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Voorwoord 

3 

Nummer 7 van Justitiele Verkenningen, 
het zogenaamde Onderzoeknummer, is zoals 
gebruikelijk gewijd aan in Nederland verricht 
wetenschappelijk onderzoek in het justitiele 
veld. Het betreft onlangs afgesloten, lopend 
of binnenkort te entameren onderzoek in de 
periode 1984 tot juli 1985. Het nummer 
wordt afgesloten met een index waarin de 
vermelde onderzoeken naar onderwerp 
zijn gerubriceerd. 



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



I. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN 
DE ADVIESCOMMISSIE EXTERN WETEN-
SCHAPPELIIK ONDERZOEK (ACEWO) 

A. Afgesloten onderzoek 

Gerapporteerd en gepubliceerd: 

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

Onderzoeker: mevr. dr. E. Ott 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep 
Arbeids- en Organisatiepsychologie 
Eindrapport: Assepoesters en kroonprinsen. 
Een onderzoek naar de minderheidspositie 
van agentes en verplegers (SUA, Amsterdam, 
1985) 

Uit de aankondiging van het boek: 
6 	De scheiding tussen mannen- en vrouwenbe- 

roepen, de beroepensegregatie, staat de 
laatste jaren steeds meer ter discussie. De 
overheid doet bijvoorbeeld met tv-spotjes 
haar best om vrouwen te winnen voor 
mannenberoepen. De toeloop van vrouwen in 
die beroepen is echter nog steeds niet om over 
naar huis te schrijven. 
Dit verschijnsel wordt wel verklaard vanuit de 
minderheidspositie die vrouwen in zo'n 
beroep innemen. Volgens de theorie van 
Kanter is het altijd nadelig om als `enkeling' 
ergens te werken. lemand wordt als enkeling 
beschouwd wanneer hij of zij tot een minder-
heid van rond 15% of minder behoort. Enke-
lingen zouden bijvoorbeeld extra zichtbaar 
zijn, buitengesloten worden van het inforrnele 
circuit, last hebben van stereotypering en van 
stress. Kanter gaat ervan uit dat een wat 
grotere minderheid van bijvoorbeeld 25% 
minder last van zulke verschijnselen heeft. 
Naast de theorie van Kanter staat het idee 
dat,als het vrouwen al zou lukken om in wat 
grotere getale een beroep binnen te komen, 
de rhannen weerstanden zouden ontwikkelen. 
Zij zouden niet willen dat de cultuur van de 
werkplek wezenlijk verandert. Mannen in 
vrouwenberoepen daarentegen, weten vaak 
bijna moeiteloos carriere te maken. Hebben 



zij geen last van hun minderheidspositie? 
En hebben de vrouwen in vrouwenberoepen 
geen problemen met een grote toename van 
mannen? Kortom: is er een verschil tussen 
de minderheidspositie van mannen en die van 
vrouwen? Deze vragen vormden het uitgangs-
punt voor dit boek. 

Het onderzoek vond plaats bij twee politie-
korpsen en twee academische ziekenhuizen. 
Van de politiekorpsen zijn 50 dienstgroepen 
bij het onderzoek betrokken en van de zieken-
huizen 49 verpleegafdelingen. Om na te gaan 
of het verschil maakt of men tot een kleine 
of wat grotere minderheid behoort, is een 
tweedeling gemaakt tussen werkeenheden 
met een kleine en een wat grotere mini derheid. 
.Er zijn met 297 mens'en Igesprekken ge\voerd. 
Niet alleen de vertegenwoordigers van de min-
derheid, agentes en verplegers, kwamen aan 
het woord, maar ook hun collega's (agenten en 

7 	verpleegsters) en direct-leidinggevenden. In de 
interviews kwamen uiteenlopende onderwer-
pen aan de orde, zoals de omgang met collega's, 
weerstanden, ongewenste intimiteiten, ver-
liefdheden, houding van familie en vrienden, 
toekomstplannen en contacten met het 
`publiek' c.q. de patienten. 
Het boek is de neerslag van het onderzoek. De 
statistisch verwerkte uitkomsten worden 
afgewisseld met tal van citaten die een kalei-
doscopisch beeld geven van bestaande oor-
delen en vooroordelen, maar ook van werk-
plezier en collegialiteit. 
De resultaten van het onderzoek bij de politie 
en die van het onderzoek onder verpleegkun-
digen worden in afzonderlijke delen behandeld. 
In het laatste deel worden de resultaten van de 
deelonderzoeken vergeleken. Het boek is zowel 
theoretisch als praktisch relevant. Zo worden 
theoretische noties bijgesteld. Ook komen de 
oorzaken voor de snelle toename van mannen 
in de vrouwenberoepen duidelijk naar voren. 
Aan het slot staan enige aanbevelingen gericht 
aan de overheid, aan organisaties en aan 
individuele werknemers en werkneemsters. 



Gerapporteerd maar nog niet gepubliceerd: 

2. Dienstverlening ( 1983) 
Rapporteurs: prof. mr . P. J. P. Tak en 
drs. A. M. van Kalmthout 

Nog niet gerapporteerd: 

3. Slachtoffers emstige vermogens- en gewelds-
criminaliteit ( 1974), deel II: de immateriele 
problematiek (2) 
Rapporteur: Criminologisch Instituut, Rijks-
universiteit Groningen 

4. Vroegthdige signalefing potentiele delin-
quentie ( 1976). 
Rapporteurs: mevr. E. J. Nagel en prof. dr. 
J. J. M. van Tulder 

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

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

B. Lopend onderzoek 

7. Vormen van interactie tussen advocaten en 
hun cliehten ( 1983) 

Onderzoeker: mevr. drs. H. Berends. 
Supervisie: prof. J. Griffiths 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 

Door het Ministerie van Justitie wordt subsidie 
verleend ten behoeve van enige materidle onder-
steuning. 

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 voor zover 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 perspec-
tief 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 pretenties 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 

9 	inzake normatieve claims, en bestaat uit propo- 
sities met betrekking tot de kwantiteit, variatie • 
en verdeling van normatieve claims, de inter-
actieprocessen die met betrekking tot die claims 
plaatsvinden en de resultaten 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 (transformatie) onderhevig is. 
Drie variabelen beinvloeden het conflictgedrag: 
— eigenschappen van de actoren 
— eigenschappen van de relatie tussen de actoren 
— 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 trans-
formatie van conflicten krijgt binnen de 'litiga-
tion theory' speciale aandacht. 
De onderzoekmethode. Er zullen observaties 
plaatsvinden van de interacties tussen advo-
eaten en clienten (en eventuele derden) 



gedurende het verloop van een aantal zaken 
die representatief geacht kunnen warden voor 
de werkzaamheden van adVocaten. Daarnaast 
is regelmatige dossierstudie gepland van de 
desbetreffende zaken, ter registratie van dat-
gene wat zijn weerslag vindt op papier. Voorts 
zullen na beeindiging van de contacten tussen 
advocaat en client beiden daarover worden 
geinterviewd. Deze interviews zijn wenselijk 
am belangrijke achtergrondinformatie te ver-
krijgen en om de waarnemingsinterpretatie 
van de interactie te toetsen aan die van de 
deelnemers. 
De onderzoekpopulatie zal bestaan uit drie tot 
vijf advocaten, werkzaam in een kantoor, die 
bereid zijn mee te werken aan het onderzoek 
en die samen een voldoende verscheidenheid 
van zaken behandelen am door middel van 
observatie van een aantal daarvan een represen-
tatief beeld te geven van de werkzaamheden 
van advocaten. Er worden daarbij vier praktijk- 

10 	typen onderscheiden die blijkens ander onder- 
zoek samenhangen met kenmerken van de 
advocaat (inkomen, ervaring, geslacht): de 
commerciele, de familierechts-, de sociale en 
de strafrechtspraktijk. Bij ieder van de deel-
nemende advocaten warden 25 tot 30 zaken 
gedurende hun gehele verloop geobserveerd. 
Athankelijk van het aantal meewerkende advo-
caten zullen 75-125 zaken in het onderzoek 
opgenomen warden. 

8. Wet Gelijke Behandeling: Juridisch deel-
project wetgeving ( 1984) 

Onderzoekers: mevr. drs. M. Hoogma en mew'. 
drs. A. van Ginhoven 
Supervisie: dr. R. A. P. Tielman en 
mr. T. Jaspers 
Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire Werk-
groep Homostudies 

Doel van het onderzoekproject Wet gelijke 
Behandeling (1982) is te inventariseren welke 
vorm van discriminatie op grond van sexuele en 
relationele voorkeur in Nederland voorkomen, 
hoe die ontstaan en wat daaraan gedaan wordt, 
eq. gedaan kan warden, bijvoorbeeld met 
behulp van de Wet Gelijke Behandeling. In het 
kader van dit algemene project isieen aantal 
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deelprojecten ontwikkeld, te weten: 
— Grondrechten; — Wetgeving; — Hulpver-
lening; — Onderwijs; — Werkomstandigheden; 
— Leefwereld. 
Van het Ministerie van Justitie is subsidie 
verkregen voor het onderzoek naar juridische 
aspecten van de Wet Gelijke Behandeling, 
zoals deze aan bod komen in het deelproject 
Wetgeving. Ten behoeve van het inmiddels 
afgesloten onderzoek naar de sociaal-weten-
schappelijke aspecten van de onderhavige wet 
is subsidie door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid verleend. De cen-
trale probleemstelling van het juridische deel- 
project Wetgeving luidt: Hoe zal een Commissie 
zoals voorgesteld in het Voorontwerp van een 
Wet Gelijke Behandeling, in samenhang met de 
meer beproefde juridische methoden van 
rechtshandhaving en niet-juridische methoden 
van gedrags- en mentaliteitsbeinvloeding, de 
grootste bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van discriminatie wegens sexuele 
voorkeur of relatievorm? 
In dit literatuuronderzoek zal studie gemaakt 
worden van de ervaringen die in binnen- en 
buitenland zijn opgedaan met de handhaving 
van de 'anti-discriminatiewetten' en met name 
van de rol 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 opge-
daan met de Commissie `Gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de arbeid' en de 
Commissie `Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid in burgerlijke openbare 
dienst'. In hun (eerste) evaluatierapporten 
benadrukken de commissies dat zij in de eerste 
jaren van hun bestaan reeds hun bestaansrecht 
hebben bewezen maar tegelijkertijd wordt 
geconcludeerd dat de bevoegdheden moeten 
worden uitgebreid (eventuele sancties) en de 
procedure bekort; tevens dient de positie van 
de aanvragers beter te worden beschermd en 
het publiek beter te worden geinformeerd. 
Aansluitend op het literatuuronderzoek en 
gedeeltelijk daarmee samenvallend wordt een 
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(nadere) juridische analyse van een aantal reeds 
geinventariseerde Nederlandse voorbeelden van 
discriminatie gedaan. Het pat bij dit juridische 
onderzoek vooral om de vraag wat reeds gedaan 
is, wat niet gedaan is maar wel gedaan had 
kunnen worden, wat op grond van een voorge- 
nomen (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 rassen-
discriminatie). De nadruk zal liggen op de vraag 
wat een Commissie Gelijke Behandeling (zoals 
die op verschillende terreinen in verschillende 
landen reeds bestaan) kan toevoegen aan de 
beschikbare vormen van discriminatiebestrijding. 
Bovenstaande onderzoekaspecten worden van 
belang geacht om tot de opstelling van voor-
waarden te komen die voor het effectief func-
tioneren van de wet Gelijke Behandeling nood-
zakelijk zijn. 

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

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

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 experirnenten is opge-
schort tot na de rapportage over de te subsi-
dieren deelonderzoeken. 
De algemene vraagstelling van het onderzoek 
luidt: 'In welke mate hebben beleving van en 
reacties op criminaliteit betrekking op gevoe-
lens van onveiligheid hieromtrent bij mensen in 
het algemeen en bij bejaarden in het bijzonder, 
en welke rol spelen (massa) communicatiepro-
cessen daarbij? 
Uitgaand van de bestaande literatuur is de alge- 
mene vraagstelling te splitsen in een aantal 



componenten. Daarbij is hier uitgegaan van de 
beschrijving van Sasswell van communicatie-
processen: Vie (zender) zegt wat (boodschap) 
via welk kanaal, (medium) tegen wie 
(ontvanger) en met welk effect?' 
De diepte-inte rviews 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 gebruikt ter vorming van hypo-
thesen 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 criminialiteit in relatie tot de 
beleving hiervan. 

10. Werklozen in de rechtszaal ( 1984 ) 

13 	Onderzoekers: drs. G. Kannegieter en drs. J. 
Strikwerda 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 

Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks 
studies naar de relatie tussen werkloosheid en 
criminaliteit. 

Uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat 
werklozen zonder uitzondering vaker gevange-
nisstraf krijgen opgelegd dan werkenden. 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 een observatiestudie in de 
rechtszaal gepland. Hierin wordt bezien of het 
gevonden verschil in straftoemeting is opge-
bouwd uit schijnverbanden en dus kan worden 
`wegverklaard' door andere factoren of niet. 
Het onderzoek zal zich beperken tot manne-
lijke verdachten wier zaken dienden voor de 



politierechters in het hofressort Leeuwarden. 
Centraal in deze observatiestudie staan de 
identificatie van controlevariabelen en een 
inhoudelijke analyse. Om tot een zo uitput-
tend mogelijke identificatie van de mogelijke 
controievariabelen te komen, is een uitvoerig 
observatieschema opgesteld, waarmee delicts-
en persoonsgegevens worden geregistreerd. 
Het lag borspronkelijk in de bedoeling ook 

, 
gegevens tut 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 Fen verzoek 
tot inzage van persoonsdossiers ech‘ter 
afgewezen. 
Bij de analyse ,wordt ervan uitgegaal•lat ook 
na de laatste cOrrecties nog eeIl verband zal 
ioverblijverl'. bit client dan meer inhoudelijk te 
worden verklaard, waarbij men globaal aan twee 
hoofdtypen van verklaringen kan denken: een 

1 4 	conflictmodel en een harmoniemodel. 
In het contlictmodel past de gedachtengang dat 
de relatief gedepriveerde positie van werklozen 
bij een aantal van hen gevoelens van wrok, 
onvrede, onrechtvaardigheid of zelfs verzet 
oproept waardoor een grotere bereidheid tot 
wetsovertredend gedrag kan zijn ontstaan. 
Tegelijkertijd neemt voor hen echter het ge-
wicht 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 `harmoniever-
klaring'. Hierbij wordt ervan uitgegaan, 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 zijn 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. 

11. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
( 1984) 

Onderzoeker: mevr. mr . A. J. C. van Vugt 
Supervisie: prof. mr . E. M. H. Hirsch Bain 



Katholieke Hogeschool Tilburg, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 

Naast Nederland zijn ook de Bondsrepubliek 
Duitsland, Belgie en Frankrijk bij dit rechtsver-
gelijkend onderzoek betrokken. Het onderzoek 
richt zich op de juridische toetsingscriteria 
voor de wijze waarop bestuursorganen (in het 
bijzonder discretionaire) bevoegdheden uit-
oefenen. In algemene zin is de aanleiding tot 
het onderzoek gelegen in de rechtsontwikkeling 
op het gebied van het administratief recht in 
Nederland en de ontwikkeling van juridische 
toetsingscriteria voor de hier bedoelde 
bevoegdheidsuitoefening. 
Na de introductie (in 1975) van algemene 
aanvullende administratieve rechtspraak inge-
v1  olge de Wet Arob zijn met betrekking tot de 
ht antering van de algemene beginselen van 
liehoorlijk bestuur als toetsingscriteria in 
tweeerlei verband vragen aan de orde gekomen, 
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	die meer in het bijzonder aanleiding geven tot 
het beoogde onderzoek. Enerzijds de vraag 
naar de grenzen van de functies van de 
administratieve rechtspraak. Anderzijds de 
vraag of een codificerende en harmoniserende 
wetgeving ter zake van deze algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur mogelijk is. 
Doelstelling van het onderzoek is een scherper 
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en 
beperkingen van het aanleggen van juridische 
criteria voor 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 benade-
ringen in de andere genoemde rechtstelsels 
(waarin het overheidsoptreden vergelijkbaar is) 
kan mede aan het licht worden gebracht welke 
nadere of andere uitwerkingen van deze 
juridische criteria mogelijk zijn, in jurispru-
dentie en/of in wetgeving inzake algemene 
regels van bestuursrecht. 
Het onderzoekmateriaat Het onderzoek zal 
gebaseerd zijn op de juridische literatuur en 
gepubliceerde jurisprudentie. Bij de jurispru-
dentie zal het in het algemeen gaan om uitspra-
ken van de Conseil d'Etat (Frankrijk), het 
Bundesverwaltungsgericht en de Oberverwal- 



tungsgerichte (Bondsrepubliek Duitsland), en 
de Raad van State (Belgie). 
De analyse van literatuur en jurisprudentie zal 
crop 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). 

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

Onderzoeker: drs. Th. G. M. Sandfort 
Supervisie: Prof. dr. W. Th. A. M. Everaard 
Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Klinische 
psychologie, Psychotherapie en Preventie 

16 	Dit onderzoek komt voor gezamenlijke 
rekening van het Ministerie van Justitie en het 
Nederlands Comite Kinderpostzegels. 

Aanleiding tot en doe 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 tegen-
strijdige 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 mis-
bruik van kinderen, zoals dat naar voren zou 
komen in verschijnselen als incest, kinder-
prostitutie, sextoerisme in de derde wereld-
landen en kinderpornografie. Bij de discussie 
met betrekking tot deze verschijnselen spelen 
empirische onderzoekgegevens vrijwel geen rol, 
deels omdat bestaande gegevens van gebrekkige 
aard zijn, deels omdat deze gegevens niet 
beschikbaar zijn. Het doe 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 dit onderzoek zijn welke 



sexuele contacten voor het zestiende levensjaar 
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, leeftijdsverschil 
tussen de betrokkenen en de aard van de weder-
zijdse betrokkenheid. Ook zal de betekenis 
worden onderzocht van de reacties van ouders 
op de verschillende soorten contacten en de 
betekenis van eventuele contacten met hulpver-
leningsinstanties en/of het optreden van politie 
en justitie naar aanleiding van bepaalde sexuele 
contacten. 
Het onderhavige verschijnsel wordt bestudeerd 
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- 

17 	genoten hebben gehad en met jongeren die voor 
hun zestiende Oen sexuele contacten hebben 
gehad. 
De materiaalverzameling. Ter beantwoording 
van de vraagstelling zullen via mondelinge inter-
views gegevens worden verzameld bij vierhon-
derd jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 
22 jaar; deze leeftij den zijn gekozen om de kans 
op retro-actieve interventie bij het ophalen van 
herinneringen zo klein mogelijk te houden. Er 
zullen vier groepen worden samengesteld: 
jongeren met en zonder sexuelei  contacten met 
leeftijdsgenoten voor hun zestiende jaar, 
jongeren die voor hun zestiende jaar sexueel 
contact hebben gehad met een van hun ouders 
of directe verzorgers dan wel met een andere 
volwassene. 
De eerste twee groepen zullen via de bevolkings-
registers van verschillende gemeenten binnen de 
provincie Utrecht worden samengesteld en 
totaal uit 200 personen bestaan, waarvan even-
veel mannen als vrouwen. De derde en vierde 
groep zullen ook elk uit 100 personen bestaan. 
Om binnen deze twee groepen een heterogeni-
teit aan incesteuze en pedosexuele contacten 
te verkrijgen zal de werving van deze personen 
langs uiteenlopende wegen plaatsvinden. 
Zowel met de Vereniging tegen sexuele kinder- 
mishandeling binnen het gezin, als met verschil- 



lende werkgroepen binnen de NVSH, is in dit 
verband contact opgenomen. 

13. Recente ontwikkelingen op het gebied van 
de zedelhkheidswetgeving in Denemarken, 
Zweden en Nederland 

Onderzoeker: drs. Ulla Jansz 
Supervisie prof. dr. J. Soetenhorst—de Savornin 
Lohman 
Universiteit van Amsterdam. Subfaculteit 
Andragologie 

De herziening van deze zedelijkheidswetgeving 
is op dit moment in Nederland actueel. Een 
wetsontwerp betreffende de ernsfige 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 

18 	wetgeving een geschikt instrument is om een 
sociaal probleem, waarop overheidsinterventie 
geboden lijkt, te reageren. 
Wetgeving kan worden gezien als een vertaal-
proces van wensen en verlangens geformuleerd 
door bepaalde groepen, voorzover deze wensen 
op landelijk politick niveau tot uiting komen. 
In dit proces zijn verschillende participanten te 
onderscheiden, terwij1 verder de richting van de 
mogelijke oplossing of aanpak te beinvloeden is. 
Doelstelling van het onderzoek. Het onderzoek 
richt zich op dit wetgevingsproces en de trans-
fomatie van de probleemdefiniering die zich 
daarbij voordoet. Door de participanten aan 
deze politieke discussie te onderscheiden en 
hun argumentatie in kaart te brengen, alsmede 
het transfortnatieproces 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; b) de instrumentele 
waarde van wetgeving op dit gebied te 
vergroten. 
Het onderzoekmateriaal bestaat uit de desbe-
treffende 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 leer-
zaam voor de Nederlandse situatie. Ook voor 
Nederland zullen de relevante parlementaire 
stukken, evenals de rapporten van de Staats-
commissie herziening zedelijkheidswetgeving, 
op dezelfde wijze worden geanalyseerd. 
onderzoek moet in de tweede helft van 1985 
worden afgerond. 

