werking tussen (geregistreerde) criminaliteit; de 
omvang van het politie-apparaat, ophelderings- en 
bestraffingspercentage aan de orde. 
In de loop van 1985 verschijnt het zesde bulletin 
in het project Personeelsvoorziening Kwartaire 
Sector (PKS) met als onderwerp: de ontwikkeling 
van de personeelssterkte en de kosten per 

144 • gebruikseenheid van voorzieningen in de 
kwartaire sector. In deze analyse wordt onder 
meer aandacht besteed aan de ontwildcelingen 
van de personeelsterkte binnen de justitiesector. 



III. ONDERZOEK DOOR OF ONDER 
AUSPICIEN VAN DE AFDELING ONDERZOEK 
EN ONTWIKKELING VAN DE DIRECTIE 
POLITIE VAN HET MINISTERIE VAN• 
BINNENLANDSE ZAKEN* 

Mentale belasting bij ME-ers. 
Zie nr. 45. 

225. De invloed van de politie in het lokale 
bestuur 

Onderzoeker/Instituut: L. Gunther Moor, 
Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen. 

In de discussie over de rapporten van de Project-
groep 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 

145 	onderscheiden in: probleemsignalerende, 
adviserende en de — mede — probleemoplossen-
de). Een groot deel van deze adviserende bemoeie-
nissen zal informeel en/of mondeling geschieden, 
en vaak ook indirect, bijvoorbeeld via welzijns-
instellingen. Naast meer inzicht in de functie en 
doelstellingen van de politie kan een onderzoek 
naar de invloed van politie in het lokale open-
baar bestuur gegevens opleveren die gebruikt 
kunnen worden voor de invulling van de gewenste 
communicatiestructuren in het kader van de 
nieuwe politie-organisatie. Door het ITS is een 
voorstudie verricht bij het gemeentelijk politie-
korps van Nijmegen. Dit instituut voert ook het 
hoofdonderzoek uit. 
De eindrapportage vindt plaats in de loop van 
1984. 

226. Ontoelaatbaar gedrag in een politie-
organisatie 

Onderzoekers/Instituut: E. M. P. van Laere 
(Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling), en 
R. W. M. Geerts (Associatie Bastiaenen, Geerts 
en Vriesema). 
Eindrapport: Wetshandhaver of wetsontduiker: 
een onderzoek naar ontoelaatbaar gedrag in een 

* Postbus 20011 2500 LA 's-Gravenhage 



politie-organisatie. Ministerie vamBinnenlandse 
Zaken, Directie Politic 

In eerste instantie werd in dit onderzoek nagegaar 
hoe de uitvoering van de beleidsmaatregelen 
verliep, welke problemen zich daarbij voordeden, 
en zo mogelijk welke effecten ze hadden. Na een 
jaar bleek dat de uitvoering moeizaam verliep. 
Een van de voornaamste oorzaken daarvan was 
het felt dat onder contoelaatbaar gedrag' zeer 
uiteenlopende gedragingen werden verstaan 
(corruptie, geweldsmisbruik, diefstal etc.). 
Daarom werd besloten om een accentverschui-
ving binnen het onderzoeksplan aan te brengen. 
De centrale probleemstelling werd toen `welke 
werkomstandigheden werken een vorm van 
normafwijkend gedrag (nag.), te weten 
ontvreemding, in de hand en met welke organi-
satorische maatregelen kan men d it tegengaan? 
Het eindrapport van dit onderzoek valt dan ook 
in twee delen uiteen. 

146 	In het eerste deel wordt nader op het begrip 
normafwijkend gedrag ingegaan. Tevens wordt 
daarin beschreven hoe men in de praktijk tegen 
nag. en met name ontvreemding aankijkt en 
welke omstandigheden n.a.g. in de hand werken. 
In het tweede deel worden de beleidsmaat-
regelen beschreven die binnen het Amsterdamse 
korps zijn of worden genomen en de problemen 
die bij de uitvoering een rol speelden. 

227. Driehoeksoverleg 

Onderzoekers/Instituut: G. Dijkhuis (FOSS) en 
C. D. van der Vijver (Afdeling Onderzoek en 
Ontwikkeling) 

Het driehoeksoverleg tussen de korpschef van 
Politie, de burgemeester en de hoofdofficier van 
justitie neemt aan belangrijkheid toe. De werk-
druk maakt prioriteitstelling in steeds sterkere 
mate noodzakelijk. 
Daarnaast maken de beleidsontwikkelingen die 
de laatste jaren met name bij de politic en het 
openbaar ministerie vallen waar te nemen in-
dringend overleg nodig. Ms gevolg hiervan is het 
driehoeksoverleg de laatste jaren in snel tempo 
uitgebouwd. Desondanks bestaat er bij een aantal 
deelnemers twijfel over de vraag of het overleg. 
optimaal functioneert. 