14. De ml van de psychiatrie (en de gedrags-
wetenschappen) bij de beslissing omtrent ver-
lenging c.q. beeindiging van de TBR ( 1984) 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost en mevr. 
drs. M. J. Winkels 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 

Het algemeenkader van het onderzoek: de rol 
van de psychiatrie (en de gedragsweten- 

19 	schappen) in de TBR. De strafrechtelijke 
maatregel TBR staat meer dan ooit ter discus-
sie. Zowel officiele adviescommissies (Cie. Van 
der Kwast) als Reclassering, Coornhert-Liga 
en gedetineerden/patientenbewegingen 
(BWO, Pandora) pleiten voor een sterke terug- 
dringing. De voorgestelde alternatieven 
varieren: inperking door middel van maxi-
mering of restrictievere opleggingsgronden, 
Incorporatie' in gevangeniswezen en zelfs 
algehele afschaffing. Ook de rechtelijke 
macht betoont zich momenteel, gezien haar 
vonnissen, terughoudend. 
De kritische opstelling ten aanzien van de TBR 
is deels te zien als een exponent van gewijzigde 
opvattingen over de psychiatrie. Zowel het 
gezag van deze discipline in zijn algemeenheid 
als de legitimering van haar inbreng in de straf-
rechtstoepassing, zijn (kennelijk) aan twijfel 
onderhevig. In verband daarmee lijkt het vol-
gende van belang. De rol die de psychiatrie 
— als hulpdiscipline — in het strafrecht heeft, 
is en wordt gelegitimeerd vanuit de gedachte 
dat daarmee beter recht zou kunnen worden 
gedaan aan zowel een rechtvaardige straftoe-
meting (via vaststelling van de toerekenings- 
vatbaarheid) als aan het belang van de openbare 
orde (via correctie en recidiveprognose). De 
vraag nu is, in hoeverre de psychiatrie in de 



praktijk aan die verwachtingen beantwoordt. 
In een empirisch onderzoek naar oplegging, 
tenuitvoerlegging en verlenging c.q. beeindiging 
van de TBR zal onderzocht worden welke rol 
de psychiatrie binnen bovengenoemd straf-
rechtelijke kader , speelt. 
Als achtergrond voor de te beschrijven onder-
zoekresultaten zal zowel de historische ontwik-
keling van de TBR geanalyseerd worden als de 
totstandkoming van het huidige wetsontwerp 
TBR. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar 
de plaats die wettelijk voor de psychiatrie is 
irtgeruimd. 
Voor het empirische onderzoek zal in de eerste 
plaats een tweetal steekproeven bestudeerd 
worden van strafzaken 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). Voor het onder-
deel van de tenuitvoerlegging zal een onder- 

20 	zoeksgroep van enkele tientallen TBR-gestelden 
gedurende ongeveer 2 jaar gevolgd worden 
(onder andere aan de hand van periodieke 
interviews, analyse van stafverslagen, kliniek-
adviezen omtrent verlof c.d.); 

Het deelproject waarvoor bij het Ministerie van 
Justitie subsidie is aangevraagd en verkregen 
betreft uitsluitend de verlenging c.q. beein-
diging van de TBR. In feite is de beslissing 
omtrent verlenging/beeindiging te zien als een 
doorlopend proces, dat zich uitstrekt van de 
tenuitvoerlegging zelf — via beslissingen over 
het wel of niet verlenen van (on)begeleid verlof ,  

proefverlof en mogelijke intrekkingen daar- 
van — tot aan het voorwaardelijk en/of onvoor-
waardelijke ontslag toe. Een proces van staps-
gewijze beeindiging dus, waarbij de vrijlating 
met name vanaf de proefverlofsituatie meer 
concreet gestalte krijgt. 
In het totale proces van verlenging/beeindiging 
zijn verschillende partijen betrokken, elk met 
een eigensoortige taak. De TBR-klinieken (de 
behandelaars) fungeren vooral als initierende 
partij. Ze doen de voorstellen tot (on)begeleid 
verlof en proefverlof en adviseren inzake het al 
dan niet vorderen van een verlenging (respec-
tievelijk gericht aan het Ministerie en het OM). 
Het Ministerie en deels ook het OM, zijn veel- 



eer reagerende of toetsende instanties. Ze 
kunnen de kliniekvoorstellen overnemen of 
afwijzen, in praktijk zullen ze uiteraard ook in-
vloed (kunnen) uitoefenen op de voorstellen 
zelf — dus nog voor ze daarover een formele 
beslissing behoeven te nemen. De rechter ten 
slotte fungeert uitsluitend als toetsende instan-
tie: als het OM — al dan niet in overeenstem-
ming met het klinieksadvies — een verlenging 
vordert, kan de rechter dat wel of niet toe-
wijzen. Vordert het OM niet, dan komt de 
rechter er niet aan te pas (en is de TBR 
beeindigd). 
De uit het hierboven geschetste model voort-
vloeiende beslissingsmacht is voor elk der be-
trokken partijen verschillend: 
— De kliniek heeft slechts zelfstandige zeggen- . 
schap over het onthouden van (proef)verlof. 
Voor de toekenning is toestemming van het 
Ministerie nodig. 
— Het Ministerie kan zowel over het onthouden 

2 1 	van als het toestemmen in (proef)verlof be- 
slissen, zij het dat deze bevoegdheid pas geldt 
wanneer de kliniek reeds voor toekenning 
geporteerd is. In feite kan het Ministerie de 
toekenning dus slechts wel of niet tegenhouden. 
— Het OM kan uitsluitend een eigenmachtige 
beslissing nemen over de beeindiging van de 
TBR (door geen verlenging te vorderen). Voor 
een verlenging heeft het OM het fiat van de 
rechter nodig. 
— De rechter daarentegen heeft zowel over de 
verlenging als over de beeindiging zeggenschap, 
zij het dat hij deze pas kan doen gelden wan-
neer het OM reeds voor verlenging geporteerd 
is. In feite kan de rechter de verlenging dus 
slechts wel of niet tegenhouden. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt heeft de 
kliniek formeel geen zeggenschap over het 
verlenen van (proef)verlof, noch over de ver-
lenging of de beeindiging van de TBR. Dat 
betekent echter niet dat, waar zij als deskundige 
op het gebied van behandeling en recidive-
prognose adviseert, haar invloed niet groot zou 
kunnen zijn. 
De beslissing die een persoon c.q. instantie 
neemt — ongeacht of dat nu een eindbeslissing 
of bijv. een adviserings- of aanvraagbeslissing 
is — kan verschillendsoortige achtergronden 
hebben. Anders gezegd: elke partij zal daarbij 



zijn eigen doelstellingen kennen of tenminste 
de accenten verschillend leggen. Ten aanzien 
van de verlengings/beeindigingsbeslissing lijken 
in theorie in elk geval de volgende typen doel-
einden te onderscheiden: 
— doelen in het strafrechtelijke vlak. Hieronder 
vallen enerzijds bescherming van de openbare 
orde (waaruit afgeleid speciale en generale 
preventie) en anderzijds de rechtsbescherming 
van de TBR-gestelde. Ms nevendoelen kan men 
in dit verband onder andere noemen vergelding, 
het voorkomen van maatschappelijke onrust, 
etc.; 
— hulpdoelen ofwel doelstellingen vanuit hulp-
disciplines, welke in feite dienen als middelen 
om de eigenlijke strafrechtsdoeleinden te 
kunnen bereiken (bijv. behandeling/genezing, 
resocialisatie, scholing); . 
— bijkomende doelen van de beslissende per-
soon of instantie (bijv. noodzakelijke doorstro 
ming of voorkomen van beddenoverschot). 

22 	De hoofdvraag van het deelproject is hoe de 
verhouding ligt tussen de invloed van hulpdoel-
stellingen (i.e. behandelingscriteria) enerzijds 
en strafrechtsdoeleinden anderzijds. Direct 
daaruit voortvloeiend gelden de vragen, welke 
partijen deze doelstellingen wanneer inbrengen 
of overnemen; in welke mate deze doelstel-
lingen onderling lijken te conflicteren; in welke 
situaties de diverse partijen daar hoe op 
reageren; welke knelpunten een en ander 
oplevert. 

15. Documentatieproject jurisprudentie straf-
recht (1984) 

Subsidie-aanvrager: Stichting Bevordering Toe-
gankelijkheid Rechtspraak 
Onderzoeker: mevr. mr . F. Vellinga-Schootstra 
Supervisie: prof. mr . Th. W. van Veen 
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Straf-
en Strafprocesrecht 

Aanleiding en voorgeschiedenis. Dit documen-
tatieproject is een voortzetting van een van 1976 
tot 1981 uitgevoerd project Tentraal Register' 
en vindt voorts aansluiting bij de aanbeve- 
lingen in het rapport ten nationaal Geauto-
matiseerd Systeem van Wetgevings- en Recht- 



spraakinformatie' van juni 1982 van\ de werk-
groep `Au\tomatisering Wetgevings- en Recht-
spraakinfo\rmatie'. Voor het project ',Centraal 
Register' is\  destijds door de Minister van 
Justitie opdracht gegeven aan het T.M.C. Asser 
Instituut vo\or een onderzoek `naa'r de wijze 
waarop de ordening van rechterlijke uitspraken 
en informatie daarover ten behoeve van de 
rechtspraktijk en onderwijs hier te lande 
geschiedt, alsmede naar de mogelijkheid tot 
verbetering daarvan'. Dit onderzoek is in 1981 
afgesloten met het eindrapport Ten Centrale 
Registratie van Rechtspraak'. Dit rappo \Ft 
mondde uit in de aanbeveling een proefproject 
voor het strafrecht te doen uitvoeren dd \or de 
Gioningse vakgroep Straf- en Strafprocesrecht. 
Doel en werkwijze. Het documentatieproject 
jurisprudentie strafrecht wil pogen de ontwik-
keling van het recht in wetenschap en praktijk 
te stimuleren door het analyseren en systema-
tiseren van de rechtspraak van de feitenrechter 

23 	(i.e. het gerechtshof te 's-Gravenhage en de 
rechtbank te Groningen) en van de Hoge Raad. 
Na over een periode van 12 maanden een 
documentatie te hebben aangelegd, zal hierover 
een rapport worden uitgebracht. Uit deze 
rapportage zal moeten blijken of: a) er inhou-
delijke selectie-criteria zijn op te stellen ten 
aanzien van de strafrechtspraak opdat het aldus 
geselecteerde jurisprudentie-materiaal een juiste 
afspiegeling vormt van de belangrijkste ontwik-
kelingen die zich (binnen de betreffende 
periode) daarin hebben voorgedaan; b) er voorts 
een belangrijke discrepantie bestaat tussen het 
aantal beslissingen dat gepubliceerd wordt in 
een of meer juridische periodieken en het aantal 
geselecteerde beslissingen als bedoeld sub a. 
Indien blijkt dater van een dergelijke discre-
pantie sprake is Ican in een later stadium 
worden overwogen hoe een betere en even-
Wichtiger afstemrhing ware te bereiken en of 
soortgelijke initialtieven eveneens voor andere 
rechtsgebieden kunnen worden genomen. 

\, 
16. Alcohol Verkee r Project Assen ( 1984) 

Subsidie-aanvrager: Consultatiebureau voor 
Alcohol en Drugs Drenthe 
Onderzoeker: mr. R. Bovens 



Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman. 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Initituut 

Aanleiding en opzet Op diverse plaatsen in 
Nederland zijn experimenten uitgevoerd in 
het kader van de preventie van het rijden 
onder invloed. Gedoeld wordt op voorlichtings-
programma's die zijn gericht op mensen die 
onder invloed van alcohol aan het verkeer 
hebben deelgenomen en voor dit delict zijn 
veroordeeld. Het belangrijkste voorbeeld van 
een dergelijk experiment is het 'Alcohol 
Verkeer Project (A.V.P.)' voor veroordeelden 
krachtens art. 26 Wegenverkeerswet in de 
gevangenis 'De Raam' te Grave. Het voor-
lichtingsprogramma dat reeds sedert 1979 in 
deze gevangenis wordt uitgevoerd is in 1981 
en 1982 geevalueerd door het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) 
van het Ministerie van Justitie. 

24 	De centrale doelstelling van dit nog steeds 
lopende project is gericht op het voorkomen 
van recidive van het rijden onder invloed. 
Onderzoek van het WODC heeft aangetoond 
dat deze doelstelling door middel van de 
voorlichtingsprogramma's kan worden bereikt. 
De resultaten van het project in Grave passen 
uitstekend in het beleid van de centrale over-
heid i.c. het Ministerie van Justitie om alterna-
tieven te ontwikkelen voor de korte vrijheids-
straffen voor rijden onder invloed. Dit o.a. in 
verband met de capaciteitsnood in het gevange-
niswezen. 
Recentelijk is in de Tweede Kamer een motie 
aangenomen waarin er op wordt aangedrongen 
deze alternatieven te ontwikkelen. In deze 
motie wordt ook gewezen op het voorlichtings-
programma te Grave. Met de uitvoering van het 
A.V.P. te Grave is nog niet aangetoond dat de 
voorlichtingsprogramma's ook als alternatief 
voor vrijheidsstraffen, dan wel voor andere 
veroordelingen (boetes) kunnen dienen. In het 
onderzoekrapport van het A.V.P. te Grave 
wordt dan ook de wens uitgesproken om een 
of meerdere experimenten te starten voor een 
A.V.P. buiten de inrichting. De resultaten van 
dergelijke programma's zullen dan moeten 
worden vergeleken met die van het A.V.P. te 
Grave. De resultaten van buitenlandse 



experimenten met voorlichtingsprogramma's 
buiten de inrichting zijn overigens niet hoop-
gevend. Onderzocht zou moeten worden of 
deze resultaten ook generaliseerbaar zijn voor 
de Nederlandse situatie. Er zijn wel enige 
activiteiten gaande op dit terrein in Nederland, 
o.a. vanuit het Consultatiebureau voor Alcohol 
en Drugs te Breda. Er is bij deze activiteiten 
echter geen sprake van wetenschappelijke 
begeleiding en toetsing. 

In de provincie Drenthe is overleg geweest 
tussen, in eerste instantie, het Consultatie-
bureau voor Alcohol en Drugs en het Openbaar 
Ministeiie om, naar aanleiding van en op basis 
van de ervaringen in Grave, de mogelijkheden te 
onderzoeken om te starten met voorlichtings-
programma's voor veroordeelden krachtens 
art. 26 WvW en art. 33a WvW (weigering mede- 
werking bloedproef) als alternatief voor 
vrijheidsstraf, dan wel als geheel of gedeeltelijk 

25 	•alternatief voor andere straffen. 
Doel van A.V.P.-Drenthe. Het experiment 
A.V.P.-Drenthe is zoals gezegd ingegeven om 
een volwaardig alternatief te ontwikkelen voor 
vrijheidsstraffen en voor geldboetes. Op basis 
van dit uitgangspunt kan de operationele 
doelstelling als volgt worden geformuleerd: 
Het A.V.P. in het arrondissement Drenthe heeft 
tot doel het doen verminderen van recidive van 
rijden onder invloed c.q. het minder waarschijn-
lijk maken van recidive bij zogenaamde first 
offenders en recidivisten van art. 26 WvW en 
van art. 33a WvW. 
Dit doel zou zijn bereikt als de geconstateerde 
recidive na deelname aan het A.V.P. niet in 
belangrijke mate afwijkt dan wel minder is dan 
de recidive bij overtreders van art. 26 en art 33a 
WvW die niet aan het A.V.P. hebben deel-
genomen. Dit doel kan worden bereikt door: 
— vergroten van de kennis over risico's van 
alcoholgebruik, met name de kennis over de 
invloed van alcohol op de rijvaardigheid; 
— vergroten van de kennis van de maatschap-
pelijke en juridische consequenties van veroor-
deling bij het rijden onder invloed, en met name 
van recidive; 
— vergroten van de kennis over de hulp-
verleningsmogelijkheden; 



— bewustwording van eigen opvattingen en 
normen over alcoholgebruik. 

17. De actieve rol van de Of/Icier van Justitie 
(OvJ) in de opsporingsfase ( 1985) 

Onderzoeker: mr. J. Peek 
Projectleider: mr. drs. H. G. van de Bunt 
Supervisie: prof. mr . A. H. J. Swart 
Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor strafrechtswetenschappen 

Aanleiding en doe!. Het OM representeert het 
algemeen belang bij de rechter. Als orgaan van 
de executieve staat het onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de Minister van 
Justitie die op grond van art. 5 RO een bevels-
bevoegdheid bezit over de ambtenaren van het 
OM. De OvJ is krachtens art. 148 Sv belast met 
de leiding van het opsporingsonderzoek. 
Ondanks daze formele verantwoordelijkheid 

26 	voor de opsporing en ondanks de gelieerdheid 
aan de centrale overheid heeft de positie van 
het OM niet louter het karakter van proces- 
partij. Anders dan in enkele van de ons 
omringende landen het geval is, maakt de OvJ 
als een bij de rechter geaccrediteerd functio-
naris deel uit van de rechterlijke macht. De 
relatie van het OM tot het bestuur en de politic 
is hierdoor altijd door een zekere mate van 
afstandelijkheid gekenmerkt. Deze afstand is 
als gevolg van ontwilckelingen in bestuurlijke en 
politiele organisaties de afgelopen decennia 
verder toegenomen. De groeiende verwijdering 
tussen het OM enerzijds en bestuur en politie 
anderzijds heeft de afgelopen jaren echter een 
keer genomen. In toenemende mate vindt 
geihstitutionaliseerd overleg plaats tussen ver-
tegenwoordigers van OM, bestuur en politie. 
Voorts is er ook in de individuele zaakbehande-
ling door het OM sprake van meer overleg en 
informatie-uitwisseling met bestuurlijke en 
politiele instanties dan voorheen het geval was. 
Het ligt in de lijn van de verwachting dat de 
toenadering van het OM tot politie en bestuur 
zich in het kader van het stellen van opsporings-
prioriteiten de komende jaren zal voortzetten. 
De meest opmerkelijke veranderingen in de 
relaties OM, bestuur en politie hebben zich 
aanvankelijk voorgedaan bij openbare-orde- 



verstoringen en naderhand ook bij de aanpak 
van complexe in organisatieverband gepleegde 
vormen van criminaliteit zoals milieudelicten, 
de handel in illegale drugs en omvangrijke 
fraudes. In de praktijk heeft zich als het ware 
een nieuwe still van werken van OvJ's ontwik-
keld, die wordt gekenmerkt door een actieve en 
intensieve deelname van hen aan opsporings-
onderzoeken en overleg met bijzondere opspo- 
ringsdiensten c.q. bij de problematiek 
betrokken bestuurlijke instanties. In de `oude' 
stijl van werken neemt de OvJ — schematisch 
geformuleerd — een meer afwachtende houding 
aan in de fase van materiaalverzameling, 
beperkt zich tot de strafrechtelijk relevante 
merites van de zaak, taxeert de bewijswaarde 
van het materiaal en schakelt indien nodig de 
rechter-commissaris (RC) in voor de toepassing 
van dwangmiddelen of het verrichten van een 
gerechtelijk vooronderzoek. Het doel van dit 
kortlopend onderzoek is om zo nauwgezet 

27 	mogelijk een beschrijving te geven van de 
actieve rol van de OvJ in het opsporings-
onderzoek. Daartoe zal de rol van de OvJ in 
fraudezaken worden bestudeerd omdat in deze 
categorie zaken de nieuwe werkstijl zich dui-
delijk manifesteert. Vervolgens zal deze werk-
wijze worden vergeleken met de activiteiten 
die de OvJ onderneemt in de opsporingsfase 
van ernstige commune delicten. Door deze 
vergelijking kan worden vastgesteld of de 
nieuwe werkstijl specifiek op (onder meer) 
fraudezaken betrekking heeft. 
In dit onderzoek staan de volgende vraagpunten 
centraal: 
1) Waarover beslist de OvJ, al of niet in over-
leg met bestuurlijke en politiele instanties, in 
het opsporingsonderzoek; hoe 'cliche staat hij 
bij het onderzoek? 2) Hoe verhoudt de actie-
vere rol van de OvJ in het politieel opsporings.. 
onderzoek zich tot het gerechtelijk vooronder-
zoek, en de positie daarin van de RC? 3) Hoe 
oordelen de betrokkenen (OvJ, RC, advocaat, 
politie, verdachte, bestuurlijke instanties) 
over de wenselijkheid van de actieve rol van de 
OvJ in de opsporing? 
Werkwifze. Niet op alle parketten c.q. niet door 
alle Ovrs wordt een nieuwe stijl van werken in 
de opsporingsfase gepraktizeerd. Eveneens is 
duidelijk dat er verschillen bestaan in de wijze 



waarop officieren hun actieve rol in deze fase 
vormgeven. Voorts varieert deze rol naar 
gelang de omvang en complexiteit van de te 
onderzoeken strafbare feiten. Met dit onder-
zoek wordt niet beoogd een alomvattend 
overzicht te geven van deze verschillen en' 
variaties. Het onderzoek richt zich op twee 
arrondissementsparketten waarin relatief de 
meest vergaande participatie van Ov.Ps in de 
opsporing plaatsvindt. 
De keuze van twee parketten boven een parket 
is ingegeven door de overweging dat op deze 
wijze de variaties in de nieuwe werkstijlen tot 
uitdrukking gebracht kunnen worden. Bestu-
dering van meer dan twee parketten is in het 
kader van dit onderzoek weinig zinvol en gelet 
op het beslag dat het legt op de parketten niet 
verantwoord. Door vergelijking van de werk-
wijze in fraudezaken met die in ernstige 
commune zaken kan worden vastgesteld hoe 
specifiek de nieuwe werkstijI is voor fraude- 
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	zaken en zo ja, welke essentiele verschillen 
tussen beide werkwijzen bestaan. 
Informatie zal worden verzameld ter 
beantwoording van bovengenoemde vraag-
punten door middel van participerende obser-
vaties die door de onderzoeker gedurende drie 
maanden afwisselend op beide parketten 
verricht zullen worden. 

18. Klachtenregelingen voor individuen ( 1985) 

Onderzoekers: mevr. drs. M. C. P. Hoeffnagel 
en P. Bak 
Projectleider: mevr. drs. E.A. Mante-Meijer 
Supervisie: prof. dr. M. van de Vail 
Rijksuniversiteit Leiden, LISBON 

Achtergrond en (Joel Er is op dit ogenblik een 
toenemende behoefte te constateren aan klacht-
recht voor individuen in diverse sectoren van de 
samenleving. Dit uit zich in klachtenregelingen 
in de gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening, 
het gevangeniswezen; in klachtrecht t.a.v. 
de overheid, politie, maatschappelijke dienst- • 
verlening; in klachtrecht voor consumenten en 
voor werknemers in bedrijven en in klachten 
over discrhninatie op basis van geslacht, ras, 
sexuele geaardheid e.d. Sommige zijn reeds 
vastgelegd in de wetgeving, andere nog niet. 



Het gaat hier steeds om de mogelijkheid voor 
individuen om te klagen over handelingen 
jegens hun persoon (of het nalaten daarvan) 
door organisaties, waarmee zij te maken 
hebben, hetzij als lid, hetzij als client. 
Achtergrond van deze klachtrechtbeweging is: 
1) het onvoldoende of ongeschikt zijn van de 
bestaande juridische kaders; 2) de behoefte 
aan democratie en gelijkberechtigdheid; 
3) onvrede met de verregaande bureaucrati-
sering van de samenleving; 4) de hiermee 
samenhangende toegenomen verontpersoon- 
lijking in verband met massificatie en 
rationalisatie; 5) de opkomst van de rechts-
sociologie, die met name het functioneren 
van het formele juridische apparaat ter 
discussie stelde. 
De belangstelling voor klachtrecht van indi-
viduen blijkt uit een groot aantal activiteiten 
in de vorm van behoeftenpeilingen, onder-
zoekrapporten en nota's ten behoeve van 

•2 9 	ontwerpregelingen en wetsontwerpen. 
Dit alles vond en vindt plaats binnen 
verscheidene wetenschappelijke en beleids-
instellingen en vanuit uiteenlopende 
disciplines. Opvallend is de geringe coordinatie 
tussen de sectoren waarin over individueel 
klachtrecht wordt nagedacht. Hierdoor 
vertonen de resulterende regelingen grote 
verschillen. Er is echter wel een duidelijke 
verwantschap tussen de problemen die worden 
gesignaleerd. Een onderzoek naar overeen-
komsten en verschillen tussen individuele 
klachtenregelingen en de problematiek die 
hierbij naar voren komt, zal verhelderend 
kunnen werken. De uit dit onderzoek 
resulterende typologie en getoetste modellen, 
kunnen de basis vormen voor de ontwikkeling 
van een beleidsinstniment t.a.v. klachtrecht. 
Naast het hierboven gesignaleerde, is er in de 
laatste jaren in vrijwel alle sectoren van de 
samenleving sprake van een zeer sterke groei 
van het aantal zaken waarin een beroep wordt 
gedaan op de rechter. Door een betere 
opleiding en door een toenemende 
verspreiding van informatie via de verschillende 
media is men zich tegenwoordig meer bewust 
geworden van zijn rechten en de middelen om 
deze rechten te realiseren. Deze tendens is 
versterkt door het beschikbaar komen van 



kosteloze rechtsbijstand voor omvangrijke 
groepen van de bevolking. De vraag rijst 
echter of een toenemend beroep op de rechter 
in alle gevallen tot een bevredigende oplossing 
leidt. Gerechtelijke uitspraken leiden dikwijls 
tot een polarisatie tussen de partijen, omdat 
het veelal alles-of-niets-uitspraken zijn: een 
van beide partijen wordt in het gelijk gesteld 
en de andere partij krijgt ongelijk. Met name 
voor partijen die in het maatschappelijk 
verkeer een duurzame relatie onderhouden, 
heeft dit soort uitspraken dikwijls een 
ongewenste verharding ten gevolge. Deze kan 
resulteren in het verbreken van die relatie. 
De maatschappelijke schade van zo'n uitspraak 
is dan waarschijnlijk groter dan de aan de 
uitspraak voor een van beide partijen 
verbonden voordelen. Het ligt daarom voor 
de hand, dat veel zaken niet voor de rechter 
worden gebracht. 
Individueel klachtrecht als voorfase van een 

30 	eventuele formele juridische procedure, zou 
een filter kunnen zijn voor het beroep op de 
rechter. In dit kader zou de ontwikkeling 
van een stelsel van regelingen voor individueel 
klachtrecht tegemoet kunnen komen aan het 
huidige deregulerings- en dejuridiseringsstreven. 
Een probleem echter, dat in de rechtssocio- 
logische literatuur steeds vaker wordt 
gesignaleerd, betreft de werking van dergelijke 
informele rechtspleging. Zo dient er op 
gewezen te worden dat informele rechts-
pleging dikwijls eerder ten nadele dan ten 
voordele van de zwakste partijen werkt. 
Immers informele justitie heeft de neiging 
om conflicten tussen partijen te transformeren 
tot meningsverschillen tussen mensen. 
Hierdoor wordt de bewustwording van 
structurele tegenstellingen bemoeilijkt. 
Bovendien veroorzaakt het `kweken van 
begrip voor de tegenpartij' dat de machteloze 
aarzelt om alsnog op agressieve wijze zijn 
recht te halen. Informele justitie leidt 
dikwijis tot compromissen, waarbij de sterkere 
partij aan het langste eind trekt, omdat de 
uitspraakinstantie dikwijts identiek is met de 
sterkste partij. Aileen waar de zwakkere 
partij zich goed heeft weten te organiseren, 
zoals in de vakbeweging, kan informele 
justitie successen boeken. We komen daannee 



tot de vraag of voor individueel klachtrecht, 
als vorm van informele justitie, dergelijke 
bezwaren eveneens gelden. Onderzoek op het 

. gebied van klachtrecht toont aan dat er 
inderdaad ook hier reden is voor een dergelijk 
pessimisme. Er blijken bepaalde organisationele 
condities te zijn die een dergelijke negatieve 
uitwerking kunnen bevorderen of belemmeren, 
maar ook een aantal voorwaarden voor het 
versterken van het conflictoplossend vermogen 
van klachtenregelingen zijn te noemen. 
Onderzoek dat zicht richt op het opsporen van 
dergelijke condities en voorwaarden voor het 
functioneren van klachtenregelingen in het 
algemeen, kan een bijdrage leveren voor het 
ontwikkelen van instrumenten waardoor 
zij optimaal kunnen functioneren. 
Vraagstelling. 1) Welke overeenkomsten, 
respectievelijk verschillen zijn er te consta-
teren in de inhoud en vormgeving van klachten-
regelingen die functioneren binnen de te 

3 1 	onderzoeken maatschappelijke sectoren? 
2) Welke overeenkomsten/verschillen in 
knelpunten zijn er te signaleren t.a.v. dit 
functioneren? 3) In hoeverre zijn deze 
knelpunten te relateren aan: aard van de 
klacht, de klachtenregeling of de hantering 
daarvan, de kenmerken van de organisatie, 
de relatie van het individu tot de organisatie? 
4) Welke factoren versterken het conflict- 
oplossend vermogen van de klachtenregeling? 
Zijn deze voor alle sectoren dezelfde? 5) Zijn 
de te bestuderen klachtenregelingen onder te 
brengen in een algemene typologie naar 
positionele kenmerken van het individu en 
kenmerken van de organisatiestructuur? 
De uitkomsten van het onderzoek zullen 
daarnaast antwoord geven op de volgende 
vraag: 6) Welke beleidsadviezen zijn te 
formuleren ten behoeve van betere klacht-
behandeling, betere klachtenregelingen en 
beter individueel klachtrecht in het algemeen? 
Werkwijze. Gekozen is voor onderzoek naar 
het klachtrecht voor werknemers bij banken, 
patienten in een algemeen ziekenhuis en 
gedetineerden in penitentiaire instellingen. 
De benodigde gegevens zullen verzameld 
worden via literatuuronderzoek, kwalitatieve 
interviews met sleutelfiguren en schriftelijke 
vragenlijsten. 



19. Het gedrag van toeschouwers bij voetbal-
wedstrijden (1985) 

Onderzoeker: drs. H. H. van der Brug 
Baschwitz Instituut 
Universiteit van Amsterdam 

Achtergrond en doe!. De betekenis van de 
samenhang tussen actieve en passieve sport-
beoefening wordt nog te weinig onderkend. 
Voor velen vormt de kennismaking met de 
sport als toeschouwer, een - reden om een 
dergelijke sport zelf te gaan bedrijven. 
Omgekeerd geldt dat de ervaring die men als 
sportbeoefenaar opdoet leidt tot een blijvende 
belangstelling voor die sport, ook wanneer 
men die sport niet meer beoefent. Sport-
verruwing enyandalistisch gedrag verstoren 
deze relatie. Velen wenden zich af van die 
betreffende sport en soms van sport in het 
algemeen, terwijI die ongewenste ontwikkelin- 

3 2 	gen in de sport juist aantrekkelijk blijken te 
zijn voor mensen die sportverruwing en 
vandalisme positief waarderen. Gedrag in de 
ene sportsituatie kan aanstekelijk zijn voor 
gedrag elders, bij andere sportgebeurtenissen 
dus. De toenemende verruwing van de sfeer 
rond voetbalwedstrijden uit het Nederlandse 
betaalde voetbal werkt remmend op de 
participatie als toeschouwer voor velen. 
Bovendien kunnen op de lange duur ook 
velen ervan worden weerhouden het voetbal-
spel te gaan beoefenen. Inmiddels is wel 
duidelijk dat het volledig uitbannen van 
vandalistisch gedrag van voetbalsupporters 
voorlopig een illusie is. Beter is het daarom 
in het bijzonder de aandacht te richten op 
factoren die geweldsbevorderend en gewelds-
vertninderend zijn. Speciale aandacht worde 
daarbij gericht op de aanpak door de politie, 
de begeleiding in treinen en dergelijke maar 
ook op bijv. pogingen die erop gericht zijn 
groepen supporters positief bij de vereniging 
te betrekken. 
WerkwtHe. De gang van zaken bij een drietal 
verenigingen (Feyenoord, Ajax en F.C. 
Utrecht) wordt nader onder de loupe 
genomen. Daarbij wordt zowel de politie-
aanpak als de begeleiding door de club nader 
geevalueerd. Inzicht in het functioneren van 



politie en vereniging wordt verkregen door 
enquete-onderzoek en observaties. Wedstrij den 
van de drie verenigingen worden gevolgd om 
een duidelijk beeld te krijgen van groepen 
agressieve toeschouwers in interactie met 
politie en club. Voorts vindt er een aantal 
open, kwalitatieve vraaggesprekken plaats 
met de diverse betrokkenen (clubbesturen, 
politiefunctionarissen en supporters) 

. waaruit mogelijke beinvloedingsprocessen 
duidelijk kunnen worden. 
Behalve bij het Ministerie van Justitie werd 
voor dit onderzoek subsidie aangevraagd bij 
(en verkregen van) de Stichting de Nationale 
Sporttotalisator, en de Ministeries van 
Binnenlandse Zaken en van WVC. 

20. Politiereactie op vrouwenmishandeling 
( 1985 ) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Wostmann 
33 	Supervisie: mr. drs. H. G. van de Bunt 

Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor strafrechtswetenschappen 

Aanleiding en relevantie. Als gevolg van de 
hernieuwde opkomst van de vrouwen-
beweging in de jaren '60, is vanaf het begin 
van de jaren '70 het verschijnsel vrouwen-
mishandeling sterk in de belangstelling komen 
te staan. Niet alleen de ernst en omvang van 
mishandelingspraktijken werden duidelijk, 
maar ook het tekort schieten van de sociale 
controle door de directe omgeving, de hulp-
verlening, politie en justitie. Deze `derden' 
bleken, ook als zij goedwillend waren, een 
politiek van non-interventie te volgen, met 
als feitelijk resultaat dat zo de onmacht-
situatie van mishandelde vrouwen veelal werd 
bestendigd. Dit gold (en geldt wellicht nog 
steeds) ook voor politie en justitie. Uit buiten-
landse studies valt op te maken dat de politie 
zich in gevallen van vrouwenmishandeling 
bij voorkeur zeer terughoudend opstelt. 
Hierover worden argumenten aangevoerd die 
deels te maken hebben met de organisatie 
van het politiewerk en het politie-apparaat 
en deels een weergave zijn van de algemeen 
maatschappelijke opvattingen van (voor)- 
oordelen ten aanzien van de ernst en oorzaken 



van het verschijnsel vrouwenmishandeling. 
Politie-ingrijpen wordt pas dan op zijn plaats 
geacht wanneer de `grenzen van het "normaal" 
geweld worden overtreden'; het letsel is te 
ernstig om genegeerd te worden, of de 
openbare orde dreigt te worden verstoord. 
Hoewel de opsporingstechnische argumenten 
niet zonder meer gekwalificeerd kunnen 
worden als `onjuise of `uit de lucht gegrepen', 
kan men niet aan de indruk ontkomen, dat 
deze argumenten in veel gevallen slechts 
rationalisaties vormen voor argumenten die 

_ te maken hebben met de kijk op vrouwen-
mishandeling van de betreffende functionaris-
sen. 
Nederlandse onderzoeken naar politie-optreden 
bij vrouwenmishandeling zijn schaars, maar 
zij bevestigen het vermoeden dat ook de 
Nederlandse politie zich zeer terughoudend 
opstelt en vrouwenmishandeling niet snel 
als strafrechtelijk relevant probleem definieert. 

34 	Deze studies gaan alle uit van een zekere 
onwil van politiezijde om vrouwenmis-
handeling als probleem serieus te nemen. 
De maatschappelijke aandacht voor allerlei 
vormen van (sexueel) geweld tegen vrouwen, 
die door de vrouwenbeweging is gewekt, 
heeft ook in de kringen van politie en justitie 
tot een herbezinning geleid. Een van de 
resultaten daarvan is de instelling (in 1979) 
van de inter-departementale Werkgroep 
aangifte sexuele geweldsmisdrijven' (werkgroep 
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	De Beaufort), die in 1982 haar eindrapport 
uitbracht. 
In dit rapport wordt een groot aantal 
aanbevelingen gedaan om tot een betere opvang 
van de slachtoffers van deze delicten te 
komen. Onlangs is op initiatief van de 
Utrechtse Kinder- en Zedenpolitie een 
werkgroep opgericht, die de rhogelijkheden 
zal onderzoeken voor rechtsbijstand aan 
deze categoric slachtoffers. De resultaten van 
beide werkgroepen kunnen van groot belang 
geacht worden voor de slachtoffers van het 
in veel opzichten vergelijkbare delict vrouwen- 
mishandeling. In 1982 werd door het 
Ministerie van 8ociale Zaken en Werkgelegen-
heid een studieconferentie georganiseerd over 
vrouwenmishandeling en sexueel geweld, • 
waar werd gepleit voor een actiever overheids- 



beleid ter bestrij ding van deze vormen van 
geweld. 
Een van de resultaten van deze conferentie is 
geweest de Toorlopige Nota met betrekking 
tot het beleid ter bestrij ding van sexueel 
geweld tegen vrouwen en meisjes', van 
oktober 1983. Bij uitvoering van dit beleid 
zullen strafwetgeving en justitiele instanties 
een niet onbelangrijke rol spelen. Het is te 
verwachten dat de wijze van omgaan met 
vrouwenmishandeling en vergelijkbare 
geweldsvormen in toenemende mate kritisch 
zal worden gevolgd door de buitenwacht. 
De bestrijding van (sexueel) geweld tegen 
vrouwen wordt immers geplaatst in het kader 
van emancipatie van vrouwen en is daarmee 
een belangrijk en af en toe 'hot issue' in de 
politiek. Om bij al deze aanspraken tot een 
afgewogen en te verantwoorden beleid te 
kunnen komen, is het noodzakelijk om 
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop 
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	feitelijk wordt opgetreden in gevallen van 
vrouwenmishandeling. 
Vraagstelling. Het onderzoek wil de 
politiereactie ten aanzien van vrouwenmis-
handeling beschrijven en inzicht bieden in de 
motieven achter dat optreden. 
Onderzocht zullen worden: 1) het feitelijk 
handelen in concrete gevallen vanaf de eerste 
confrontatie van een politiefunctionaris met 
een (mogelijk) geval van vrouwenmishandeling 
tot en met de beslissing om dit geval al dan 
niet te vervolgen; 2) het beslissingsproces dat 
aan dat handelen ten grondslag ligt. Hierbij 
zal met name aandacht worden besteed aan 
de keuze tussen een meer `criminaliserende' 
en een meer 'hulpverlenende' aanpak. 
Under `mishandeling' wordt verstaan zowel 
de fysieke (ook sexuele) mishandeling, als 
de serieuze bedreiging daarmee. 
Het onderzoek beperkt zich tot man/vrouw 
relaties omdat met name daar in het verleden 
het politie-optreden te kort geschoten is, 
om hierboven aangegeven redenen. Under 
man/vrouw relaties worden niet alleen 
huwelijkse, maar ook buitenhuwelijkse 
relaties begrepen. In bepaalde gevallen 
mogelijk ook recentelijk `beeindigde' relaties 
waarbij de ex-partners nog zeer intensief 
contact met elkaar onderhouden, bijv. 



nog in hetzelfde huis wonen. Het onderzoek 
beperkt zich tot politie-optreden omdat daar-
door alle beslissingen in de vervolgingsfase 
worden bepaald. 
Werkwifte. Om de gezochte gegeirens boven 

• tafel to krijgen lijkt de volgende strategic zinvol. 
— Bekeken worden alle gevallen van vrouwen-
mishandeling die gedurende een bepaalde 
periode (2 maanden) op enigerlei wijze bij de 
politic binnenkomen. 
— Van doze gevallen wordt in kaart gebracht: 
de wijze van binnenkomen (o.a. de afdeling 
waarbij ze zijn binnengekomen) en de wijze 
van afdoening (de gang van deze gevallen 
door het apparaat eventueel tot en met het 
bureau van de 0.v.J. of het kantoor van eon 
hulpverleningsinstelling). Hierbij wordt ook 
aangegeven in hoeverre adviezen zijn 
opgevolgd, bijvoorbeeld advies om aangifte 
te doen, of om contact to leggen met een 
maatschappelijk werker van het bureau. Ook 
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	de contacten tussen afdelingen over eon bepaald 
geval worden aangegeven. 
— Een typologie van incidenten wordt 
opgesteld om eventuele verschillen in 
behandeling van gevallen binnen het apparaat 
(verschillende afdelingen, of functionarissen) 
zichtbaar to maken. Hierbij zal vooral van 
schriftelijk materiaal gebruik gemaakt worden: 
dag- en nachtrapporten(nutaties), dossiers 
ed. In enkele gevallen (bij twijfel of het om 
mishandeling gaat) kunnen betrokken functio-
narissen om nadere bijzonderheden worden 
gevraagd. In enkele gevallen zal wellicht de 
afdoening participerend geobserveerd kunnen 
worden, door bijvoorbeeld bij de Surveillance-
dienst mee to draaien of eon wijkagent to 
vergezellen of bij het rechercheverhoor aan-
wezig to zijn. 
— Vervolgens wordt het beslissingsproces 
gereconstrueerd dat aan de wijze van 
afdoening ten grondslag heeft gelegen. 
Factoren die in dat beslissingsproces eon rol 
spelen kunnen van verschillende aard zijn: 
factoren die te maken hebben met de 
organisatie van het apparaat als geheel of 
van eon bepaalde afdeling; factoren die te 
maken hebben met de visie op het verschijnsel 
vrouwenmishandeling; factoren die te maken 
hebben met het bepaalde geval (feit dat het om 



een `oude bekende' van de politic gaat, feit dat 
betrokkenen zelf om politiebemoeienis hebben 
gevraagd, of er juist niets van moeten hebben, 
verder de ernst van het letsel, e.d.). 
Bij het zichtbaar maken van dit beslissings-
proces kan gebruik worden gemaakt van 
schriftelijk materiaal: beleidstukken, richt-
lijnen, rapporten, dossiers. Belangrijker zijn 
vermoedelijk de niet schriftelijke bronnen: 
interviews en eigen waarneming. Interviews 
worden gehouden met de politiemensen die 
de geselecteerde gevallen hebben behandeld. 
Door welke overwegingen, welke opvattingen 
en belangen hebben zij zich laten leiden bij 
het afdoen van de zaak? Welke betekenis geven 
zij zelf aan hun aandeel? Deze interviews 
zullen op de band worden opgenomen en 
later uitgewerkt. Ook eigen waarneming van 
de onderzoeker kan een rol spelen. Deze 
kan dan direct gekoppeld worden aan 
interviews. 

37 	Om te voorkomen dat de resultaten van het 
onderzoek te weinig representatief worden, 
verdient het aanbeveling om bij meer dan een 
korps het onderzoek uit te voeren. Te denken 
valt aan een korps gemeentepolitie van 
een grote stad en een groep van de rijkspolitie 
in een kleinere gemeente (bijvoorbeeld in de 
provincie Utrecht). Voor het grote stadskorps 
wordt voorgesteld de gemeentepolitie van 
Utrecht, waarmee in het verleden al (plezierige) 
contacten zijn gelegd. Met betrekking tot dit 
laatste punt is de onderzoeker van de zijde 
van het Ministerie van Justitie aangeraden om 
aansluiting te zoeken bij soortgelijk onder-
zoek, dat momenteel door de onderzoek- 
afdeling van de Directie Politic van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt 
uitgevoerd bij de Gemeentepolitie Eindhoven. 
Er zijn grote verschillen in het politie-optreden 
in Eindhoven en Utrecht; een vergelijking 
daarvan kan interessant zijn. Het ligt in de 
bedoeling het onderzoek per 1 september 
1985 van start te doen gaan. 

C. Wachtende subsidie-aanvragen 

21. Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang NJ de behandeling in de forensische 
psy chiatrie 



Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 
sectie forensische psychiatrie en penologie/ 
penitentiair recht. 

Initiatief tot dit project kwam voort nit 
samenwerking met de afdeling Psychiatrische 
Opleiding en Research van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Vogelenzang. 

Het onderzoekproject omvat een onderzoek 
naar de gedwongen psychiatrische opname en 
naar de toepassing van dwang bij de 
behandeling in zowel de algemene alsook 
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 mede- 

3 8 

	

	werking van de klinieken kan worden verkregen 
en dat afdoende waarborgen worden 
geschapen ten aanzien van de privacybescher-
ming. 

22. Ontwikkeling en afwikkeling van privaat-
rechtekke geschillen 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid 

In het bier voorgestelde onderzoek staat de 
advocaat centraal. Onderwerp van onderzoek 
is de wijze waarop advocaten — in overleg 
met hun client — onderhandelen in civiele 
geschillen. Uiteraard staan onderhandelingen 
door partijen niet los van hetgeen daarvoor 
is gebeurd en wordt in de onderhandelingen 
geanticipeerd op een eventuele civiele 
procedure. In die zin is onderhandelen in 
civilibus een fase in het proces dat begint bij 
het eerste contact tussen partijen en vaak pas 
eindigt lang nadat een rechter een 'finale' 
beslissing heeft genomen. De periode waarin 
onderhandeld wordt vangt aan na het ontstaan 
van het geschil en strekt zich soms nit tot 
na de rechterlijke beslissing. 
In het onderzoek wordt de rechterlijke 
beslissing als een vast gegeven beschouwd dat 



in dit onderzoek niet verder wordt onder-
zocht. Om praktische redenen is het onder-
zoek verdeeld in twee deelonderzoeken. In 
deelonderzoek 1 wordt de aandacht gericht 
op de periode voordat de rechter een (eind) 
beslissing neemt, in deelonderzoek 2 staat 
hetgeen na een procedure met de rechterlijke 
beslissing gebeurt centraal. 
De ACEWO adviseerde positief t.a.v. het 
voorgestelde deelonderzoek 1; deelonderzoek 
2 zou nader uitgewerkt moeten worden. 
Bovendien achtte de ACEWO het nood-
zakelijk'dit deelonderzoek te integreren met 
het hierna vermelde voorstel. 

23. Afwikkeling van civiele procedures na 
verwijzing door de Hoge Raad 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid 

39 	Het doe van het voorgestelde onderzoek laat 
zich als volgt omschrijven: 
— verkrijging van meer inzicht in de afwik-
keling van civiele procedures na vernietiging 
in cassatie in de rechtspraktijk, in het bijzon- 
der wat betreft de kansen op uiteindelijk succes 
in geval van cassatieberoep, de vormgeving 
van de procedure na verwijzing door de Hoge 
Raad en de grenzen, waaraan de rechter na 
verwijzing door de Hoge Raad gebonden is, 
een en ander zowel theoretisch (hoe zou die 
afwikkeling behoren te geschieden vanuit 
de wetgeving, gepubliceerde jurispnidentie en 
literatuur?) als praktisch (hoe geschiedt die 
afwikkeling nu eigenlijk in de praktijk?); 
— standpuntbepaling in de discussie over dit 
onderwerp in de literatuur; 
— formulering van aanbevelingen voor 
veranderingen in de opvattingen in de juris-
prudentie wellicht ook in de wetgeving, met 
betrekking tot deze procedure na verwijzing. 
Het onderzoekplan gaat uit van twee deel-
onderzoeken: 
1. een theoretisch/juridisch deel: bestudering 
van de relevante jurisprudentie en internatio-
nale literatuur; 
2. een empirisch deel: bestudering van de 
praktijk van de afwikkeling van civiele 



procedures na cassatie. Hieronder zijn 
begrepen: 
— een analyse van uitspraken van de Hoge 
Raad; 
— interviews dan wel enquetes bij advocaten; 
— dossieronderzoek. 
In haar advies gaf de ACEWO te kennen dat 
het aangegeven juridische deel moet worden 
gerekend tot de normale werkzaamheden 
van een juridische faculteit; terwip zij 
het empirische deel gaarne geIntegreerd zag 
met het hiervoor vermelde onderzoeksvoorstel. 

24. Verwachtingen van rechters t.a.v. de 
gevolgen van het invoeren van het vermogens-
rechtelijk gedeelte van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW) 

De voorgestelde enquote is het initiatief van 
enkele rechters; de besprekingen met het 
Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 

40 	Rechtspraak (NVR) om dit initiatief over te 
nemen zijn nog gaande. Technische en weten-
schappelijke begeleiding wordt verzorgd door 
de Vakgroep Rechtsfilosofie en Rechts-
sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, 
die ook de subsidie-aanvrage opstelde. 
De NVR staat in beginsel positief tegenover 
invoering van het NBW, zij het dat daarover 
binnen de rechterlijke macht wel verschillend 
wordt gedacht. Mede naar aanleiding van 
deze passage hebben de initiatiefnemers 
zich afgevraagd, niet alleen in welke mate en 
in welke opzichten binnen de rechterlijke 
macht de meningen over dit belangrijke 
wetgevingsproject zijn verdeeld, maar ook 
of het, nu hiernaar voorzover hun bekend nog 
geen kwantitatief onderzoek is verricht, 
misschien aanbeveling verdient urn zo'n 
onderzoek alsnog te doen plaatsvinden. 
Zij menen dat daarvoor alle reden is. 