In dit vooronderzoek wordt het driehoeksoverleg 
geanalyseerd vanuit een organisatie- en 
informatiegezichtspunt. Welke organisatie-
problemen moeten worden opgelost, wat is de 
noodzakelijke informatie en hoe komt men 
eraan? Daarbij zal tevens worden ingegaan op 
een aantal knelpunten bij het functioneren van 
het overleg. 
Rapportage zal in de tweede helft van 1984 
plaats vinden. 

228. Actie-onderzoek Gemeentepolitie Haarlem 

Onderzoekers: W. Broer, C. C. Schreuder en 
C. D. van der Vijver. Afdeling Onderzoek en 
On twikkeling 

Het actie-onderzoek Haarlem betreft een veel-
omvattend project waarin een optimum wordt 
nagestreefd tussen de behoefte van het korps om 
een verantwoord organisatie-ontwikkelingsproces 

147 	in gang te zetten enerzijds en het belang om 
generaliseerbare kennis omtrent veranderings-
mogelijkheden en effectiviteits- en legitimiteits- 
vraagstukken te verwerven anderzijds. Het 
onderzoekproject valt uiteen in twee componenten 
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 in het korps een organisatie- 
ontwikkelingsproces in gang gezet. Na een 
intensieve voorbereidingsperiode is in april 1983 
een begin gemaakt met de implementatiefase 
door de instelling van drie wijkteams die de basis-
politiefunctie gaan uitoefenen. De basis-politie-
functie betreft een pakIcet van de meest voor-
komende taken van de bestaande surveillance-, 
verkeers- en rechercheafdelingen. 
De meer boven-wijkse werkzaamheden op dat 
terrein blijven toebedeeld aan centrale 
executieve afdelingen. Na deze eerste stap met 
drie wijkteams zal begin 1985 een tweede stap 
gemaakt worden met de instelling van nog 5 wijk-
teams. In de tussenliggende periode zal een uit-
voerige evaluatie plaatsvinden van het 
functioneren van de drie eerste wijkteams. 
Behalve met gebruilcmaking van vragenlijsten 
wordt het functioneren van de teams ook gevolgd 
middels participerende observatie. 



Een interimrapport met de opvattingen van 
korpsleden aan het begin van het project en de 
ervaringen van teamleden na een half jaar 
functioneren van de wijkteams is inmiddels 
gepubliceerd. 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 bevollcing aan politic-
zorg. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels 
gepubliceerd. 
Voorts is een tweetal onderzoeken verricht over 
de specifieke situatie te Haarlem: 1) een algemene 
enquate onder de bevolking van Haarlem waarin 
wordt getracht de problemen waaraan men wil 
dat de politic aandacht besteedt en de menings-
vorming over de politie in beeld te brengen; 
2) een onderzoek met hetzelfde doe d.m.v. 
interviews met sleutelpersonen in Haarlem. Op 
de interne, zowel als de exteme onderzoeken, 
waarvan thans interimrapporten beschikbaar zijn, 
zal in 1984 een herhaling volgen. Aan de hand 
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verkregen in de effecten van deze veelbesproken 
manier van organiseren van de politiezorg. 

229. Kaderfuncties Gemeentepolitie 

Onderzoeker: A. van Oosten. Afdeling Onder-
zoek en Ontwikkeling 

Doe van het onderzoek naar kaderfuncties, dat 
door de stafafdeling onderzoek wordt uitgevoerd, 
is om door observatie en open interviews te 
komen tot een analyse van de problemen die 
zich rond die functies voordoen. De vraag is daar-
hij met name in hoeverre die problemen voort-
vloeien uit de aard en organisatie van het work en 
in hoeverre tekorten aan kennis en vaardigheden 
een rol spelen. 
De aanleiding tot het onderzoek was de vraag om 
infonnatie voor de programmering van het 
onderwijs. Voorts heeft een, door de stafafdeling 
uitgevoerd, onderzoek naar werkdruk de aan-
beveling opgeleverd om aandacht te besteden aan 
de beootdelings- en begeleidingsstructuur bij de 
gemeentepolitie. Tot slot lijkt een beter inzicht 
in kaderfuncties van belang voor het realiseren 
van veranderingsprojecten en voor het besturen 
van politie-organisaties in het algemeen. 
Het onderzoek heeft eind 1983 een eerste deel- 



verslag opgeleverd over 'Brigadiers in Surveillance-
diensten'. Een tweede deelonderzoek naar 
(hoofd)inspecteurs is thans in uitvoering. 