25. Criminaliteit en strafgevoeligheid 
(hernieuwde versie) 

Rijksuniversiteit Leiden, Criminologisch 
Instituut 

Bij het onderzoek naar de achtergronden van 
criminaliteit bascert het Criminologisch 



Instituut zich op de volgende uitgangspunten: 
1) Criminaliteit ontstaat als gevolg van een 
wisselwerking tussen een persoon en zijn 
omgeving en is als zodanig een functie van 
diens persoonskenmerken en de kenmerken 
van zijn omgeving; 2) Crimineel gedrag moet 
worden bestudeerd vanuit een ontwikkelings-
perspectief; 3) Criminaliteit is een heterogeen 
begrip. Aan de verschillende vormen van 
criminaliteit zullen verschillende oorzaken 
ten grondslag liggen. 
Het thans voorgestelde onderzoek heeft 
betrekking op een categorie delinquenten die 
men vroegdelinquenten heeft genoemd. 
Dit zijn jongeren die reeds op jeugdige leeftijd 
bij herhaling strafbare feiten plegen en daar-
voor al dan niet met justitie in aanraking zijn 
gekomen. Is dit eerste het geval dan blijken zij 
tot de hardnekkige recidivisten te behoren. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
chronische delinquenten niet alleen moeite 

41 	hebben met de bestaande normen op straf- 
rechtelijk gebied. Reeds lang voordat zij met 
justitie in aanraking kwamen vielen zij op 
door hun gedrag, zowel op school, in de 
buurt als thuis. Ook daar blijken zij moeite 
te hebben zich aan de bestaande regels te 
houden. Op grond van deze observatie is men 
tot de werkhypothese gekomen dat bij de 
bedoelde categorie van vroegdelinquenten 
sprake is van een mislukt socialisatieproces. 
De uitwerking en toetsing van deze 'over-
all'-hypothese vormt het onderwerp van het 
voorgenomen onderzoek. 



Jaarverslag van de Adviescommissie 
Extern Wetenschappelijk Onderzoek 
De ACEWO rondt haar eerste termijn af 

Een kort verslag van haar activiteiten 
gedurende de periode juli 1984 tlm april 1985 

Aangezien de uitwerking en concretisering 
van het voornemen van de Minister van 
Justitie tot herinstelling van de ACEWO niet 
kon worden gerealiseerd voOr 1 januari 1985 
— de datum waarop de ACEWO van rechts-
wege zou ophouden te bestaan,— is door de 
Minister de zittingsperiode van de toenmalige 
ACEWO verlengd tot 1 mei 1985. Dit stelde 
de hier nog aan het woord zijnde ACEWO in 
staat om een vierde verslagjaar vol te maken. 
Viermaal kwam de ACEWO in deze periode 
plenair bijeen; daarnaast vond als gebruikelijk 
veel overleg in subcommissieverband plaats. 
Het aantal aanvragen waaraan de ACEWO haar 

42 	aandacht wijdde bedroeg ditmaal dertien: 
tien maal betrof dat een onderzoek, en drie 
maal een congres (samenstelling delegatie, 
kosten van deelneming en van organisatie). 
Zie hiervoor het hierna opgenomen schema: 
`Overzicht van de behandelde subsidiever-
zoeken'. De adviezen die uit de behandeling 
van deze aanvragen voortvloeiden liggen 
opnieuw ter inzage bij de Centrale Bibliotheek 
en het Stafbureau Voorlichting van het. 
Ministerie van Justitie. Een afschrift is te 
verkrijgen door de direct belanghebbenden. 
Begeleidingscommissies stelde de ACEWO in 
voor zes onderzoeken, te weten: 
— Werklozen in de rechtszaal (voorzitter: 
drs. G. Weening) 
— Zedelijkheidswetgeving in Nederland, 
Zweden en Denemarken (voorzitter: mevrouw 
mr. T. van Vleuten-Goedemoed) 
— Algemene beginselen behoorlijk bestuur 
(voorzitter: mr. J. Nicaise) 
— De rol van de psychiatrie en gedragsweten-
schappen bij de verlenging c.q. beeindiging 
van de TBR (voorzitter: drs..G. Weening) 
— • De actieve rol van de Officier van Justitie 
in de opsporingsfase (voorzitter: prof. dr. A. J. 
Hoekema) 
— Klachtenregelingen voor individuen (prof. 
dr. E. Blankenburg) 



Nog twee begeleidingscommissies zullen door 
de secretaris namens de oude ACEWO worden 
ingesteld; het betreft de onderzoeken: 
— Sexuele ervaringen in de vroege jeugdjaren 
— Documentatieproject jurisprudentie strafrecht 

Het voortbestaan van de ACEWO 
In reactie op het advies van de Projectgroep 
Externe Advisering (de zgn. Commissie Van 
der Ploeg) tot opheffing van de ACEWO, had 
de Minister van Justitie te kennen gegeven 
voorshands niet te denken aan opheffing, 
maar te streven naar een bescheidener opzet 
van de ACEWO (minder leden) en een 
eenvoudiger adviesprocedure. Dienaangaande 
is na.overleg tussen de ACEWO en de departe-
mentsleiding een voorstel geconcipieerd, 
dat vervolgens is voorgelegd aan de Minister 
van Justitie. 
Deze blauwdruk voor een ACEWO-1985 kent 
drie constituerende elementen: 

43 	— de sectorraad blijft model staan voor de 
samenstelling; 
— het evenwicht tussen beleidsrelevantie en 
wetenschappelijke kwaliteit bij de beoordeling 
van subsidieverzoeken blijft gehandhaafd; 
— zo ook de benadrukking van het externe 
karakter der advisering. 
Dat de `over-all'-samenstelling van de 
ACEWO geent blijft op die van een sector-
raad wil dus zeggen dat er vertegenwoordigers 
zitting in zullen hebben van de overheid, de 
gebruikers en de wetenschap. Hetgeen hier 
vertaald wordt met vertegenwoordigers van: 
— het Ministerie van Justitie; 
— de departementale tuitendiensten' en de 
maatschappij in den brede; 
— de juridische en sociale wetenschappen. 
Bij de departmentale tuitendiensten' of 
buitendepartementale justitiele werkvelden 
of beleidsterreinen wordt hier gekozen voor: 
— de strafrechtstoepassing; 
— de rechtspleging. 
Dit houdt in dat de terreinen van de 

• 	wetgeving en de politie niet meer rechtstreeks 
vertegenwoordigd zullen zijn. 
In het kader van het streven naar een in-
krimping van het aantal leden voor een nieuwe 
ACEWO, zal worden volstaan met het 
uitnodigen en benoemen van een vertegenwoor- 



diger per genoemde instantie, dienst dan wet 
veld. Het aantal ACEWO-leden zal daarmee 
op zes komen: een vertegenwoordiger van 
het Ministerie van Justitie, de strafrechtstoe-
passing, de rechtspleging, de maatschappij 
in den brede, de juridische en de sociale 
wetenschappen. Alle uitnodigingen en 
benoemingen zullen plaatsvinden op 
persoonlijke titel. 
Teineinde aan de beide andere genoemde 
constituerende elementen gestalte te geven 
wordt hier uitgegaan van twee hooggekwali-
ficeerde wetenschapsbeoefenaars, in wier 
handen tevens het voorzitterschap en het 
vice-voorzitterschap zal worden gelegd. 
Voorstellen tot wijziging van de advies-
procedure die tot een door het departement 
gewenste tijdsbesparing zouden moeten 
leiden, kon de ACEWO de Minister van 
Justitie niet doen. 

44 	Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken 
In dit overzicht komen achtereenvolgens 
de subsidieverzoeken ten behoeve van 
onderzoeken en van congressen aan de orde. 
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 
self. 
In het geval van tericht ACEWO aan 
indiener' is sprake van een voorlopig oordeel 
van de ACEWO aangaande een conceptvoor-
stel dat aan de subsidieverzoeker schriftelijk 
kenbaar is gemaakt. Van dergelijke berichten 
wordt in dit overzicht alleen melding gemaakt, 
indien op het moment van afsluiting van dit 
verslag nog geen definitieve voorstellen van de 
betrokken subsidieverzoekers in behandeling 
zijn genomen. 
Gegevens omtrent het onderzoekplan van 
een subsidie-aanvrager treft men aan in nr. 7, 
jaargang 1985 van Justitiele Verkenningen 
onder het hoofd: `Onderzoek onder auspicien 
van de adviescommissie extern wetenschap-
pelijk onderzoek (ACEWO)'. 
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Beschikking van de Minister van Justitie 
tot herinstelling van de Adviescommissie 
Extern Wetenschappelijk Onderzoek 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Gezien het besluit van 2 februari 1981, 
kenmerk WODC en nr. ACEWO-1/5-81, 
waarbij de Adviescommissie Extern Weten- 
schappelijk Onderzoek werd ingesteld; 
Overwegende dat ingevolge het gestelde 
onder II van het voomoemde besluit de 
Adviescommissie van rechtswege ophoudt 
te bestaan met ingang van 1 januari 1985; 
welke datum bij het besluit van 20 december 
1984, kenmerk WODC en nr. ACEWO-1/50-84, 
is Veranderd in 1 mei 1985; 
dat het wenselijk is dat ook na genoemde 
datum in externe advisering over het externe 
wetenschappelijk onderzoek wordt voorzien; 

48 	dat bij een herinstelling van de Advies- 
commissie dient te worden gestreefd naar een 
eenvoudiger adviesprocedure en een inkrim-
ping van het aantal leden; 

Beslu 

I. de adviescommissie opnieuw in te stellen 
voor een tijdvak van 1 mei 1985 tot 1 mei 
1989; 
II. te bepalen dat deze commissie, behoudens 
eerdere opheffing, van rechtswege ophoudt 
te bestaan met ingang van 1 mei 1989; 
III. het aantal leden van dew commissie te 
bepalen op zes, alien te benoemen op 
persoonlijke titel; 
IV. voor deze commissie de volgende regeling 
vast te stellen; 

Regeling voor Adviescommissie Extern 
Wetenschappelijk Onderzoek 

A. Begripsbepalingen 

art. 1: De regeling verstaat onder: 
'de Minister': 	de Minister van Justitie; 
'het Ministerie': het Ministerie van Justitie; 
'het WODC': 	het Wetenschappclijk Onderzoek 

en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie; 



'de onderzoe- 
ker': 	de rechtspersoonlijkheid bezittende 

instelling die de verantwoordelijk-
heid draagt voor de inhoud, de 
personele bezetting van en de 
financier' voor het onderzoek; 
dan wel — in uitzonderingsge-
vallen — de natuurlijke persoon 
die deze verantwoordelijkheid 
draagt; 

'de Wegwijzer': de Wegwijzer ten behoeve van 
aanvragers en gebruikers van een 
subsidie voor wetenschappelijk 
onderzoek', brochure, uitgave 
WODC, 's-Gravenhage 1983; 

'extern weten- 
schappelijk 
onderzoek': 	door derden verricht wetenschappe- 

lijk onderzoek op het terrein van 
politie en justitie (exclusief dat 
op het terrein van de kinderbe-
scherming) dat geheel of gedeel-
telijk door het Ministerie van 
Justitie wordt gefinancierd. 

49 	B. Taak van de commissie 

art. 2: De commissie heeft tot taak de 
Minister te adviseren omtrent aangelegen-
heden betreffende het externe wetenschap-
pelijk onderzoek. 
In het bijzonder heeft de commissie tot taak: 
a) de Minister te adviseren omtrent de 
toekenning van subsidies voor het uitvoeren 
van extern wetenschappelijk onderzoek dan 
wel de publikatie van de resultaten van 
zodanig onderzoek. 
Daarbij dient zij alle bij haar ingediende 
onderzoeksvoorstellen te toetsen aan de 
criteria van wetenschappelijke kwaliteit en 
beleidsrelevantie, een en ander tegen de 
achtergrond van de voor het Ministerie voor 
extern wetenschappelijk onderzoek beschik-
bare gelden. 
Ten behoeve van de beoordeling van de 
beleidsrelevantie van een onderzoeksvoorstel 
zal de commissie zich doen bijstaan door een 
vertegenwoordiger van de departementale 
afdeling op wier specifieke terrein dit voorstel 
be trekking heeft. 
b) de Minister te adviseren omtrent verzoeken 
van derden om financiele steun bij het 
organiseren van nationale en internationale 
wetenschappelijke congressen. 
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De commissie heeft voorts tot tank er op toe 
te zien, dat bij extern wetenschappelijk 
onderzoek waarvoor de Minister subsidie 
heeft toegezegd, de onderzoeker zich houdt 
aan de algemene voorwaarden zoals die zijn 
vastgesteld in de Wegwijzer' en aan de 
bijzondere voorwaarden die eventueel 
daaraan gekoppeld zijn. 
Deze taak kan de commissie opdragen aan 
een voor het betreffende onderzoek door 
haar in te stellen begeleidingscommissie. 
De commissie is gerechtigd ten behoeve van 
haar adviserende en toezichthoudende taak 
externe deskundigen te consulteren. 

C. Samenstelling 
commissie 

art. 3: Tot leden 
benoemd: 
Mevrouw drs. E. 
Brunt 
dr. J. J. M. van 
Dijk 
prof. dr. R. W. 
Jongman 
mevrouw drs. 
G. Kriise 

mr. G. Mannoury 

prof. mr . P. J. P. 
Tak, tevens 
voorzitter 

en werkwifte van de 

van de commissie worden 

— publiciste te Amsterdam 

— hoofd WODC 

— hoogleraar criminologie 
Rijksuniversiteit Groningen 

— secretaris Centrale Raad van 
Advies voor het Gevangenis-
wezen, de Psychopatenzorg 
en de Reclassering 

— vice-president Rechtbank 
Zwolle 

— hoogJeraar inleiding tot de 
rechtswetenschap van de 
Katholieke Universiteit te 
Nijmegen 

Als ambtelijk secretaris van de commissie 
wordt aangewezen drs. W. Scheepmaker, die 
in de commissie een adviserende stem heeft. 
art. 4: De leden worden benoemd en ont-
slagen door de Minister. 
art. 5: De voorzitter wijst den der leden aan 
als zijn permanente plaatsvervanger. 
Bij bele t of ontstentenis van de voorzitter en 
de plaatsvervangende voorzitter wordt het 
voorzitterschap waargenomen door het in 
leeftijd oudste lid. 
art. 6: lndien in de c6mmissie een vacature 
ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk 
voorzien. 
art. 7: De commissie vergadert ten minste 
drie maal per jaar. 



Het is niet toegestaan zich voor deze 
vergaderingen door niet-leden te laten 
vervangen. 
De commissie stelt overigens zelf haar 
werkwijze vast. 
art. 8: De leden van de commissie en de door 
haar in te stellen begeleidingscommissies 
genieten voor het bijwonen van vergaderingen 
van hun commissie een vacatiegeld voor 
zover het Vacatiegeldenbesluit 1970 zich 
daartegen niet verzet. Voorts ontvangen zij 
voor hun werkzaamheden ten behoeve van 
hun commissie vergoeding van reis- en ver-
blijfskosten overeenkomstig de bepalingen, 
.welke te dien aanzien voor de burgerlijke 
rijksambtenaren zijn of zullen worden vast-
gesteld. 
art. 9: De commissie brengt jaarlijks aan de 
Minister verslag uit over haar werkzaamheden 
in het afgelopen jaar. 

51 	V. te bepalen, dat het archief van de 
commissie na beeindiging van haar werk-
zaamheden, behoorlijk geordend in beheer 
zal worden overgedragen aan het Hoofd van 
de Centrale Directie Post- en Archiefzaken 
van het Ministerie van Justitie; 
VI. te bepalen, dat deze beschikking zal 
worden geplaatst in de Nederlandse 
Staatscourant; 
VII. te bepalen, dat een afschrift van deze 
beschikking aan de Algemene Rekenkamer zal 
worden gezonden. 

's-Gravenhage, 24 juni 1985 

De Minister van Justitie, 
get. (F. Korthals Altes) 



II. ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET 
WETENSCHAPPELIIK ONDERZOEK- EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VAN HET 
MINISTERIE VAN IUSTTTIE (WODC)* 

A. Afgesloten onderzoek 

26. Privacy en persoonsregistra ties ( 1982) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 
Rapport: WODC-reeks nr. 59, Staatsuitgeverij 
1985 

Eind 1981 werd bij de Tweede Kamer een 
ontwerp ingediend van een Wet op de Persoons- 
registraties. Hierin werden maatregelen 
voorgesteld ter bescherming van de persoon- 
lijke levenssfeer van de in (voornamelijk) 
geautomatiseerde persoonsregistraties 
geregistreerde personen. Voor het toezicht op 

52 	de uitvoering zou een zgn. 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 onderzoek werd tevens nagegaan 
welke maatregelen in de sfeer van de privacy 
reeds waren getroffen door de houders van 
de registraties in het kader van de zgn. zelf- 
regulering. Het onderzoek werd in nauwe 
samenwerking met het CBS opgezet en 
uitgevoerd. 
Een eerste rapportage van de bevindingen uit 
het onderzoek heeft plaatsgevonden in de 
geheel aan het privacy-onderwerp gewijde 
aflevering nr. 8 van Justitiele Verkenningen 
in 1983. Belangrijkste resultaten van het 
onderzoek waren dat het aantal registraties 
waarop de wet van toepassing zou zijn 
aanzienlijk lager was dan veelal verondersteld 
werd. Voorts bleek dat er reeds op grote 
schaal privacybeschennende maatregelen 
waren getroffen, en dat dit meer het geval 
was naarmate men over registraties beschikte 
waarin meer privacygevoelige persoons-
gegevens waren opgenomen. 

* Zie Mededelingen 



27. Doom:Wen na ongeval (1984) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Het groeiend aantal gevallen van doorrij den 
na ongeval (art. 30 WVW) was voor de 
Centrale Politie Verkeerscommissie aanleiding 
de Minister van Justitie te verzoeken een 
onderzoek in te stellen naar de omvang van 
het verschijnsel en de factoren die op het 
doorrijden van invloed zijn. De beantwoording 
van deze vragen geschiedde d.m.v. bestudering 
van de over dit onderwerp handelende 
publikaties in Nederland en enkele 
omringende landen. 
Een van de meest opvallende beperkingen van 
deze literatuurverkenning was dat er slechts 
weinig over doorrij den na ongeval geschreven 
wordt. Recente publikaties met resultaten 
van empirisch onderzoek zijn al helemaal 
zeldzaam. 

53 	Niettemin bleek het mogelijk de fragmenten 
tot een min of meer consistent geheel samen 
te voegen. Uit diverse bronnen blijkt dat er 
sinds 1975 inderdaad sprake is van een 
vrijwel constante toename van het doorrij den 
na een ongeval. Deze toename komt groten-
deels voor rekening van het doorrij den na een 
aanrij ding met een stilstaand object, zoals 
een verkeersbord, de wegbebakening of een 
geparkeerd voertuig. De schade is over het 
algemeen zeer gering, hetgeen dan ook de 
belangrijkste reden was om een dergelijk 
voorval niet bij de politie te melden. De 
motieven om door te rijden worden in twee 
categorieen onderscheiden, te weten de vrees 
voor vervolging en berechting en de vrees voor 
andere onaangename gevolgen van het 
betrokken zijn geraakt bij een ongeval. De 
eerste groep van motieven speelt de voor-
naamste rol: in een aanzienlijk deel van de 
opgehelderde zaken bleek dat de doorrijder 
ten tijde van het ongeval onder invloed van 
alcohol was, zonder rijbewijs reed of tijdens 
ontzegging, of niet voldaan had aan zijn 
wettelijke verzekeringsplicht. 
Het rapport van dit onderzoek zal dit najaar 
verschijnen. 



28. Extra politie-inzet en riglen onder 
invloed (1983) 

Onderzoekers: mr. R. H. L. M. Bovens en 
mr. P. J. Prinsen 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 52, 
Staatsuitgeverij 1984 

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 
beschikbare 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 

54 	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 eon daling van 
het rijden onder invloed. Voorts heeft in 
Assen eveneens een voor- en nameting plaats-
gevonden; dit ten einde to kunnen controleren 
of eon eventueel to constateren verandering 
in het rij- en drinkgedrag in Weert niet veroor-
zaakt wordt door landelijke factoren als de 
economische recessie of accijnswijzingen. 
Zowel bij de voonneting als bij de nameting 
is gedurende eon aantal weekendnachten een 
groot aantal automobilisten steekproefs-
gewijs uit het verkeer genomen voor het 
(vrijwillig) deelnemen aan eon blaastest en 
een kort interview. 
De resultaten, waarbij naast het BAG het • 
zelfgerapporteerde rij- en drinkgedrag als 
indicatie voor de omvang van het verschijnsel 
gold, geven aan dat in Weert eon intensivering 
van de surveillance-inspanning, zoals hierboven 
vermeld, het rijden onder invloed niet doet 
dalen. Dit ondanks aanwijzingen, dat de 
intensiteit van de politie-inzet bij het Weertse 
publiek is overgekomen. Ook blijkt uit de 
beantwoording van de vragenlijsten dat de 
verdrievoudiging van de politie-inzet niet heeft 



geleid tot een verhoging van de subjectieve 
pakkans. 
De conclusie die men aan deze resultaten kan 
verbinden is dat de subjectieve pakkans niet 
evenredig stijgt met de objectieve pakkans 
(de werkelijke kans die men loopt om gepakt 
te worden). Kennelijk is de relatie tussen 
objectieve en subjectieve pakkans ingewikkelder 
dan men op het eerste gezicht zou zeggen en 
kan men niet verwachten dat op elk niveau 
van •politie-optreden een wijziging hiervan 
direct zijn uitwerking heeft op het gedrag van 
het publiek. 
Het onderzoek werd gefinancierd door de 
Directie Verkeersveiligheid en het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. 

29. Politiele misdaadbestrijding 

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

55 	Spickenheuer 	• 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 56, 
Staatsuitgeverij 1985 

In de voorbije jaren (1979-1983) zijn op 
initiatief van de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven door het WODC in enkele 
gemeenten proeven genomen met min of meer 
nieuwe methodieken van politiele 
criminaliteitsbestrijding. 
-Het hoofddoel van deze proefnemingen was 
om na te gaan of die methodieken enerzijds 
effect hebben in de bestrij ding, dat wil zeggen 
de vermindering van de kleine criminaliteit, 
en anderzijds of zij invloed uitoefenen op de 
(on)veiligheidsgevoelens van de bevolking en 
op de relatie tussen politie en publiek in het 
algemeen. Hiernaast waren zij bedoeld als 
stimulans voor het zg. lokale driehoeksoverleg 
(burgemeester, officier van justitie en politie-
chef) in de sfeer van de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde, met name 
inzake het opsporings- en verbaliseringsbeleid. 
Over deze experimenten is afzonderlijk 
gerapporteerd. 
De doelstellingen van het onderhavige 
eindrapport zijn: 1) een uitgebreide, 
afsluitende beoordeling van de door het 
WODC gedane experimenten, mede in het 



licht van de ervaringen die in andere landen zijn 
opgedaan met dergelijke proefnemingen en 
aanverwante onderzoeken; 2) mede aan de 
hand van deze beoordeling bezien of op de 
ingeslagen weg moet worden voortgegaan, 
of dat beter alternatieve routes worden 
opgezocht; 3) de onmiddellijke participanten 
aan deze onderzoeken — van loog' tot laag' 
— d.m.v. een grondige besprelcing van het 
(verrichte en toekomstige) onderzoek in de 
gelegenheid te stellen zich een gefundeerd 
oordeel te vormen over de betekenis van dit 
onderzoek voor de politiele misdaad-
bestrijding. 
Concreet is deze studie als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk II handelt over de algemene 
ontwikkeling van het (hervonningsgerichte) 
onderzoek in de Verenigde Staten en Engeland 
tot op de dag van vandaag. Hoofdstuk III 
bevat de bespreking van de achtergronden, 
voorgeschiedenis, opzet, uitvoering en 

56 	evaluatie van de eigen experimenten met 
politiele criminaliteitsbestrijding en, als een 
apart onderdeel, hun vergelijking met soort-
gelijke proefnemingen in het buitenland. 
In het IVe hoofdstuk wordt op grond van 
de ervaringen die in het buitenland en in 
eigen land met dit soort van onderzoek zijn 
opgedaan, en aan de hand van de nieuwe 
ontwikkelingen in enerzijds het onderzoek 
met betrekking tot politiele misdaadbestrijding 
en anderzijds in de politiele misdaadbestrijding 
in Nederland zelf, aangegeven in welke 
richtingen het onderzoek hier te lande zal 
kunnen worden voortgezet. Het ye  hoofdstuk 
vormt het algemeen besluit. Tot slot bevat 
het rapport een uitgebreide bibliografie. 

30. Ketenaansprakekkheid (1983) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 62, 
Staatsuitgeverij 1985 

Op 1 juli 1982 trad in werking de zgn. wet 
`Ketenaansprakelijkheid', bedoeld om het 
bewust niet betalen van belastingen en premies 
bij onderaanneming en het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. 
De werking van de wet wordt geevalueerd 



onder auspicien van de Sociale Verzekerings-
raad. Het WODC heeft in dat kader onder-
zoek gedaan naar de mate waarin de malafide 
onderaanneming na inwerkingtreding van de 
wet is teruggedrongen. Hiertoe is een onder-
zoek naar faillissementen gedaan, en is een 
inventarisatie verricht naar de eventuele 
opkomst van constructies ter omzeiling van 
aansprakelijkstelling op grond van de wet. 
Uit het onderzoek komt als bevinding, dat 
enkele jaren nadat de wet in werking trad 
duidelijk minder dan voorheen bij faillisse-
menten sprake blijkt te zijn van malafide 
onderaanneming. Dat de wet in die 
ontwikkeling een rol speelde, is gezien de 
resultaten van analyses op trends in 
faillissementsaantallen aannemelijk. Ook 
conjuncturele en structurele ontwikkelingen 
met name in de bouw speelden echter een 
rol. Uit de inventarisatie .blijkt dat op diverse 
manieren wordt gepoogd de kans op 

57 	aansprakelijkstelling te omzeilen, doch 
dergelijke methoden zijn eerder incidenteel 
dan veelvuldig gesignaleerd. Verscheidene 
personen die voorheen actief waren als 
koppelbaas weken uit naar andere terreinen 
van fraude. Het onderzoek geeft een moment-
opname van de situatie zo'n twee jaren nadat 
de wet in werking trad. Hoe de ontwikkeling 
op wat langere termijn zal zijn is niet zonder 
meer te voorspellen. 

31. De rechter aan het werk: overbelast of 
onderbenut? Een studie naar de tijdsbesteding 
en werkbelasting van rechters op arrondisse-
mentsrechtbanken 

Onderzoekers: mr. J. R. A. Verwoerd en 
mr. P. A. J. Th. van Teeffelen 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 54, 
Staatsuitgeverij, 1985 

In 1981-1982 verrichtte het WODC ten 
behoeve van de Normencommissie Blauw 
een tijdbestedingsonderzoek op de arron-
dissementsrechtbanken te Breda, Zutphen 
en Amsterdam. Aan de rechters werd gevraagd 
tijd te schrijven en enquetevragen te 
beantwoorden met betrekking tot de 



inrichting en de belastendheid van hun 
werkzaamheden. 
De aantallen aangebrachte en verwerkte zaken 
zijn in de periode 1970-1980 aanzienlijk 
toegenomen, meer dan het aantal der rechters. 
Naast deze aantallen is ook de bewerkelijk-
heid van de verschillende categorieen zaken 

•van essentieel belang voor de werkbelasting 
van het rechterlijk apparaat. 
De enquete wijst uit dat de rechters bereid 
zijn lange werkweken te maken. Blijkens het 
tijdschrijven verschilt de lengte van de 
rechterlijke werkweek te Breda (42 uur), 
Zutphen (45 uur) en Amsterdam (48,5 uur). 
De gebrekkige organisatie van het werk, de 
onvoldoende ondersteuning en de daaruit 
regelmatig voortvloeiende opeenhopingen 
van werk doen een aanslag op de arbeids-
satisfactie van de rechter. Gevoelens van 
overbelasting lijken meer verband te houden 
met de aard van de werkomgeving dan met 

58 	de lange duur van de werkweek. 
De niet-zaakgebonden werkzaamheden 
(literatuur/jurisprudentie bestuderen, 
commissiewerkzaamheden, management) 
vergen ongeveer een kwart van de rechterlijke 
werktijd; de zaakgebonden werkzaamheden 
ongeveer driekwart. De bewerkelijkheid van 
handelszaken, meervoudige strafkamerzaken 
en kortgedingzaken ligt gemiddeld veel hoger 
dan die van bijvoorbeeld echtscheidings- 
en politierechterzaken. 
Naarmate de schaarse vaardigheden van de 
rechter binnen het rechtbankbedrijf minder 
goed benut worden zal overbelasting zich 
eerder doen gevoelen. De mate waarin deze 
benutting plaatsvindt is afhankelijk van de 
verdeling van het werk tussen de rechters 
onderling, de verdeling tussen de rechters en 
het ondersteunend apparaat en van de 
rechterlijke taakopvatting. 
In de jaren zeventig is een verbeterde verdeling 
van het werk tussen de rechters d.m.v. meer en-
kelvoudige rechtspraak en meer specialisatie 
verwezenlijkt. Ook de taakopvatting van de 
rechter (vereenvoudiging van procedures, 
kort-gedingrechtspraak, prioriteitstelling) is 
sterk aan verandering onderhevig onder 
invloed van de groeiende aantallen zaken. 
Een relatief grote uitbreiding van onder- 



steunend personeel in de periode 1970-1982 
heeft echter niet geresulteerd in het elimineren 
van de werkbelastingsproblematiek op de 
arrondissementsrechtbanken. Oplossingen 
dienen niet zozeer in de kwantiteit van het 
rechtbankpersoneel als wel in de kwaliteit 
van het management van het werk gezocht 
te worden. 

32. Gelet op de persoon van de rechter 
Een observatie-onderzoek naar het straf-
rechtelijk beslissen in de raadkamer 

Onderzoekers: mr. J. R. A. Verwoerd en dr. 
P. C. van Duyne 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 58, 
Staatsuitgeverij 1985 

In aansluiting op het onderzoek naar de wijze 
van besluitvorming van officieren van justitie 
(Beslissen in eenvoud, van Duyne, 1984) 

59 

	

	heeft het WODC een onderzoek verricht 
naar de besluitvorming door de rechters van 
de meervoudige strafkamer. De onderzoekers 
werden in het begin van de jaren tachtig door 
het presidium van een arrondissements-
rechtbank in de gelegenheid gesteld als 
waarnemers bij het beslissingsgebeuren in de 
raadkamer aanwezig te zijn. Daartoe werden 
zij met het oog op het geheim van de raad-
kamer beedigd als waarnemend griffiers. 
Aangezien het hier veeleer om een terrein-
verkennend dan om een toetsend onderzoek 
ging, werd besloten tot een observatie-onder-
zoek, waarbij het doen en laten der rechters, 
hun optreden ter zitting en in de raadkamer, 
alsmede hun gesprekken zo voile dig mogelijk 
werden geregistreerd. Van een deel der 
raadkamergesprekken werden bandopnames 
gemaakt. 
Ten behoeve van de rapportage werden de 
gegevens van 27 zaken (onderverdeeld naar 
verschillende soorten misdrijven) gebruikt. 
Aan de hand van deze case-studies wordt 
beschreven op welke wijze de rechters de 
dossiers bestuderen, hoe het zittingsgebeuren 
verloopt en metbehulp van welke informatie 
de rechters in de raadkamer tot een beslissing 
geraken. In de studie wordt aandacht besteed 
aan de psychologie van het probleemoplossen, 



waarbij het gaat om een scala van zeer een-
voudige, duidelijk te definieren problemen tot 
zeer gecompliceerde, 'open' problemen. Het 
strafrechtelijk probleemoplossen wordt niet 
alleen bepaald door de aard van de zaak maar 
ook door de juridische en sociaal-organisa-
torische werkomgeving, vvaarbinnen de rechters 
werken. In de studie wordt daarom onder 
meer aandacht besteed aan de invloed van de 
rechters op elkaar (groepsprocessen in de 
raadkamer) en aan de invloed van andere 
procesdeelnemers, zoals de verdachte, de 
politie, de officier van justitie, de advocaat 
en de gedragswetenschappelijke rapporteurs. 
Aanbevolen wordt met behulp van per type 
delict op te stellen checklijsten de straftoe-
meting meer afgewogen en efficient te laten 
verlopen. Op deze manier zal niet alleen 
het belang van de (zwaar belaste) rechter, 
maar ook dat van de rechtszekerheid en 
openbaarheid der rechtspleging gediend 

60 	worden. 

33. Gezinsvorming door jonge emigranten 

Onderzoeker: mevr. drs: M. J. J. Aalbers 
Rapport: WODC-reeks nr. 60, 
Staatsuitgeverij 1985 

Op verzoek van de Tweede Kamer is een 
studie verricht naar de effecten van de maat-
regel welke inhield dat ook secundaire migran-
ten met een vergunning tot vestiging vanaf 
oktober 1983 over voldoende middelen van 
bestaan moeten beschikken indien zij hun 
huwelijkspartner naar Nederland willen laten 
overkomen. Op deze maatregel, waaraan 
een aantal overwegingen ten grondslag ligt, 
is nogal wat kritiek van zowel juridische als 
sociaal-emotionele aard geuit. Een en ander 
heeft ertoe geleid dat een mime probleem-
stelling is geformule&rd. Zo zijn in deze 
probleemstelling vragen opgenomen omtrent 
de werkelijkheidswaarde van zowel de over-
wegingen die hebben geleid tot de maatregel 
als de kritiek die crop is geleverd. Voorts is 
nagegaan in hoeverre door de maatregel het 
sestelde doe! — beperking van de immigratie 
van jongeren die op de Nederlandse arbeids-
markt nauwelijks of geen kans zouden hebben 



— is bereikt. De basis voor dit onderzoek 
wordt gevormd door de zgn. D54 formulieren, 
door middel waarvan de hoofden van plaatse-
lijke politie de Directie Vreemdelingenzaken 
van het Ministerie van Justitie'op de hoogte 
stellen van hun beslissingen ten aanzien van 
ingediende verzoeken om een vergunning tot 
verblijf. Aan de hand van deze formulieren kan 
een beeld worden gegeven van de omvang van 
het verschijnsel gezinsvorming. Bovendien 
zijn in 18 gemeenten bij de plaatselijke 
vreemdelingendiensten extra gegevens 
verzameld. Deze gegevens betreffen, in het 
kort, onder meer die omtrent de verblijfsduur 
in Nederland van de vreemdeling(e) die zijn 
of haar partner wil laten overkomen; de duur 
van het huwelijk; het eventuele kindertal van 
betrokkenen; de hoogte van het inkomen van 
betrokkenen; hun huisvestingssituatie en 
dergelijke. Aangezien deze 18 vreemdelingen-
diensten zo'n 50% van het totale aantal hier 

61 	woonachtige vreemdelingen bestrijken kan 
op basis van de verzamelde gegevens een 
representatief beeld worden gegeven van de 
jonge migranten die tot gezinsvorming over 
(willen) gaan. 

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

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

Eindrapport: WODC-reeks nr. 61, 
Staatsuitgeverij 1985 

Teneinde te voorzien in de behoefte aan 
inzicht in de recidive van TBR-gestelden, is 
een onderzoek dienaangaande ingesteld bij 
diegenen van wie de maatregel TBR is 
beeindigd in de periode 1974-1979. Daarbij 
zijn tevens gegevens verzameld over de delict-
achtergronden, over het verloop van de tenuit-
voerlegging van de maatregel, en over het 
verblijf in de betrokken TBR-inrichting(en). 
Daarnaast is op overeenkomstige wijze de 
recidive vastgelegd van langgestraften die in 
de periode 1974-1979 in vrijheid zijn gesteld. 



35. Evaluatie algemene verlofregeling 
gedetineerden ( 1982) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 64, 
Staatsuitgeverij 1985 

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

62 	onderzoeksvragen is verzameld door middel 
van directe observaties, documentatieanalyse, 
vraaggesprekken met verlofgangers en een 
enquete onder de inrichtingsdiredties. 
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 (WODC-reeks nr. 64) 
is een tweede rapport gepubliceerd, waarin 
wordt ingegaan op de ervaringen van 
gedetineerden en inrichtingsdirecties met 
de verlofregeling en op de incidenten, zoals 
niet of laat terugkeren, die zich in 1983 hebben 
voorgedaan. 

36. Regiemsontwikkeling in Rotterdam 
(1983) 

Onderzoekers: drs. A. Rook, M. Grapendaal 
en drs. B. van der Linden (directie Gevange-
niswezen) 

In het Huis van Bewaring in Rotterdam is 
een beleidsplan voor de inrichting opgesteld. 
Op verzoek van de inrichtingsdirectie is door 
het WODC in nauwe samenwerking met het 
Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van 



de Directie Gevangeniswezen onderzoek 
verricht ter ondersteuning van de beleids-
ontwildceling. Door middel van registratie 
van gegevens over gedetineerden en door 
interviews met gedetineerden is onderzoek 
gedaan naar de samenstelling van de 
gedetineerdenbevolking in het HvB en naar 
de behoefte van de gedetineerden aan hulp-
verlening en diverse regiemactiviteiten. 
In 1983 zijn de eerste resultaten van het 
onderzoek in een interimrapport vastgelegd. 
In 1985 is een eindrapport verschenen. 

371Justitieel drugbeleid in de Bondsrepubliek 
Duitsland ( 1984) 

Onderzoekers: mevr. drs. M. W. Bol en mevr. 
M. Brouwers 

Doel van deze literatuurstudie was een aantal 
justitiele/juridische aspecten van het drug- 

63 	probleem en het drugbeleid in West-Duitsland 
te belichten. In 1982 werd in dit land een 
nieuwe Opiumwet (BtMG) van kracht. Volgens 
deze wet is zowel gebruik als handel, van 
zowel soft- als harddrugs, strafbaar. Paragraaf 
35 voorziet in de mogelijkheid, bij een te 
verwachten straf van minder dan 2 jaar 
voorlopig van strafvervolging af te zien, mits 
de betrokkene zich onder behandeling stelt. 
Nagegaan werd, hoe er in de Duitse vaklitera- 
tuur gereageerd is op deze en andere 
paragrafen van de nieuwe wet. Er wordt een 
beschrijving gegeven van de praktische 
uitwerking. Een drietal ontwikkelingen die 
zich reeds voor 1982 aftekenden, blijken 
verder door te zetten: 1) Er komen steeds 
minder jeugdige daders voor de strafrechter. 
2) Bij lichtere delicten wordt er in de straf-
toemetingspraktijk wel degelijk onderscheid 
gemaakt tussen soft- en hardrugs; bij zwaar- 
dere delicten lijkt de hoeveelheid meer 
bepalend dan het soort drug. 3) Cannabis 
gebruikers worden relatief laag gestraft. 
Over het effect van de nieuwe wetgeving op de 
justitiabelen zelf kon niet veel gezegd worden; 
onderzoek op dit gebied is nog niet afgesloten. 
Om toch een beeld te geven van hetgeen 
verwacht mag worden, worden enkele resul-
taten beschreven van (vrijwillige en onvrij- 



willige) behandelingen die nog op basis van 
de oude wet werden aangevangen. Een samen- 
vattende conclusie is uit de beschikbare 
(fragmentarische) onderzoekgegevens moeilijk 
te trekken, hoewel er aanwijzingen voor zijn 
dat de succespercentages took voor het 'clean' 
blijven op langere termijn) in de loop der 
jaren '70 wat hoger zijn komen te liggen. 

38. Penitent iair drugbeleid in de VS., 
Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland (1984) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. L. Meyboom, 
m.m.v. mevr. drs. M. W. Bol 

In het kader van de drugproblematiek in 
Nederlandse penitentiaire inrichtingen werd 
een literatuurstudie verricht naar het beleid 
ten aanzien van druggebruikers in buitenlandse 
inrichtingen. Zowel wat betreft de problemen 

64 van de inrichtingen zelf als van de gebruikers 
die er verblijven blijken er veel overeenkom-
sten te bestaan tussen Nederland en de in de 
studie opgenomen landen. Pogingen om aan 
deze problemen het hoofd te bieden zijn: 
1) druggebruikers zoveel mogelijk buiten de 
penitentiaire inrichtingen houden of halen; 
2) druggebruikers zoveel mogelijk over de 
bestaande penitentiaire inrichtingen 
verspreiden; 3) het inzetten van medewerkers 
van niet-justitiele drughulpverlenings-
instellingen; 4) het instellen van aparte 
justitiele afdelingen of inrichtingen voor 
druggebruikers. 
Per land wordt voor elk van deze punten 
een overzicht gegeven van het gevoerde beleid. 
Verder komen aan de orde de uitkomsten 
van recidivestudies in de verschillende landen. 
Het blijkt dat opmerkelijk weinig onderzoek 
is verricht naar de effecten van welk speciaal 
penitentiair drugbeleid dan ook. Voorzover 
dit wel gebeurde, was het meestal onsyste-
matisch en zijn onderlinge vergelijkingen 
nauwelijks te maken. Niettemin lijkt met 
betrekking tot aparte drugafdelingen de 
indruk gerechtvaardigd dat zij relatief 
succesvol zijn. 



39. Reclasseringshulp aan allochtonen ( 1982 ) 

Onderzoekers: mr. R. H. L. M. Bovens en 
mr. J. J. Overwater 
Rapport: WODC-reeks, Staatsuitgeverij 
Te verschijnen najaar 1985 

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 
reclasseringsinstellingen tot dusverre hebben 
genomen om adequaat hulp te verlenen aan 
allochtonen. In een vooronderzoek is 
gebleken, dat daarbij een aantal varianten 
te onderscheiden is. Om meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen en werking 
van de verschillende varianten zijn in de 
loop van 1984 ca. 35 interviews gehouden 
met direct betrokkenen (zowel beleids- 
vertegenwoordigers als uitvoerenden). In het 
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bij de hulpverlening aan allochtonen naar 
voren komen, beschreven. Vervolgens wordt 
ingegaan op de diverse oplossingen die de 
reclassering heeft gekozen ten behoeve 
van een adequatere hulpverlening aan 
allochtonen. 

40. Drugssmokkelaars ( 1983 ) 

Onderzoeker: mr. J. J. Overwater 

In 1978 werd door de afdeling voorlichting 
van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen 
(VvRI) een landelijke 	 gevoerd, 
gericht op Nederlanders die kleine hoeveel-
heden softdrugs meenamen in hun vakantie-
bagage. De Werkgroep Nederlandse Gede-
tineerden in het Buitenland — een samenwer-
kingsverband tussen de VvRI en de Ministeries 
van Justitie en Buitenlandse zaken — heeft deze 
voorlichtingscampagne recent herhaald. 
Aangezien men er echter niet zeker van was 
dat de doelgroep nog steeds dezelfde was, 
werd het WODC benaderd met de vraag een 
profiel te schetsen van de voor een narcotica-
delict in het buitenland gearresteerde 
Nederlanders. De resultaten hiervan zijn 
neergelegd in een rapport dat in 1984 is 



gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de doelgroep 
in vijfjaar tijd aanzienlijk is veranderd. De 
gemiddelde leeftijd van de huidige koeriers 
ligt even boven de 30 jaar. Opleidingsniveau 
en arbeidsverleden geven geen florisant beeld 
te zien, terwijI veelal sprake was van enig 
justitieel verleden in Nederland. De grote 
steden in het westen van ons land leveren ruim 
een derde gedeelte van hen, de provincies 
Limburg en Noord Brabant ieder 10%. Het 
blijkt dat men veelal grote hoeveelheden 
narcotica (zowel soft- als harddrugs) in bezit 
heeft en dat gevangenisstraffen van 2 tot 5 
jaar in het buitenland eerder regel dan 
uitzondering zijn. 

B. Lopend onderzoek 

41. Evaluatie wijziging WROM (1982) 

Onderzoekers: drs. A. Klijn en G. Paulides 
66 	Voorzitter begeleidingscommissie: 

dr. J. J. M. van Dijk 

Het onderhavige onderzoek beoogt een 
evaluatie van de via de Wet Tijdelijke 
Voorzieningen Rechtsbijstand ingevoerde 
eigen bijdrageregeling inzake het beroep op 
advocatuur. 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 bedoelde regeling? 2) In•welke mate draagt 
de financiele prikkel bij tot een andere 
afweging bij het nemen van beslissingen inzake 
te ondernemen stappen bij het oplossen van 
rechtsproblemen? 
Het onderzoek — dat plaats vindt op vier 
bureaus Rechtshulp, nl. die te Rotterdam, 
Utrecht, Zwolle en Roermond — bestaat uit 
twee metingsfasen. De eerste betreft een 
groep rechtszoekenden voorafgaand aan de 
invoering van de bewuste maatregel, de tweede 
meting betreft een groep op wie de regeling 
wel van toepassing is. Elke metingsfase bevat 
twee meetmomenten. De betrokkenen worden 
schriftelijk benaderd op het moment dat ze 
een beroep doen op de rechtshulpvoorziening 
(via een bezoek aan het bureau of aan een 
advocaat). Vervolgens worden ze — indien de 



toestemming daartoe wordt gegeven — na 
ongeveer 9 maanden nadien telefonisch 
nogmaals benaderd. Op basis van de aldus 
verkregen informatie wordt de voorgenomen 
vergelijking gemaakt. De eerste meting startte 
in de periode november-december 1983. Via 
de genoemde bureaus werden ruim 1100 
bezoekers en ongeveer 800 schriftelijke aan 
een advocaat toegevoegden benaderd. Van hen 
deden 1174 personen aan het onderzoek mee 
(van de bezoekers 79%, van de toegevoegden 
33%). Ruim driekwart (943) van hen zou in 
principe telefonisch bereikt kunnen worden. 
In feite werd echter door het NIPO (Nederlands 
Instituut voor de Publieke Opinie en het 
Marktonderzoek) in oktober 1984 71%(669) 
telefonisch benaderd, waarbij een klein aantal 
verdere medewerking weigerde. Dit resulteerde 
in een netto respons van 577 personen (49% 
van de in aanvang tot medewerking bereid 
zijnde personen, 29% van het totaal aantal 

67 	daartoe aangezochten). 
In het najaar (oktober en november) van 1984 
is op dezelfde wijze de tweede metingsfase 
uitgevoerd. Nu werden ruim 1700 bezoekers 
en ongeveer 1200 schriftelijk toegevoegden 
benaderd. Van hen zal een gedeelte benaderd 
kunnen worden bij de telefonische enquete 
die in september dit jaar zal plaatsvinden. 
In de loop van dit najaar zullen de eerste 
resultaten via een interimrapportage aan de 
begeleidingscommissie bekend worden. Het 
eindrapport wordt in 1986 verwacht. 
Van de bezoekers werkt 87% aan het onder-
zoek mee; van de toegevoegden 29%. 