230. Case-study veranderingsprojecten in 
korpsen 

Onderzoekers: W. Broer en A. J. Cozikisen. 
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 politiekorpsen 
financiele ondersteuning wordt gegeven ten 
behoeve van experimenten met veranderingen. 
In een negental korpsen waar het veranderings-
proces enigszins op gang is gekomen, is in de 
periode oktober 1981 tot juli 1982 een beknopte 
case-study verricht, om inzicht te verkrijgen in 

149 	de belemmerende en bevorderende factoren bij de 
beheersing van de veranderingsprocessen alsmede 
in de mate waarin bepaalde streefsituaties bereikt 
kunnen worden (bijvoorbeeld bepaalde vormen 
van teampolitie). Voor het onderzoek is vooral 
gebruik gemaakt van interviews, documenten-
analyses en op beperkte schaal van participerende 
observatie. Het onderzoek is uitgebreid met een 
secundaire analyse van beschikbare data van 
soortgelijke veranderingsprojecten in de 
Verenigde Staten door de Police Foundation in 
Washington D.C. De veldfase van het onderzoek 
is in oktober 1982 afgesloten met een driedaagse 
workshop op het Politiestudiecentrum te 
Warnsveld. De resultaten van het onderzoek 
worden vastgelegd in een reeks deelrapporten die 
zullen uitmonden in een integrale eindrapportage. 
Nadat een eerste rapport over een vastgelopen 
experiment met een wijkteam in Delft is 
gepubliceerd, zijn er inmiddels drie deelrapporten 
verschenen betreffende de ontwikkelings-
processen in drie `nieuwe' politiekorpsen, te weten 
Achtkarspelen, Almere en Lelystad. In deze 
korpsen wordt vanaf 1978 op basis van het 
teampolitie-concept gewerkt. 



231. Aangifte van delicten 

Onderzoeker: L. Koolen. Afdeling Onderzoek 
en On twikkeling 

In 1984 wordt een onderzoek afgesloten naar de l  
manier waarop in een tweetal kOrpsen wordt 
omgegaan met het opnemen van aangiften van 
delicten. Aandacht wordt besteed aan 
organisatie, beleid en uitvoering van beleid ten 
aanzien van de opvang, alsmede aan de houding 
van rechercheurs ten aanzien van deze werk-
zaamheden. 
Onderzoeksgegevens Zijn verkregen door middel 
van participerende observatie, interviews en 
dossier-analyse. 

232. Het politie-optreden in probleemsituaties: 
de behandeling van gevallen van vrouwen-
mishandeling 

150 	Onderzoeker: 0. J. Zoomer. Afdeling Onderzoek 
en On twikkeling 

In de dagelijkse praktijk krijgt de politic niet 
alleen te maken met misdrijven maar ook met een 
grote hoeveelheid situaties waarin er geen spralce 
is van een strafbaar gesteld feit en waarin straf-
rechtelijk optreden dus niet aan de orde is. 
Echter, ook indien het wet gaat cm een misdrijf 
blijft dergelijk optreden vaak achterwege. Op 
grond van allerlei factoren (zoals de ernst van 
het feit, soort dader, de rol van het slachtoffer) 
kan de politie oordelen dat de zaak te onbelang-
rijk is cm er iets aan te doen, dat de zaak eerder 
thuishoort bij een hulpverleningsinstelling, e.d. 
Het politie-optreden n.a.v. een incident zal 
enerzijds afhangen van wettelijke bepalingen (is 
het een strafbaar feit, wat zijn de wettelijke 
mogelijkheden van de politie) anderzijds van wat 
in moreel opzicht als een luiste reactie' wordt 
beschouwd. Wat het politie-optreden betreft ligt 
de situatie het minst problematisch wanneer een 
wet (ernstig genoeg) is overtreden en de dader 
bovendien in moreel opzicht `schuldig' is. Niet 
zelden zal de situatie echter minder eenduidig 
zijn. 
Een typisch voorbeeld van dergelijke `probleem-
situates' vonnen de gevallen van vrouwen-
mishandeling. Juist op het politie-optreden in 
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deze gevallen wordt de laaiste jaren nogal wat 
kritiek geuit. 
Het onderhavige onderzoek wordt verricht om 
inzicht te krijgen in de huidige werlcwijze van de 
politie wanneer zij met vrouwenmishandeling 
wordt geconfronteerd, de overwegingen die daar-
aan ten grondslag liggen en de effecten van 
verschillende vormen van politie-optreden. 
In april 1984 is begonnen met een vooronderzoek. 
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168 Modellen in de criminologie; Leiden 
87 Omgangsregeling gescheiden ouders en 