42. Evaluatie Bureau Echtscheiding 
Groningen (1984) 

Onderzoeker: drs. A. Klijn en drs. E. Hekman 
Voorzitter begeleidingscommissie: 
prof. dr. E. Blankenburg 

Ten behoeve van de huidige inspanningen van 
de wetgever gericht op een vereenvoudiging 
van de juridische procedure inzake echtschei-
dingsproblemen, is door het WODC eind 1983 
besloten positief te reageren op het verzoek 
van het Bureau Echtscheiding te Groningen 
een onderzoek te verrichten naar het 



functioneren ervan. Een dergelijk onderzoek 
tracht gestalte te geven aan het streven naar 
evaluatie-onderzoek voorafgaand aan wettelijke. 
regelingeh. 
In het afgelopen jaar is overleg gepleegd met 
het bureau om te komen tot het vaststellen 
van een onderzoekplan. Ook is, zoals 
gebruikelijk, een begeleidingscommissie 
ingesteld. In deze commissie hebben voorts 
zitting personen afkomstig nit de Nederlandse 
Gezinsraad, de advocatuur en het Ministerie 
van Justitie. 
Uitgangspunt van het onderzoek vonnt de 
driedelige vraagstelling: a) Wat is de reikwijdte 
van het bureau; b) wat is het karakter van 
het hulpaanbod; c) welke gevolgen heeft het 
hulpaanbod op het verloop van de athandeling 
van problemen ten gevolge van de scheiding. 
Deze vraagstelling moet worden geplaatst 
tegen de achtergrond van de doelstelling van 
het bureau, nl. in een vroegtijdig stadium 
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begeleiding het besluitvormingsproces positief 
te beinvloeden ter voorkoming van de vaak 
gehoorde kritiek op de sterk gefragmenteerde 
hulpverlening en de inadequate afstemming 
van het juridische en emotionele scheidings-
proces. Hoewel het bureau niet haar uitgangs-
punt vindt in het justitiele streven naar ver-
eenvoudiging van de juridische procedure, 
is een onderzoek naar het functioneren ervan 
relevant vanuit een wetgevingsoogpunt. Aldus 
kan inzicht worden verkregen in de aard van de 
factoren die het verloop van de scheiding 
Inoeilijk' of `makkelijk' doen zijn. Tevens 
valt de vraag te beantwoorden of een dergelijke 
interventie een substantiele bijdrage vormt 
tot een consensuele scheiding. 
Gegeven de vraagstelling ligt het voor de 
hand dat het onderzoek zodanig van opzet zal 
moeten zijn dat de resultaten een vergelijking 
mogelijk maken met het verloop van 
scheidingsprocessen zonder interventie van 
het bureau. Om die reden is besloten 
aansluiting te zoeken bij het eveneens te 
Groningen onder leiding van prof. Griffiths 
(vakgroep Rechtsfilosoof en rechtssociologie 
der Juridische Faculteit) uitgevoerde onder-
zoek naar de totstandkoming van omgangs- 



regelingen tussen kinderen en hun gescheiden 
ouders. 
Het onderzoek omvat meerdere deelonder-
zoeken. 
1. Registratie van hulpvraag 
Gedurende een periode van vijf maanden 
wordt via een daartoe ontworpen formulier, 
geregistreerd welke personen, met welke 
problemen een beroep op het bureau deden 
en wat de inhoud van het eerste contact is 
geweest. 
2. Eerste enquete onder clienten 
Wanneer men daartoe toestemming gegeven 
heeft wordt een maand na het laatste contact 
de betrokkene telefonisch of schriftelijk 
benaderd. Via een beperkt aantal vragen wordt 
nagegaan wat er in het contact met het bureau 
gebeurd is; hoe men dat contact waardeerde 
en welke effecten het gehad heeft. 
3. Interview met teamleden 
Gedurende de periode april-mei is een beperIct 
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onmiddellijk na afloop van een contact met 
clienten. Gepoogd wordt zo volledig mogelijk 
het feitelijk verloop van het contact te 
traceren. 
4. Tweede enquete onder clienten 
Ongeveer 9 maanden na het laatste contact 
zullen de clienten benaderd worden voor 
een meer uitgebreid mondeling interview. 
Daarin wordt getracht zicht te krijgen op het 
verloop van het scheidingsproces en de rol van 
de bureau-interventie daarin. Geprobeerd zal 
worden het scheidingsverloop te vergelijken 
met een vergelijkbare groep personen die in 
het kader van het onderzoek van prof. Griffiths 
zijn benaderd. 
5. Enquete onder hulpverleningsinstanties 
Een aantal instanties — te denken valt aan 
de advocatuur, de Raad voor de Kinderbe-
scherming en instanties op het gebied van de 
maatschappelijke dienstverlening — spelen 
een belangrijke rol bij de afhandeling van 
scheidingsproblemen. In hoeverre hun werk 
beinvloed wordt door de interventie van 
het bureau kan worden nagegaan via een 
enquete bij de betreffende instanties. In het 
algemeen is het wenselijk om daarbij te 
spreken over concrete contacten. Uiteraard 



dient danstoe de toestemming van de client 
gevraagd te worden, 
6. Analyse rechtbankregistratie 
Via een verbeterde justitiele registratie van 
het juridische procedureverloop is het moge-
lijk na te gaan in hoeverre op dit ylak zich 
effecten manifesteren die hieraan toege-
schreven zouden kunnen worden. 
Bij de planning van het onderzoek is er van 
uitgegaan dat het verzamelen van het 
benodigde materiaal ongeveer anderhalf jaar 
zal vergen. De lengte van deze periode hangt 
van meerdere factoren af die tevoren niet goed 
overzien kunnen worden. Allereerst speelt 
een rol de snelheid waarmee via de registratie 
een voldoende omvangrijk bestand aan 
scheidingssituaties kan worden opgebouwd. 
Gestreefd wordt hierbij naar ongeveer 200 
cases. Vervolgens speelt een rol de lengte van 
het interval tussen het bureaucontact en de 
afsluitende mondelinge enquete. Uitgegaan 
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maximaal 9 maanden. De duur van deze 
enquate zelf valt moeilijk te voorspellen. 
Al met al blijft het vooralsnog onzeker in 
hoeverre we er in zullen slagen medio 1986 
de materiaalverzameling ook feitelijk af te 
ronden. 
Het moment van eindrapportage is vanzelf-
sprekend afhankelijk van het voorgaande. 
Streefdatum vomit het najaar van 1986. 
Tussentijds zal aan de begeleidingscommissie 
gerapporteerd worden. Een eerste rapportage 
met betrekking tot de eerste drie onderzoeks-
delen staat gepland voor het najaar van 1985. 

43. De recidive van in 1977 veroordeelden 
( 1983 ) 

Onderzoeker: mevr. 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-onder-
zoek geentameerd onder de in 1977 veroor-
deelden. Het gaat dus om de vraag hoeveel 
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procent van de veroordeelden, en ook van de 
niet-vervolgden (beleidssepots) na een aantal 
jaren heeft gerecidiveerd, onderverdeeld naar 
kenmerken 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 
WODC van plan is uit te voeren (Justaplan). 
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 1985 zal het verslag van het 
onderzoek verschijnen. 

44. Dossieronderzoek echtscheidingen (1984) 

Onderzoeker: mevr. 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. 
Daartoe zal allereerst a) een steekproef uit de 
dossiers van in 1982 uitgesproken echtschei-
dingen worden geanalyseerd en zo mogelijk 
b) een steekproef uit dossiers betreffende 
verzoeken tot wijziging of latere vaststelling 
van alimentatie voor de ex-echtgenoot en c) 
een steekproef uit dossiers betreffende 
verzoeken tot wijziging of latere vaststelling 
van een omgangsregeling. Het ligt in de 
bedoeling in een volgende fase te trachten via 
mondelinge of schriftelijke ondervraging van 
alimentatiegerechtigden en alimentatieplich-
tigen inzicht te verwerven in het verloop van 
de feitelijke betalingen. 



Er wordt haar gestreefd om eind 1985, begin 
1986 verslag uit te brengen van de resultaten 
van het dossieronderzoek echtscheidingen 
(zie ad a) en van het dossieronderzoek 
alimentatiewijzigingen (zie ad b). 

45. Loopbaanontwikkeling in de (sociale) 
advocatuur (1984) 

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

Aanleiding tot dit onderzoek vorm de het feit 
dat het in 1984 tien jaar geleden was dat de 
eerste advocatencollectieven werden 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 
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advocatuur (De Balie geschetst, A. Klijn, 
WODC-reeks nr. 24, Staatsuitgeverij 1981). 
De resultaten van dit onderzoek toonden aan 
dat de sociale advocatuur een duidelijk te 
onderscheiden vorm van beroepsuitoefening 
binnen de Nederlandse advocatuur is. De 
centrale vraag in het onderhavige onderzoek 
is in welke mate men hier te doen heeft met 
een duurzame specialisatie. Om deze vraag 

• langs de weg van empirisch onderzoek te 
beantwoorden is besloten de feitelijke loop-
baanontwikkeling van de `eerste generatie' 
collectiefleden te vergelijken met een qua 
ervaring te vergelijken groep beroepsgenoten 
die hun praktijkuitoefening elders begonnen. 
Daartoe is een aselecte steekproef getrokken 
uit degenen die in de periode 1974-1979 
als advocaat zijn ingeschreven. Tezamen 
met de totale groep advocaten die in de 
bedoelde periode werkzaam zijn geweest in 
advocatencollectieven zijn deze via een 
schriftelijke enquete benaderd. De respons 
bedroeg 46%, waarbij geen verschil bestaat 
tussen beide groepen. Afgaande op de samen-
stelling van beide groepen in termen van 
geslacht en jaar van inschrijving, mag gesteld 
worden dat de respons een representatieve 
afspiegeling vomit van het onderzoeksveld. 



Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan een analyse en rapportage. In dit najaar 
zullen de resultaten gepubliceerd worden. 
Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking 
met prof. dr. E. Blankenburg (VU), die het 
WODC daartoe verzocht heeft. 

46. 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-
wachte ontwikkeling daarvan, alsmede over de 
financiele omstandighe den van de alimentatie-
betalende personen en degenen die de alimen-
taties ontvingen. Het onderzoek werd uitge-
voerd op het grondmateriaal dat het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gebruikt ten behoeve 
van het opstellen van de Statistiek voor 
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had op het (inkomsten)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 alimentatie-
betaling welke in het rapport Grenzen aan de 
Alimentatieduur zijn opgenomen. In het 
kader van de besluitvorming rond de voor-
stellen 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. 
Rapportage: 1986. 



47. Indirect onderscheid (1983) 

Onderzoeker: mr. P. Minderhoud 
Voorzitter begeleidingscommissie: 
mr. D. Allewijn 

Centraal in deze in het kader van het onder-
zoekprogramma van de Interdepartementale 
Coordinatiecommissie Minderhedenbeleid 
gestarte studie staat het verschijnsel indirect 
onderscheid. We spreken van indirect 
onderscheid indien: a) het onderscheidend 
criterium in wet- en regelgeving niet expliciet 
etniciteit is, maar dit in de praktijk voor 
allochtonen wel anders uitwerkt dan voor 
autochtonen (het onderscheid wordt veroor-
zaakt door een discrepantie tussen de in het 
criterium neergelegde Nederlandse nonnen en 
waarden en normen van uit andere cultuur-
kringen afkomstige personen of groeperingen); 
b) de wijze van uitvoering van formeel 
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voor allochtonen anders uitwerkt (wel moet 
sprake zijn van een causale (waarschijnlijke) 
relatie tussen regel en uitwerlcing). 
Dit onderzoek is een vervolg op het in 1983 
afgesloten onderzoek naar direct onderscheid 
in de Nederlandse wet- en regelgeving. Ge-
noemd onderzoek geeft ons een uitputtend 
overzicht van alle wettelijke bepalingen 
waarin onderscheid wordt gemaakt naar 
etniciteit. Doelstelling van onderhavig onder-
zoek is nu na te gaan in hoeverre op concrete 
(beleids-)terreinen waar in de wet- en regel-
geving geen sprake is van direct onderscheid 
wel sprake is van indirect onderscheid. 
Het onderzoek is eind 1983 gestart met een 
verkennende fase, waarin nagegaan werd in 
hoeverre inzicht verkregen zou kunnen 
worden. Inmiddels is gekozen voor aansluiting 
bij onderzoek dat is gedaan bij Bureaus voor 
Rechtshulp en Sociaal Raadslieden. Deze 
onderzoeken geven ons zicht op de terreinen 
waarop allochtonen meer problemen 
rapporteren dan autochtonen. Zeker als deze 
terreinen een `neutrale' wet- en regelgeving 
kennen kan een en ander een aanwijzing zijn 
voor het voorkomen van indirect onderscheid. 
Na een keuze uit de gerapporteerde problemen 
zullen deze door middel van dossieranalyse 



nader worden bestudeerd. Vervolgens zal 
worden nagegaan in hoeverre we kunnen 
spreken van indirect onderscheid in de wijze 
van uitvoering van formeel neutrale wettelijke 
regelingen. In die fase van het onderzoek 
richten we ons derhalve op uitvoerende 
instanties. 
In dit deel van het onderzoek zullen een aantal 
onderzoekmethoden gecombineerd worden: 
dossieranalyse; observatie en open interviews 
met betrokkenen. Het onderzoek zal deels 
beschrijvend, deels verklarend van aard zijn. 

48. De tifdsduur van de wetgevingsprocedure 
(1985) 

Onderzoeker: dr. G. J. Veerman 

Een regelmatig gehoorde klacht is dat de 
totstandkoming van een formele wet te lang 
duurt. Onderzoek op dit terrein is beperkt 
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naar de tijdsduur van het wetgevingsproces 
van Van Schendelen en Van Maarseveen 
(Proces van Wetgeving, Groningen, 1976). 
Met behulp van de PARAC-documentatie zal 
worden gepoogd inzicht te krijgen in de 
behandelingsduur van wetsontwerpen die de 
laatste jaren het Staatsblad hebben bereikt. 
Bezien zal worden welke fasen in die procedure 
relatief veel tijd vragen. In 1985 zal het 
onderzoek worden afgerond. 
Dit onderzoek naar de feitelijke hoeveelheid 
tijd die het wetgevingsproces kost, vormt, 
zo is het voornemen, de inleiding tot het 
verrichten van enkele andere studies rond 
dit thema. Gedacht wordt onder meer aan 
een rechtsvergelijkende studie, aan een 
bestudering van de fase voordat wetsvoorstellen 
aan het parlement worden aangeboden, waar-
voor thans een registratie wordt opgezet, 
alsmede aan de organisatie van de departe-
mentale wetgevingsarbeid. 

49. Leeftijdsgrenzen in het strafrecht (1985) 

Onderzoeker: drs. M. W. Bol 

Vrijwel overal bestaat sinds het einde van de 
vorige eeuw een nogal strikte scheiding tussen 



strafrecht voor jeugdigen en voor volwassenen. 
In een nog aan te vangen literatuurstudie zal 
een overzicht worden gegeven van straffen 
en maatregelen per leeftijdscategorie plus 
een overzicht van een aantal strafproces-
rechtelijke aspecten: a) rechtshistorisch en 
b) rechtsvergelijkend. Het voornemen bestaat 
vervolgens de functies c.q. doelen van het 
strafrecht voor jeugdigen af te zetten tegen 
die met betrekking tot volwassenen, en daarbij 
na te gaan wat de ratio is (geweest) voor deze 
opsplitsing van het strafrecht naar leeftijd. 
Op grond van theorieen uit de ontwikkelings-
psychologie wordt nagegaan, of een dergelijke 
opsplitsing inderdaad zinvol lijkt. In dit 
verband wordt ook aandacht besteed aan het 
voorontwerp van wet van de Commissie 
Anneveldt. Deze commissie bepleit invoering 
van een apart adolescentenstrafrecht voor 
16-24 jarigen. 

76 	50. Mentale belasting bff ME-en ( 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 Binnenlandse 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 zal in de loop van 1985 plaats 
vinden. 

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

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

In Zuid-Limburg is per 1 januari 1982 een 
gemeentelijke herindeling van kracht geworden 
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die tamelijk ingrijpende gevolgen heeft gehad 
voor de organisatie van rijks- en gemeente-
politie in deze regio. Een aantal rijkspolitie-
landgroepen en een gemeentelijk politiekorps 
werden opgeheven. Geheel nieuwe gemeente-
lijke politiekorpsen werden gevormd, de 
bestaande werden gereorganiseerd. Het 
onderzoek heeft zich zowel gericht op de 
voorbereidingen van deze veranderingen als op 
de nieuwe situatie na de gemeentelijke 
herindeling. Voor de materiaalverzameling is 
gebruik gemaakt van schriftelijke enquetes 
en mondelinge interviews onder de betrokken 
politiefunctionarissen (rijks- en gemeente-
politie), van documentenanalyses en van 
mondelinge interviews met personen die een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de voorbe-
reidingen. De onderzoekresultaten zijn voor 
een deel reeds gepubliceerd in een drietal 
interimrapporten. Eind 1985 wordt het 
onderzoek afgesloten met een eindrapportage. 

52. De toelating van raadslieden tot het 
politieverhoor 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 even-
tuele toelating van raadslieden tot het verhoor 
van verdachten op het politiebureau. In 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 
politieverhoor, de geldende voorschriften, 
de feitelijke 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. Deze 
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 



besluitvonning omtrent de onderhavige kwestie. 

53. Commissie kleine criminaliteit (1983) 

In het najaar van 1983 is de commissie ldeine 
criminaliteit ingesteld, onder voorzitterschap 
van dr. H. J. Roethof. De commissie kreeg 
tot taak om 'de Minister van Justine alsmede 
door zijn tussenkomst de andere betrokken 
ministers van advies te dienen over mogelijke 
verbeteringen bij de voorkoming en bestrijding 
van kleine criminaliteit'. Eind 1984 heeft de 
commissie een interiinrapport uitgebracht. 
Daarin wordt aan de hand van een aantal 
profielschetsen van bepaalde vormen van 
kleine criminaliteit een overzicht gegeven 
van aspecten die voor die criminaliteitsvorm 
kenmerkend zijn, alsmede van maatregelen die 
reeds zijn getroffen, of getroffen zouden 
kunnen worden, ter bestrijding en voorkoming. 
Deze profielschetsen zijn vervolgens de basis 
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	voor een aantal aanbevelingen van de commissie 
voor de verdere aanpak van de kleine crimi- 
naliteit. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de commune criminaliteit en 
de verkeerscriminaliteit. Ten aanzien van met 
name de commune criminaliteit spreekt de 
commissie zich uit voor een socio-preventieve 
aanpak, gericht op een versterking van het 
relatie- of functiegebonden toezicht, boven of 
naast een strafrechtelijke reactie. De aan-
bevelingen die in die richting worden gedaan 
richten zich rechtstreeks tot een aantal 
departementen. Met deze departementen is 
na het verschijnen van het interimrapport 
uitvoerig overleg gevoerd, teneinde het 
standpunt te vernemen op de aanbevelingen 
en conclusies van de commissie, maar ook 
teneinde te bezien welke maatregelen in dat 
verband reeds zijn genomen of op korte of 
langere termijn genomen zullen worden. 
De resultaten van dat overleg zijn terug te 
vinden in het beleidsplan `Samenleving en 
Criminaliteit' dat in mei 1985 door de 
Minister en Staatssecretaris van Justine aan 
de Tweede Kamer is aangeboden. 
In de instellingsbeschikking is bepaald dat de 
commissie ten behoeve van haar taak onder- 
zoek kan laten uitvoeren. Vanuit de vier 
subcommissies (die elk een belangrijk thema 



hebben uitgewerkt) zijn dan ook onderzoek-
voorstellen ingediend, welke onder verant-
woordelijkheid van de commissie zullen worden 
uitgevoerd. Deze voorstellen betreffen o.a. een 
onderzoek naar de gevoelens van onveiligheid 
van de bevolking, een evaluatie van de 
alternatieve sancties van jeugdige vandalen 
(zoals bijv. door het buro Halt te Rotterdam) 
en een experimentele aanpak van bepaalde 
vormen/objecten van vandalisme. Voorts is 
vanuit het interdepartementale overleg met het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat het 
voorstel gedaan tot een gezamenlijke evaluatie 
van de zgn. VIC-functionarissen (Veiligheid, 
Informatie, Controle). 
In het najaar van 1986 zal de commissie haar 
eindrapport uitbrengen. 

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

79 	Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

Al langer is er sprake van het verrichten van 
onderzoek naar het functioneren van de 
landgroepen van het Korps Rijkspolitie. Dit 
onderzoek is inmiddels daadwerkelijk ter 
hand genomen met een voorstudie over het 
beleid dat in het recente verle den ten aanzien 
van de landgroepen is gevoerd. Momenteel is 
de opzet van het in aansluiting hierop te 
verrichten empirisch onderzoek in bespreking. 
Daarin zal de positie en de rol van de 
commandanten van de landgroepen centraal 
staan. Deze nemen een sleutelpositie in, 
zowel binnen de districtsorganisatie en in de 
landgroep als extern naar het bevoegd gezag. 
Het onderzoek sluit daarmee aan op het 
huidige beleidsdenken over de uitvoering van 
politietaak bij het Korps Rijkspolitie, zoals 
dat zijn neerslag heeft gevonden in het 
'Rapport inzake de structuur en formatie van 
het staforgaan van een District te Land van het 
Korps Rijkspolitie', en in de ministeriele 
reactie daarop. 

55. Bevolkingsenquete ( 1985 ) 

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



Op grond van de regelmaat waarmee het 
- WODC verzoeken krijgt om bevolkings-
onderzoek te (doen) houden, kan men 
vaststellen dat bij gemeentepolitiekorpsen 
behoefte bestaat aan zulk onderzoek. Om aan 
deze behoefte te voldoen is een vragenpakket 
samengesteld waarmee politiekorpsen zelf 
de verlangde informatie kunnen verzamelen. 
Door middel van een postenquete te Sittard 
is dit pakket uitgeprobeerd. Verder is met 
dit pakket geexperimenteerd in Zutphen en 
Epe. Het project zal worden afgerond met 
een verslag waarin ook een handleiding voor 
toekomstige gebruikers zal zijn opgenomen. 
Het verslag zal naar verwachting begin 1986 
verschijnen. 

56. Almere: beleid voering in een gedecentra-
liseerd politiekorps (1984) 

Onderzoekers: drs. A. Slothouwer en drs. 
80 	.1. 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 verant-
woordelijken in deze (willen) uitzetten. Om 
dit probleem te onderzoeken en te helpen 
oplossen is in Ahnere een onderzoek gestart, 
om te beginnen naar het functioneren van 
een van de onderdelen van het korps d.m.v. 
observatie, analyse van documenten, en 
interviews. De eerste fase van het onderzoek, 
dater op was gericht een beeld te krijgen van 
de feitelijke gang van zaken van de dagelijkse 
taakuitvoering, is inmiddels afgesloten. In de 
tweede fase zal centraal staan de vraag naar de 
acceptatiegrenzen voor (veranderingen van) 
de tijdbesteding, de invloed van leidinggevenden 
op de taakuitvoering, en de informatie over 
besluiten en afspraken. 

57. 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 wordt in 1985 uitge-
bracht. 

58. 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- 

81 	plan. Dit activiteitenplan, gekenmerkt door 
justitiele 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. 

59. Registratieproject politiesepot in 
jeugdzaken ( 1985 ), 

Onderzoekers: drs. J. L. P. Spickenheuer, 
mevr. drs. E. J. M. Barendse-Hoornweg en 
A. van Loon 

In 1985 is in het arrondissement Rotterdam 
bij vier korpsen c.q. groepen van rijks- en 
gemeentepolitie gestart met het gebruik van 
een puntenlijstje, waarmee in jeugdzaken de 
beslissing tot het al dan niet opmaken van 
een proces-verbaal wordt gestandaardiseerd. 
Het WODC zal dit project na ca. een half 
jaar evalueren. De lijstjes worden hiertoe op 
het WODC verwerkt en er wordt een beperkt 
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dossieronderzoek gehouden bij politie en 
parket. 

60. Heling en helingbestrijding (1984) 

Onderzoeker: dr. A. ROell 

Naar aanleiding van een onderzoek naar de 
effecten van het merken van kostbare, 
diefstalgevoelige eigendommen (Goed 
Gemerkt: een nieuwe manier van inbraak-
preventie? Rapport: WODC-reeks nr. 51, 
1984) en een van de aanbevelingen in het 
lnterimrapport van de Commissie Kleine 
Criminaliteit, ontstond binnen het WODC de 
wens een onderzoek te doen naar heling en 
helingbestrijding in Nederland. Voorlopig zal 
het onderzoek uit twee fasen bestaan. De 
eerste fase, een overzicht van de literatuur 
over heling en helingbestrijding, is in het 
voorjaar van 1985 afgerond. De tweede fase 
zal bestaan uit een onderzoek naar de praktijk 
van de heling en vooral de helingbestrijding 
in Nederland. De gegevens voor deze fase 
zullen worden verzameld door middel van 
gesprekken met betrokken politiemensen, 
een schriftelijke enquete onder de politic, 
eventueel een dossierstudie en zo mogelijk 
observaties op plaatsen waar veel wordt 
geheeld zoals het Waterlooplein. Deze fase 
zal eind 1985 met een rapport worden 
afgerond. Afliankelijk van o.a. de uitkomsten 
van dit onderzoek zal worden beslist of in 1986 
bepaalde aspecten van het probleem heling nog 
nader zullen worden onderzocht. 

61. Buurhvachten (1985) 

Onderzoeker: dr. A. Roell 

De gemeente Amsterdam wil proberen haar 
inwoners actiever te betrekken bij de 
bestrijding van de (kleine) criminaliteit. Men 
wil daartoe zogenaamde buurtwacht- of buurt-
preventie-acties op touw zetten. Voor de 

, discussie in Amsterdam is aan het WODC 
verzocht een nota te schrijven over de 
verschillende vormen van en ervaringen met 
buurtwachtacties in andere, vooral Amerikaan-
se, steden. Dit discussiestuk is in het voorjaar 



van 1985 naar Amsterdam verstuurd. Het 
ligt in de bedoeling dat een eventuele uit-
voering van buurtwachtprojecten door het 
WODC zal worden begeleid en geevalueerd. 

62. Toezicht op vreemdelingen (1985) 

Onderzoeker: drs. M. M. J. Aalberts 

Na enige discussie in de Tweede Kamer werd 
in de uitgebreide commissievergadering d.d. 
5 maart 1984 een motie van mevr. van Es 
aangenomen, waarin de regering wordt ver-
zocht `een onderzoek te verrichten naar de 
mate waarin huidskleur en andere etnische 
kenmerken een rol spelen bij het vreemde- 
lingentoezicht'. De Minister van Justitie heeft 
zich inmiddels bereid verklaart deze motie 
uit te voeren. Het onderzoek is opgenomen 
in het onderzoekprogramma van de ICM. 
Tot op heden is er in Nederland nog geen 

83 	gericht onderzoek gedaan naar het opera- 
tionele vreemdelingentoezicht. Bovendien 
is uit onderzoek naar het optreden van de 
politie meer in het algemeen gebleken, dat 
het niet is aangewezen om onderzoek te 
verrichten dat uitsluitend is toegespitst op 
de rol van 'huidskleur en andere etnische 
kenmerken'. Een en ander heeft geleid tot 
een ruimere probleemstelling welke als volgt 
geformuleerd is: hoe wordt in Nederland door 
de politie het operationele toezicht op 
vreemdelingen uitgeoefend? 
Het onderzoek wordt gestart met een literatuur-
studie. Vervolgens zal via analyse van wet-
geving, voorschriften, interne rapporten enz. 
worden nagegaan hoe in de afgelopen drie 
jaren het beleid tot stand is gekomen. Daarna 
zal door middel van analyse van dag- en nacht-
rapporten, processen-verbaal, arrestantenkaar- 
ten en dergelijke bij enkele korpsen van 

• 	gemeentepolitie en bij een district van het 
korps rijkspolitie worden nagegaan hoe daar 
in de praktijk het toezicht op vreemdelingen 
daadwerkelijk is uitgeoefend. Vervolgens 
zullen (open) interviews plaatsvinden met 
zowel politiemensen als vreemdelingen. 
Tenslotte zal zo systematisch mogelijk worden 
geobserveerd hoe de politie in de betrokken 
gemeenten toezicht op vreemdelingen houdt. 



63. PoNide beleidsplannen (1985) 

Onderzoekers: mevr. drs. E. G. M. Nuijten-
Edelbroek en drs. L. Burgers (SGBO) 

Door de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en Justitie is in juni 1984 de adviescommissie 
beleidsplanning politie ingesteld (cornmissie 
Peper). De taak van deze commissie is 
aanbevelingen te doen over beleidsplanning 
op lokaal niveau ten behoeve van de politie. 
Deze aanbevelingen zullen — volgens het 
instellingsbesluit — worden gebaseerd op de 
door de commissie te houden inventarisatie 
van activiteiten op het gebied van beleids-
planning door de politic. In de aanbevelingen 
zal aandacht besteed worden aan de methoden 
van planning, aan de objecten van planning en 
de daaraan te stellen tiegrenzingen en aan de 
betrokkenheid bij en de mate van binding 
van planning. Een interdepartementale werk- 

84 	groep heeft ter voorbereiding van de werk- 
zaamheden van de commissie reeds een globale 
verkenning verricht op basis van een dertiental 
beleidsplannen. Voor de uitwerking van de 
werkzaamheden van de commissie is een 
beroep gedaan op het WODC en op de afdeling 
Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig 
onderzoek (SGBO) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). In een 
gefaseerde opzet zal worden nagegaan: 1) in 
welke mate gemeenten beschikken over, 
respectievelijk activiteiten ontwikkelen op 
het terrein van politiele beleidsplannen; 
2) wat de functie, reikwijdte, inhoud en de 
procedurele en beleidsmatige aspecten van de 
plannen zijn; en 3) wat de redenen zijn waarom 
men al dan niet tot politiele beleidsplanning 
is overgegaan en welke ervaringen met de 
beleidsplannen zijn opgedaan. Het onderzoek 
zal bestaan uit een kwalitatieve analyse van 
een representatieve steekproef uit de door de 
commissic reeds bijeengebrachte beleids-
plannen aan de hand van een op te stellen 
analyseschema. Vervolgens zal in een aantal 
gemeenten een gespreksronde plaatsvinden 
met alle relevante betrokkenen bij de voor-
bereiding, vaststelling en uitvoering van het 
politiebeleidsplan. Recentelijk is in het kader 
van het beleidsplan `Samenleving en 



Criminaliteit' aan de commissie gevraagd 
ook aandacht te besteden aan de afstemming 
tussen politiele en bestuurlijke beleidspro- 
gramma's en deze in haar advisering te 
betrekken. Bezien moet nog worden of en 
op welke wijze aan deze taakverruiming vorm 
kan worden gegeven binnen de opzet van het 
onderzoek. 

64. De organisatie en werking van de Centrale 
Recherche Informatiedienst (1985) 

Onderzoekers: dr. C. Fijnaut, mevr. drs. 
E. G. M. Nuijten-Edelbroek en mevr. mr . 
N. Dijkhoff 

De opsporing is in het nabije verleden 
gaandeweg meer en meer geregionaliseerd 
en gecentraliseerd. Deze ontwikkeling komt 
met name goed tot uitdrukking in de uitbouw 
van de Centrale Recherche Informatiedienst. 

85 	De snelle ontplooiing van deze dienst is 
evenwel niet probleemloos verlopen en roept 
ook op dit ogenblik, zowel intern als extern, 
allerhande vragen op. Mede op verzoek van 
de leiding van deze dienst is dit jaar begonnen 
met een onderzoek naar de positie van deze 
dienst in het politiebestel en naar haar 
werking op het vlak van de misdaadbestrijding. 

65. Pro efneming indicatieNst 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 strafrechtelijk beslis-
singsproces en explicitering van de besluit-
vorming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een lijst met beslissingsfactoren waaraan 
verschillende puntenwaarden zijn toegekend. 
De lijst is aan de hand van empirisch dossier-
onderzoek opgesteld en vervolgens in overleg 
met de OvJ'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 Haag voor de misdrijven: 
eenvoudige diefstal/diefstal in vereniging 



en mishandeling/vernieling. De eerste evaluatie 
van de ingezonden formulieren laat zien dat 
het aantal van de indicatie afwijkende beslis-
singen voor de hier genoemde misdrijven 
beneden de 20% blijft. Indien een OvJ van de 
indicatie wenst af te wijken, geeft hij daarvoor 
zijn beweegredenen op. De proef in het 
arrondissement Arnhem met de vervolgings-
indicatiellisten is in oktober 1984 van start 
gegaan en wordt in 1985 geevalueerd. 

66. 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 vanuit de Tweed e Kamer der Staten-
Generaal, de behoefte aan gegevens over de 
mate waarin (ernstige) fraudezaken zich 

86 	voordoen, en hoe de afloop is. In overleg met 
verschillende fraude-officieren, de fraude-
centrale van het CRI en andere bij regionaal 
fraude-overleg betrokken instanties is besloten 
niet tot een integrale, landelijke frauderegis-
tratie over te gaan, maar om eerst een experi-
ment te houden in vijf arrondissementen. Dit 
heeft als achtergrond enerzijds de complexiteit 
van fraudezaken, waardoor het gewenst wordt 
geacht eerst uit te proberen op welke wijze en 
bij welke fraudezaken registreren het beste 
kan geschieden. Anderzijds werd het nuttig 
geacht om niet slechts de zaken te registreren 
zoals die formeel bij de OvJ staan ingeschreven, 
maar ook de fraudegevallen die een fase 
daarvoor, in het fraude-overleg van OvJ en 
andere instellingen, ter tafel komen. 
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 1 juli 1984. Over 
de uitkomsten van de proef betreffende het 
onderdeel uitkeringsfraude is in de zomer van 
1984 aan de PPGG verslag uitgebracht. In de 
herfst van 1984 zal over de aan de FIOD ter 
kennis gekomen gevallen van fraude (zgn. 
FIOD-fraude) verslag uitgebracht. Herfst 1985 
zal over de andere vormen van fraude 
(ondernemersfraude en de zgn. klassieke 



fraude: zwendel, bedrog en oplichting) 
worden gerapporteerd, waarna eind 1985 
een eindverslag zal worden uitgebracht. Voor 
alle vormen van fraude wordt gestreefd naar 
een landelijke registratie. De FIOD-fraude- 
registratie loopt reeds. Voor de overige vormen 
van fraude kan de verwachting worden 
uitgesproken dat de landelijke registratie per 
1 januari 1986 zijn beslag zal krijgen. 

67. Evaluatie-onderzoek transactiebeleid 
in misdriffzaken (1983) 

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

Op verzoek van de vergadering van Procureurs-
Generaal is het WODC me dio 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 
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	23 december 1983 op 10 parketten voor 
alle ingeschreven zaken ter zake van een van 
de delicten eenvoudige diefstal (met als aparte 
categorieen fietsdiefstal en winkeldiefstal), 
eenvoudige mishandeling, vernieling, belediging, 
rijden onder invloed en doorrijden na een 
aanrij ding, 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 was 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 werd 
nagegaan of dit was geaccepteerd, en 
— zo niet — wat vervolgens de beslissing van 
de OvJ was. 
Daarnaast zijn, teneinde een vergelijking 
van de samenhang van vervolgingsbeslissing 
en daad-/dadergegevens te kunnen maken met 
de periode waarin de transactiebevoegdheid 
nog niet bestona, dezelfde gegevens verzameld 
over in 1982 ingeschreven zaken. Dit gebeurde 
in slechts vijf arrondissementen. Op basis 
van een eind 1984 aan de vergadering van 
Procureurs-Generaal uitgebrachte interim-
rapportage hebben begin 1985 gesprekken 
plaats gevonden met Ovrs van de diverse 



betrokken arrondissementen. De eindrappor-
tage, waarin de resultaten van deze gesprekken 
verwerkt zijn, zal naar verwachting eind 1985 
plaatsvinden. 

68. De executie van gelclboeten ( 1985 ) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Bij het grootste deel van de door de recht-
banken uitgesproken veroordelingen wegens 
misdrijven en overtredingen wordt een geld-
boete opgelegd. De executie van deze geld-
straffen lijkt in toenemende mate op 
problemen te stuiten, gezien het grote aantal 
signaleringen in het opsporingsregister. De 
recent ingevoerde vereenvoudigingen in de 
afhandelingsprocedure van (vooral) verkeers-
overtredingen hebben nauwelijks invloed 
uitgeoefend op het aantal te executeren geld-
straffen. De executieproblematiek, met name 

88 	de (on-)niogelijkheid tot executie d.m.v. 
beslag of tenuitvoerlegging van de voorlopige 
hechtenis, bleef dan ook in voile omvang 
bestaan: een niet te verwaarlozen deel van de 
veroordeelden betaalt eerst bij de onmiddellijke 
dreiging van toepassing van vrijheidsbenemende 
maatregelen. Ook de commissie Vereenvoudig- 
de Afdoening Lichte Overtredingen van 
Verkeersvoorschriften (cie. Mulder) is op dit 
probleem gestuit en heeft het WODC verzocht 
een onderzoek in te stellen naar de factoren 
die de betaalbereidheid van de tot geldboete 
veroordeelden beinvloeden. Daartoe zal een 
steekproef van tot geldboete veroordeelden 
worden ondervraagd. 
Rapportage: voorjaar 1986. 

69. Voorlopige hechtenis (1983) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

1984 geldt als een experimentaal 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 
verrichtte onderzoek naar het functioneren 
van deze nieuwe werkwijze, door middel van 
registraties, dossieronderzoek en een schrifte-
lijke enquete (Rapport: WODC-reeks nr. 57, 
1985). Ook in de toekomst blijft het WODC 
betrokken bij de evaluatie van de —herziene — 
werkwijze. 

70. Civiele statistiek-project (1983) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Als vervolg van de werkzaamhe den 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. 
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	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 
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 betrekldng 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 stijl' 
worden ontwikkeld. 

71. Project sehadevergoeding slachtoffers 
(1984) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Op initiatief van het district Alkmaar van de 
Rijkspolitie werd januari 1984 in het arrondis-
sement Alkmaar in overleg met het WODC een 
slachtoffer-schaderegelingsproject gestart. 
Hieraan wordt deelgenomen door twee land-
groepen van de Rijkspolitie (Stede Broec en 
Heiloo) en, op eigen initiatief sedert april, 
de gemeehtepolitie Hoorn. Het doe van het 
project is dat de politie zo veel mogelijk zelf 
een schaderegeling tussen de dader en het slacht- 

90 	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 
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 heeft tot september 1984 gelopen. 

72. Actualisering bevindingen generale 
preventie (1985) 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

In 1975 publiceerde het WODC de resultaten 
van een literatuuronderzoek betreffende 
`Effectiviteit van sancties' (L. J. M. &Anjou, 
G. de Jonge, J. J. van der Kaaden, Ministerie 
van Justitie, WODC, november 1975). 
Daarin werd de literatuur omtrent generale 



en speciale preventie samengevat. Sedert 
1975 is nogal wat nieuw onderzoek gedaan, 
met name op het terrein van de 'perceptual 
deterrence'-research. De mate waarin en de 
omstandigheden waaronder wetgeving en 
wetshandhaving generaal preventieve werking 
hebben is nog steeds een van de voornaamste 
vragen van strafrechtelijk beleid. Immers, voor 
beleidsvoering is het van groot belang inzicht 
te hebben in de factoren die een sprong in de 
richting van wetsconform gedrag bevorderen 
dan we! belemmeren. Omdat nieuw onder-
zoekmateriaal beschikbaar is gekomen, zowel 
in binnen- en buitenland, zal een actualisering 
van het destijds uitgebrachte rapport plaats-
vinden. Daarbij wordt echter voornamelijk 
naar generale en niet naar de speciaal 
preventieve effecten van wetten gekeken. 
In 1985/86 zal de literatuurstudie dienaan-
gaande worden voortgezet. 

91 	73. Samenhang in het justitieel syteem (1985) 

Onderzoekers: drs. A. C. Berghuis en drs. 
A. Rook 

De werklast van de overheidsinstanties, die zijn 
belast met de strafrechtelijke handhaving van 
'de rechtsorde is de laatste jaren enorm 
toegenomen. De groei van het werkaanbod 
stelt de verschillende betrokken instanties 
voor grote problemen. Daarbij wordt steeds 
vaker gewezen op het gebrek aan samenhang 
tussen de activiteiten van de verschillende 
onderdelen van het strafrechtelijke apparaat. 
Binnen het WODC is een werkgroep ingesteld 
die tot taak heeft gekregen een model te 
ontwikkelen, dat de werking van de 
verschillende onderdelen in hun onderlinge 
samenhang kwantificerend beschrijft op 
basis van een historische studie. In 1984 zijn 
de werkzaamheden van deze groep vooral 
gericht geweest op de ontwikkeling van een 
hypothetisch model, dat aan nader onderzoek 
op dit gebied richting moet geven. Daarbij is 
vooral gebruik gemaakt van eerder door het 
WODC uitgevoerd onderzoek. Deze fase van 
het project is eind 1984 afgesloten met een 
interimrapport. 
Op basis van het rapport is met de door de 



vergadering van procureurs-generaal ingestelde 
commissie, die de samenhang-problematiek 
moet bestuderen en die onder meer tot taak 
heeft gekregen de WODC-onderzoeken in 
deze te begeleiden, overleg gepleegd over 
nader onderzoek. Daarbij wordt in ieder geval 
aandacht besteed aan een gedetailleerde 
analyse van CBS-gegevens (Justinele 
Statistiek) over de doorstroming van zaken 
door het justitiele systeem in de periode 
1976-1983. Daarnaast zal voor een beperkt 
aantal delicten een (dossier)onderzoek worden 
gedaan naar de beslissingen inzake vervolging, 
strafvordering en -toemeting voor een reeks 
van jaren. 

74. Vervolging, strafvordering en straftoe-
meting bil opiumdelieten (1985) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

92 	Bij de Staten-Generaal is thans een wets- 
voorstel tot wijziging van de Opiumwet in 
behandeling. Met de wetswijziging wordt 
onder meer beoogd een groter aantal 
handelingen strafbaar te stellen. Omdat 
inwerkingtreding van de wet, zoals thans aan 
de Staten-Generaal voorgesteld, er mogelijk 
toe leidt dat de bemoeienis van alle bij het 
strafrechtelijk afdoen van inbreuk op de 
Opiumwet betrokken instanties zal toenemen, 
lijkt het goed dat deze wets(wijziging) zal 
worden geevalueerd inzake haar gevolgen 
voor de werkdruk. Om inzicht te kunnen 
verwerven in de omvang van de toename van 
de werkdruk is infonnatie over de effecten van 
de huidige wet gewenst. In dat kader is de 
vraag naar de vervolgings-, strafvorderings- 
en straftoemetingsbeleid bij Opiumwet- 

• 	delicten weer actueel geworden: 
Uit een analyse van de CBS-cijfers inzake de 
vervolging en straftoeneming bij Opiumzaken 
in 1982 is gebleken, dater tussen de 
verschillende arrondissementen op dit gebied 
aanzienlijke verschillen bestaan. Het thans 
ter beschikking staande materiaal laat echter 
niet toe na te gaan in hoeverre die verschillen 
moeten worden toegeschreven aan verschillen 
in de ernst van de zaken of aan de verschillen 
in het , beleid terzake in de arrondissernenten. 



Het WODC is gevraagd hiernaar onderzoek 
te verrichten. Hiertoe is een dossierstudie 
naar de besluitvorming inzake de vervolging, 
strafvordering en straftoemeting ondernomen, 
die in 1985 zal zijn afgerond. 

75. Tijdsbesteding van rechters en gerechts-
secretarissen van de strafrechtehjke sector 
van de Amsterdamse arrondissementsrecht-
bank (1984) 

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

Gezien de toenemende werkbelasting wil 
men, min of meer in navolging van de 
familierechtelijke sector aldaar, binnen de 
strafrechtelijke sector van de grootste 
arrondissementsrechtbank van ons land tot 
een betere organisatie en een gelijkmatiger 
verdeling van werkzaamheden komen. In 
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	april-juni 1984 is een tijdschrijfonderzoek 
uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt 
van op hun bruikbaarheid getoetste tijdschrijf-
formulieren. Hierbij werd voortgebouwd op 
ervaringen met het WODC-tijdsbestedings-
onderzoek op de arrondissementsrechtbanken 
te Breda, Zutphen en Amsterdam (WODC- 	- 
reeks nr. 54, 1985). 

• 	In 1985 is een rapportage verzorgd ten 
behoeve van de Amsterdamse rechtbank. 
De bevindingen bevestigen voor een deel de 
resultaten van het voornoemde WODC-tijds- 
bestedingsonderzoek. De Amsterdamse 
gegevens zijn echter meer verfijnd omdat per 
zaak tijdsbestedingen gemeten werden en 
omdat naast de tijdsbesteding van de rechter 
ook die van de gerechtssecretaris in beeld 
gebracht kon worden. Uit de bespreking van 
de rapportage op de Amsterdamse rechtbank 
vloeide het besluit voort om — met gebruik-
making van dezelfde onderzoeksmiddelen — 
in het najaar van 1985 nog enkele aanvullende 
metingen te verrichten en om door middel van 
observatie, vraaggesprekken en raadpleging 
van gerechtelijke statistiek een completer beeld 
van de Amsterdamse situatie te verkrijgen. 
De publikatie van het onderzoek zal, naar 
verwacht, in 1986 plaatsvinden. 



76. Het beroep op de rechter in Nederland 
en Nordrhein-Westfalen (BRD), 19 70-1982 

Onderzoeker: mr. J. R. A. Verwoerd 

Gerechtelijke statistiek van verschillende 
westerse industriestaten wijst niet alleen uit 
dat na de tweede wereldoorlog het beroep op 
rechterlijke instanties sterk is toegenomen 
maar ook dat, uitgesplitst per type zaak, er 
internationaal sprake is van grote verschillen 
in het gebruik van rechtspraak. Dit heeft te 
maken met zowel de bereidheid en het 
vennogen binnen de maatschappij recht te 
mobiliseren als met het netwerk van rechts- 
hulpverlenende, voorgerechtelijke en 
gerechtelijke instanties dat binnen een 
maatschappij functioneert. 
Naarmate de toegang tot de rechtshulp, 
buiten- en voorgerechtelijke instanties in 
een land groter is zal dit, naar verwacht, de 
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beperken. Internationaal onderzoek wijst uit 
dat deze doorstroom per type zaak aanzien-
lijk kan verschillen. In het onderzoek wordt 
aandacht besteed aan de kwantitatief 
belangrijke groep straf-, civiele en administra-
tieve zaken. 
Omdat Nederland en de Westduitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen in demografisch, sociaal 
en economisch opzicht sterk vergelijkbaar 
zijn en de wetgeving alsmede het gerechtelijk 
systeem eveneens op dezelfde leest geschoeid 
is zijn deze samenlevingen vanuit rechts-
politiek oogpunt zeer geschikt voor een 

- vergelijkende analyse. Belangrijke vraagpunten 
zijn het effect van de rechtshulp en buiten-
gerechtelijke afdoeningen en het effect van 
`standaard' versus `moeilijke' afdoeningen 
door de rechter op de werkbelasting van het 
gerechtelijk apparaat. 
De bevindingen wijzen uit dat — ondanks de 
vele 'overeenkomsten in beide samenlevingen 
— de omvang van de rechtsverzorging in 
Nordrhein-Westfalen vele malen omvangrijker 
is dan die in Nederland: meer advocaten en 
rechters en meer zaken die doorstromen naar 
de rechter. Nederland heeft echter een 
systeem van gesubsidieerde rechtshulp dat 
internationaal gezien, zijn weerga niet kent. 



Bovendien is in de jaren zeventig en tachtig 
het aantal door de rechtspraak behandelde 
zaken sterker toegenomen dan in Nordrhein-
Westfalen. Er lijkt hier sprake te zijn van een 
duidelijke inhaalbeweging. 
In 1985 is een interimrapportage verschenen. 
De gegevens zullen worden bezien in het 
kader van ontwikkelingen elders in de westerse 
landen (Belgie, Frankrijk, Denemarken e.a.) 
waar momenteel eveneens d.m.v. onderzoek 
de trends van 1970-1982 in kaart gebracht 
worden. Een internationale publikatie is in 
voorbereiding. De publikatie van het 
Nederlands-Duitse onderzoek zal geschieden 
in de vorm van een of meer tijdschriftartikelen, 
alvorens de WODC-publicatie het licht ziet. 
Het betreft hier een samenwerkingsverband 
tussen het WODC en prof. Blankenburg 
(rechtssociologie) van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 

95 	77. Jaarvers lag kinderrechters (1982) 

Onderzoeker: mevr. drs. E. J. M. Barendse-
Hoornweg 

Dit project, dat in 1982 moeizaam gestart 
werd, zal in 1985 voor het eerst leiden tot 
een jaarverslag van alle kinderrechters. 
De bemoeienis van het WODC beperkt zich 
tot het samenstellen van een compilatie 
van de negentien jaarverslagen. 