hun kinderen; Groningen 
27 Opinies over belastingontduiking en 

uitkeringsmisbruik; WODC 
158 Pedofilie; Leiden 
118 Rechtspositie geestelijk gehandicapten; 

Amsterdam VU 
61 Rechtsverzorging in Nederland en Nord-

rhein-Westphalen; WODC 
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191 Representaties van het strafrechtelijk 
systeem en het verschijnsel misdaad; 
Rotterdam 

222 Sarnenhangen op het gebied van de 
just itie; SCP 

193 Scheidingsbemiddeling; Rotterdam 
16 Sexuele ervaringen in de vroege jeugd; 

Utrecht 
223 Sociaal en cultured l rapport 1984; SCP 

55 Tijdsbesteding rechters arrondissements-
rechtbanken; WODC 

60 Tijdsbesteding strafrechtsectie arrondisse- 
mentsrechtbank Amsterdam; WODC 

110 Toegepast onderzoek en hermeneutiek; 
Amsterdam VU 

199 Zelfconfrontatie en affectieve dissonantie 
bij de huwelijkssluiting; Rotterdam 



Mededelingen 

De verspreiding van onderzoekrapporten van het 
WODC 

Sinds mei 1978 wordt het merendeel van de 
onderzoekrapporten van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie Centrum uitgegeven 
door de Staatsuitgeverij. Deze 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 functionarissen, 
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	werkgroepen en instellingen binnen en buiten 
het Ministerie van Justitie. 

De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die, afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport, van samenstelling kan wisselen. 
Vaste gegadigden zijn bijv. — naast de betrokken 
beleidsafdelingen van Justitie — het Openbaar 
Ministerie, de Vaste Kamercommissie van Justitie 
in de Staten-Generaal en de Universiteiten. 
Voor overige belangstellenden bestaat daarnaast 
de mogelijkheid de rapporten te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verzendboekhandel, 
tel. 070-789911. 

Naast de WODC-reeks die wordt uitgegeven door 
de Staatsuitgeverij worden door het WODC 
rapporten in eigen beheer uitgegeven, o.a. deel-
en interimrapporten. Deze zijn bij het WODC te 
bestehen. 

Adres van het WODC 

Postadres 	 Bezoekadres 
Postbus 20301 	Schedeldoekshaven 100 
2500 EH 's-Gravenhage 's-Gravenhage 

telefoon 
070-707911 



Redactieraad: 
dhr. W. M. Been 
drs. M. W. Bol 
dr. M. J. M. Brand-Koolen 
mr. M. R. Duintjer-Kleijn 
dr. P. C. van Duyne 
dr. J. J. M. van Dijk 
dr. C. Fijnaut 
dr. J. Junger-Tas 
mr. T. van der Minne-Frank 
dr. G. J. Veerman 

Redactie 
mr. T. van der Minne-Frank 
mr. M. R. Duintjer-Kleijn 

Samenstelling van dit onderzoeknummer 
W. M. Been 
mevr. drs. M. L. Meyboom 

Voor inlichtingen: 070-706555 ('s middags) 

Adreswijzigingen en opzeggingen uitsluitend 
schriftelijk met gebruikmaking van de adreskaart 
waarop het (oude) adres vermeld staat. 
Aanvragen voor nieuwe abonnementen dienen 
eveneens schriftelijk te geschieden. 

Conespondentieadres: 
Administratie Justitile Verkenningen 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum. 
Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage. 

Uitgave van 
Het Ministerie van Justitie 

Druk 
Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage 

Opname in dit blad betekent niet dat de inhoud der 
artikelen het standpunt van de Minister van Justitie 
weergeeft. 
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