78. Gedetineerdenculturen in penitentiaire 
inrichtingen 

Onderzoeker: M. Grapendaal 

Met het verschijnen van de nota Taak en 
Toekomst van het Nederlandse Gevangenis-
wezen, is de nadruk van het penitentiaire 
beleid komen te liggen op het functioneren 
van gedetineerden tijdens hun detentie. 
Een van de factoren die dit functioneren 
(nadelig) zou kunnen beinvloeden, is het 
bestaan van een oppositionele gedetineerden-
cultuur. Zonder er van uit te willen gaan 
dat een gedetineerdencultuur per definitie 
oppositioneel zou zijn, is de bedoeling van dit 
(verkennend) onderzoek meer zicht te krijgen 



op de aard en inhoud van een dergelijke 
cultuur. 
In de V.S. is er een onderzoektraditie op dit 
gebied die in de afgelopen decennia twee 
verklaringsmodellen heeft opgeleverd: 
1) het deprivatiemodel dat stelt dat de aard 
van een gedetineerden-(sub)cultuur vooral 
bepaald wordt door de omstandigheden 
waaronder de detentie ten uitvoer wordt 
gelegd; 2) het importmodel dat er van uit 
gaat dat de gedetineerdencultuur een 
afspiegeling vomit van de waarden en normen 
die gedetineerden reeds voor hun detentie 
bezaten. In navolging van recente ontwikke-
lingen in deze onderzoektraditie, vvordt hier 
gepoogd een integratie van beide modellen 
tot stand te brengen, waarbij belangrijke 
variabelen uit de twee benaderingen worden 
samengebracht. • 	' 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie 
gevangenissen. De methode van onderzoek 
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steekproef van het bewarend personeel: b) 
een groepsgewijs af te nemen vragenlijst 
voor een steekproef van de gedetineerden: 
c) interviews met gedetineerden rond een 
aantal thema's waarvan aangenomen wordt • 
dat ze kenmerkend zijn voor een gedetineer-
dencultuur; d) een observatie/participatie-
periode in elke inrichting. 
De rapportage van het onderzoek zal medio 
1986 plaatsvinden. 

79. Inventarisatie probleemcategorieen in 
inrichtingen met beperkte bewa king ( 1984) 

Onderzoekers: M. M. Kammer en mevr. 
M. Brouwers 

In mei 1984 heeft het WODC een inventarisatie 
uitgevoerd van gedetineerden-kenmerken en 
probleemcategorieon in de 'half-open' 
inrichtingen. Onder deze verzamelnaam zijn 
een aantal penitentiaire inrichtingen samen-
gebracht, die gekenmerkt worden door een in 
principe vergelijkbare gedetineerdenpopulatie 
(zelfmelders, middellang-gestraften 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, 
`Nieuw Vosseveld' te Vught (de paviljoens 
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 was 
om na te gaan welke probleemcategorieen in 
deze inrichtingen aanwezig zijn, welke omvang 
deze categorieen hebben en welke samenhang 
er eventueel bestaat met persoonskenmerken 
(verslaving, culturele achtergrond, recidive) 
en inrichtingskenmerken. Hiertoe is in eerste 
instantie een kwantitatieve beschrijving van 
de betrokken inrichtingen gemaakt (op basis 
van het eenmalig populatie-onderzoek); naar 
aanleiding hiervan hebben gesprekken plaats-
gevonden met vertegenwoordigers uit verschil- 
lende geledingen van alle inrichtingen 
teneinde deze kwantitatieve gegevens meer 
relief te geven. 

97 	De rapportage is voorzien voor eind 1985. 

80. Inventarisatieproject penitentiaire 
inrichtingen voor vrouwen (1985) 

Onderzoekers: mevr. M. Brouwers en mevr. 
M. E. Sampiemon 

Als onderdeel van de serie inventarisatiepro-
jecten in de penitentiaire inrichtingen zal in 
1985 worden begonnen met een inventarisatie-
project in de inrichtingen voor vrouwen. In 
verband met de schaarste aan gegevens over 
vrouwelijke gedetineerden zal nog worden 
nagegaan in hoeverre het zinvol en mogelijk 
is dit project een iets bredere vraagstelling 
mee te geven en ook de detentiebeleving van 
de gedetineerde vrouwen in het onderzoek 
te betrekken. 

81. Werksituatie en functioneren van 
bewaarders (1985) 

Onderzoeker: M. M. Kommer 

Een in 1984 gepubliceerde literatuurstudie 
geeft een somber beeld van de werksituatie 
van bewarend personeel in de penitentiaire 
inrichtingen in het buitenland. Niet alleen 



brengt de combinatie van beveiligings- en 
bejegeningstaken hen geregeld in rolconflicten, 
ook de relaties met gedetineerden en het 
overige personeel zijn potentiele bronnen van 
spanning. Nederlandse gegevens wijzen in 
eenzelfde richting: het percentage bewaarders 
dat voortij dig de dienst verlaat (met name 
wegens arbeidsongeschiktheid) is erg hoog; 
hetzelfde geldt voor het ziekteverzuim in 
een groot aantal inrichtingen. Onderzoek naar 
de relatie tussen (facetten van) de werksituatie 
en het functioneren van executief personeel 
lijkt daarom gewenst. 
In september 1985 zal dan ook worden 
begonnen worden met de gegevensverzameling 
ten behoeve van een dergelijk onderzoek, 
waarbij de vraag centraal zal staan in hoeverre 
de eisen vanuit de thans vigerende 
van het gevangeniswezen (uitgedrukt in 
regiemsdoelstellingen, strafdoelen enz.), in 
combinatie met de de bewaarder . ten dienste 
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populatie, leiden tot een `stress'-veroorza-
kende werksituatie;Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd vanuit een interpretatief perspec-
tief, waarbij de relaties tussen de bewaar- 
der enerzijds en de overige.betrokken 
partijen (Den Haag', gedetineerden, directie, 
professionele staf, collega's en prive-omgeving) 
anderzijds centraal staan. Een dergelijke 
interactionistische benadering lijkt het best 
aan te sluiten bij de diverse theoretische 
inzichten over het functioneren van bewaar-
ders, zoals de sub-cultuur resp. de 'pluralistic 
ignorance'-these. Ook de organisatiesocio-
logische `negatiefed order'-theorie van organi-
saties, die op penitentiaire inrichtingen zeker 
van toepassing lijkt, vraagt om deze benadering. 
De gegevensverzameling zal plaatsvinden door 
middel van observatk, interviews, vragenlijsten 
en bronnenonderzoek, in (vooralsnog) drie 
HvB's (Breda, Haarlem II en 's-Gravenhage). 
Een (beleids)rapport zal omstreeks eind 1986 
gereed zijn; het ligt in de bedoeling dat het 
onderzoek tevens zal resulteren in een 
dissertatie. 



82. Risicobeperkende maatregelen en het 
externe vrijhedenbeleid in inrichtingen voor 
TBR-gestelden 

Onderzoeker: drs. A. Slothouwer 

In 1984 zijn door het WODC de uitkomsten 
gepubliceerd van een postenquete naar 
opvattingen van de rechterlijke macht en 
medewerkers van de inrichtingen over de 
tenuitvoerlegging van de maatregel TBR. 
Een van de uitkomsten van deze enquete 
maakt duidelijk dat er bij de rechterlijke 
macht zorgen leven over de wijze waarop in 
de inrichtingen vorm en inhoud wordt 
gegeven aan de beveiliging. De medewerkers 
van de inrichtingen zijn daarentegen de 
opvatting toegedaan dat beveiligingsover-
wegingen over het algemeen het gewicht 
krijgen wat ze verdienen. Tijdens de studie-
dagen TBR van april 1983 kwarn deze 
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wekkende vragen voor nader onderzoek 
lijken dan ook te zijn: hoe geven de inrich-
tingen in de praktijk vorm aan de beveiliging; 
hoe verloopt de besluitvorming rond het 
verlenen van externe bewegingsvrijheid; 
welke criteria worden daarbij gehanteerd e.d. 
Over de concrete invulling van dit project is 
overleg gaande met de Directie TBR/R en de 
directies van de inrichtingen. 

83. Inventarisatie in inrichtingen voor 
TBR-gestelden .  

Onderzoeker: drs. A. Slothouwer 

In de achterliggende jaren is de patienten-
populatie in de inrichtingen voor TBR-
gestelden geleidelijk veranderd. Herhaaldelijk 
is gewezen op het probleem van de aanwezig-
heid van patienten die eigenlijk in deze 
inrichtingen niet op hun plaats zijn. In 
aansluiting op de eerdere inventarisaties in 
inrichtingen voor langgestraften en in 
inrichtingen met beperkte bewaking bestaat 
het voornemen de aard en omvang van dit 
probleem te inventariseren. Voor ogen staat 
na te gaan welk gedrag de betreffende 
patienten karakteriseert, wat de achtergrond 



van deze patienten is en in welke inrichtings-
omgeving ze verblijven. Ter voorbereiding 
wordt overleg gevoerd met de Directie TBR/R 
en de directies van de inrichtingen. 

84. Reclasseringshulp win verslaafden ( 1985 ) 

Onderzoeker: drs. E. Leuw 

De reclasseringshulp aan verslaafden wordt 
momenteel voornamelijk door de consul-
tatiebureaus voor Alcohol en Drugs verzorgd. 
Ook de algemene reclasseringsinstellingen 
nemen een deel van deze hulp voor hun 
rekening. Op verzoek van de directie TBR/R 
zal onderzocht worden in hoeverre reclas-
seringshulp aan verslaafden afwijkt van 
reclasseringshulp aan anderen. Daannee wordt 
aangesloten op de beleidsvraag in hoeverre 
voor verslaafden speciale voorzieningen 
nodig zijn. Opzet en uitvoering van het onder- 
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TBR/R en met de reclasseringsinstellingen 
worden uitgewerkt. 

85. Recidivepatronen bij drugverslaafden 
( 1984) 

Onderzoeker: M. M. Kammer 

Recente publikaties geven een aanwijzing 
dat het achterwege blijven van bevredigende 
resultaten van recidive-onderzoek een gevolg 
zou kunnen zijn van ontoereikende analyse-
methoden en -technieken (of wellicht zelfs 
verkeerde methodologische uitgangspunten). 
Het onderhavige onderzoek is daarom in de 
eerste plaats gericht op evaluatie van een 
door Mann e.a. gesuggereerde analysetechniek 
— en eventueel nog soortgelijke — die veelbe-
lovend lijkt voor een wat minder omvangrijk 
onderzoek naar recidivepatronen van (heroine) 
verslaafden. Indien deze evaluatie positief • 
uitvalt, kan de techniek vervolgens worden 
gebruikt om er een behandelingswijze mee 
te evalueren. Ook zou dan kunnen worden 
nagegaan of recidivepatronen van niet-
verslaaf den er eveneens mee geanalyseerd 
kunnen worden; dit laatste zal echter niet in 
het kader van dit onderzoek gebeuren. 



Omdat het onderzoek uit twee delen bestaat, 
nl. evaluatie van de techniek en toepassing 
ervan als evaluatie-instrument, zijn twee 
onderzoekgroepen nodig. Een geschikte groep 
om voor de evaluatie van het instrument te 
gebruiken, is een groep heroineverslaafden 
waarvan de recidivegegevens verzameld zijn 
om de zgn. 'maturing-out' hypothese te 
toetsen. Een groep om de techniek als evaluatie-
instrument op toe te passen, is gevonden in de 
aan drugs verslaafde gedetineerden die de 
populatie vormden voor het onderzoek van 
Meijboom naar de experimentele opvang van 
deze categorie in Huizen van Bewaring 
(WODC-reeks nr. 55, 1985). Van een deel 
van hen waren reeds de recidivegegevens over 
de periode voorafgaand aan de detentie (in 
1979) verzameld; van de overigen is dit alsnog 
gebeurd, terwijl van de hele groep de recidive 
sindsdien is nagegaan. Hiertoe werd gebruik 
gemaakt van geanonimiseerde uittreksels van 
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	het Algemeen Documentatieregister van de 
Justitiele Documentatiedienst. De verzameling 
van de aanvullende gegevens heeft in de 
laatste maanden van 1984 plaatsgevonden. 
De analyse en rapportage zijn voorzien in de 
tweede helft van 1985. 

86. Recidivestudie Dienstverlening ( 1985 ) 

Onderzoekers: mevr. drs. M. W. Bol en 
mr. J. J. Overwater 

Dienstverlening houdt in dat een van misdrijf 
verdachte persoon die anders vermoedelijk 
een korte gevangenisstraf opgelegd zou krijgen, 
in plaats daarvan nuttige werkzaamheden 
verricht ten behoeve van de samenleving. 
Nadat in 1984 het eindrapport Dienstver-
lening (WODC-reeks nr. 47) is verschenen, 
bestaat thans het voornemen om eind 1985 
een aanvang te maken met een recidive-
onderzoek. Hiermee zal worden nagegaan, 
hoe de recidive van dienstverleners zich 
verhoudt tot die van anderszins gestraften. 



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

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

In Rotterdam en Alkmaar wordt aan slacht-
offers van (gewelds)misdrijven hulp verleend 
door vrijwilligers. In Rotterdam is nagegaan 
welke slachtoffers van (gewelds)misdrijven 
door de politie doorverwezen worden naar de 
hulpverlening en wat het Centrum voor Vrij-
willigers voor deze slachtoffers heeft gedaan. 
Najaar 1984 werd over het proces van door-
verwijzen en hulpverlenen gerapporteerd 
(WODC-reeks, nr. 49). In verband met de 
evaluatie van deze hulpverlening worden 
slachtoffers die hulp hebben gehad en een 
vergelijkbare groep die dat niet heeft gehad, 
ondervraagd over alle contacten (inclusief - 
die met de politie) naar aanleiding van het 
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hierover in Rotterdam kon worden gevoerd 
zeer gering is, zal over dit gedeelte eind '86 
begin '87 tezamen met de gesprekken uit 
Alkmaar worden gerapporteerd. 
In de praktijk is gebleken dat de politie 
slechts een deel van de geweldsslachtoffers 
naar hulpverleningsprojecten doorverwijst. 
Daarom is tevens een willekeurige groep 
(gewelds)slachtoffers, van wie bovendien wat 
gestolen is en die aangifte hebben gedaan, 
over al bun con tacten naar aardeiding van het 
misdrijf ondervraagd. Daardoor kan voor een 
grotere groep slachtoffers worden nagegaan 
welke ervaringen zij met name in hun 
contacten met de politie en justitie hebben 
opgedaan. Ook hierover zal eind '85 begin '86 
worden gerapporteerd. 

88. Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven 
(1982) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

In het kader van de evaluatie van het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven werden 250 
dossiers van het Schadefonds, betrekking 
hebbend op door slachtoffers bij het Schade-
fonds ingediende verzoeken om een uitkering, 



bestudeerd. Hierover is in 1984 gerapporteerd. 
In hetzelfde kader vond eveneens een onder-
vraging plaats van degenen die een verzoek om 
een uitkering hadden ingediend, waarbij 
aandacht werd besteed aan hun ervaringen 
als slachtoffer met politie en justitie, maar 
vooral aan de beleving van de procedure bij het 
Schadefonds. Rapportage van dit deel van het 
onderzoek zal in 1986 plaats vinden. 

89. De voorwaardelijke veroordeling met als 
bijzondere voorwaarde het aan de benadeelde 
vergoeden van de toegebrachte schade ( 1985 ) 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Naast de mogelijkheid tot het indienen van 
een verzoek om een uitkering uit het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven, dat bedoeld is als 
een `vangnee voor zeer schrijnende gevallen, 
zijn er diverse mogelijkheden voor slacht- 

[ 03 	offers van delicten om hun schade vergoed te 
krijgen. In dit project wordt aandacht besteed 
aan de door de rechter aan de veroordeelde 
in het kader van de voorwaardelijke veroor-
deling opgelegde bijzondere voorwaarde 
de aan het slachtoffer toegebrachte schade te 
vergoeden. Dit geschiedt door ondervraging 
van een honderdtal slachtoffers die als 
persoon (dus niet als ondernemer of bestuur-
der/bedrijfsleider van een rechtspersoon) 
slachtoffer werden van een delict, waarbij de 
dader tot schadevergoeding werd veroordeeld. 
De vragenlijst is een speciaal voor dit doel 
aangepaste versie van de vragenlijst die werd 
gebruikt in het kader van de evaluatie van 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de 
evaluatie van enkele slachtofferhulpprojecten. 
Rapportage zal in 1986 plaatsvinden. 

90. Risico-analyse slachtofferenquete ( 1983 ) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

In de slachtofferenquete 1982 zijn verschillende 
vragen over sociale isolatie, verhuisgedrag en, 
routine-activiteiten opgenomen. Via de theorie 
over sociale controle is 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. 
Publikatie: H. G. van Andel, Slachtofferschap 
in de woonbuurt: Informele sociale controle, 
segregatie en slachtofferschap (doctoraal- 
scriptie). 

91. Kenmerken van slachtoffers van vecht-
partifen (1982) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

Hoe jongeren betrokken taken 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 betrokken-
heid van jongeren tussen de 15 en 25 jaar bij 
vechtpartijen. Bij een klein gedeelte van hen 
wordt nagegaan waarom zij zo vaak als bena-
decide bij een vechtpartij betrokken taken. 
Ten slotte zullen bij deze groep enkele 

104 	hypothesen worden getoetst, die daarna bij een 
1 	 positieve uitslag hiervan in sociopreventie- 

programma's op scholen te gebruiken zijn. 
Begin 1986 zal hierover worden gepubliceerd. 

92. De omvang van sexueel geweld (1983) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Junger (in 
samenwerking 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 
naar handtastelijkheden met sexuele bedoe-
lingen ambigue 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 
fomnileringen. In deze nieuwe vragenlijst 
komen de verschillende vormen van sexueel 
geweld en de omstandigheden waaronder dit 
plaats kan vinden uitvoerig aan bod. Het CBS 
heeft een eerste publikatie hierover ver-zorgd. 
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93. Doorverwtjzing van slachtoffers van 
misdrijven ( 1985) 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

Door de Rotterdamse politie is het WODC 
verzocht om een experiment met het door-
verwijzen van slachtoffers van misdrijven. 
Naast het uitreiken van folders zal geexperi-
menteerd worden met een meer 'outreaching' 
methode, waarbij de politie bijv. het contact 
met de hulpverlening voor het slachtoffer 
legt. Eerste rapportage: begin 1986. 



ONDEIRZOEK ONDER AUSPICIPN 
VAN DE COORDINATIECOMMISSIE 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
KINDERBESCHERMING (CWOK)* 

A. Afgesloten onderzoek 

94. Gedragstherapie IV: Training van gezins-
voogdoteams (1979) 

Onderzoekers: drs. A. A. J . Bartels e.a. 
Pedologisch Instituut Amsterdam 

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. In totaal werden vier teams 
van twee gezinsvoogdij-instellingen getraind; 
het onderzoek behelst de training van drie 
van deze teams. Het eindrapport is in 

106 	september 1983 verschenen. 

95. Gedragstherapie V: Kursushuisprojeet 
(1980) 

Onderzoekers: drs. N. W. Slot e.a. 
Pedologisch Instituut Amsterdam 

Onderzoek naar het effect van een gedrags-
matige cursus in sociale vaardigheden in en 
vanuit het Kursushuis, een huis voor 'pro-
bleemjongeren', opgezet vanuit de begin-
selen van het Achievement Place programma; 
onderzoek naar factoren die bijdragen aan 
het succes van een dergelijke behandeling/ 
begeleiding. Het eindrapport is in maart 1985 
verschenen. 

96. Gedragstherapie VI: Afronding 

Onderzoekers: drs. N. W. Slot e.a. 
Pedologisch Instituut Amsterdam 

Onderzoek naar het effect van de sociale 
vaardigheidstrainingen die werden gegeven aan 

* CWOK, postbus 20310, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel. 070-706209/07/08 

070-706144 



sleutelfiguren uit de ambulante en residentiele 
jeugdhulpverlening. Enerzijds gaat het om de 
evaluatie van het functioneren van de cur-
sisten zelf, anderzijds gaat het om de evaluatie 
van de veranderingsstrategieen die binnen 
het tehuis of de instelling hebben plaatsge-
vonden als gevolg van de training in de GT-
methodiek. Tevens zijn in het kader van de 
GT-afronding personen getraind die in het 
kader van een alternatieve sanctie jongeren 
een sociale vaardigheidstraining kunnen 
bieden. Het eindrapport is in januari 1985 
verschenen. 

97. Validering Belson schaal ( 1982) 

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

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

en aard van stelen bij jongens, zoals in Enge-
land ontworpen door Belson. Vraag is of de 
Belson procedure (een gestandaardiseerd 
interview) in de praktijk ook voor de Neder-
landse situatie voldoet, m.a.w.: is dit instru-
ment betrouwbaar en valide genoeg om in 
Nederland een juiste indicatie te geven welke 
jongeren een zeer grote kans lopen om 
betrapt te worden op diefstal en in aanraking 
te komen met de politie? D.m.v. de schaal 
van Belson zouden dan in een vroeg stadium 
stappen kunnen worden genomen ter voor-
koming van recidive. Het eindrapport is in 
1984 verschenen. 

98. Trendstudie probleem- en succesgedrag 
van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
( 1983) 

Onderzoeker: drs. R. Maliepaard 
CWOK 

Doel van deze literatuurstudie is een syste-
matisch en samenhangend overzicht te geven 
van de resultaten van onderzoek en van 
gevoerd beleid rond het thema achtergronden 
van probleem- en succesgedrag van minder-
jarigen uit etnische minderheidsgroepen. 



Invalshoeken zijn: 1) aard, vorni en mate van 
probleemgedrag, kenmerken van de persoon 
en/of groep en diens levensomstandigheden 
en 2) gedrag, kenmerken, achtergronden en 
levensomstandigheden van `succesvolle' 
jongeren uit dezelfde of vergelijkbare bevol-
kingsgroepen. Het eindrapport is in mei 1985 
verschenen. 

99. Aan passing en predictie van aan passing 
III (AEPRA III, 1975)  

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

Doelstelling van AEPRA III is de in AEPRA II 
getoetste en in AEPRA I ontwikkelde COM-
procedure ingang te doen vinden, te verfijnen 
en uit te breiden. Het onderzoek bestond uit 
vier onderdelen, waarvan 'Tien jaar TBR- en 

108 	BB-gestelden' en het 'EEG-onderzoek' in 
1983, en het `Driehuizenproject' en het `Regio-
project' in 1984 zijn afgerond. 
In het Driehuizenprojece zijn in drie behan-
delingstehuizen (ZIB's) milieu-/administratieve 
gegevens verzameld van ± 50 jongens per 
tehuis gedurende twee jaar. Twee jaar is de 
behandeling gevolgd; na vertrek vond een 
follow-up plaats. Het eindrapport is in mei 
1985 verschenen en is een compilatie van de 
interimrapporten die over dit deelonderzoek 
zijn verschenen. In het eerste interimrapport 
wordt beschreven welke jongens in de tehuizen 
terecht komen, in het tweede interimrapport 
worden meningen van de jongens over bun 
verblijf in een van de ZIB's weergegeven en 
in het derde interimrapport wordt de ont- 
wikkeling van de jongens in de tehuizen 
geanalyseerd. Het vierde interimrapport 
tenslotte bevat een verslag van de follow-up 
van de jongens, een jaar na vertrek uit het 
behandelingstehuis. In het `Regioprojece 
is getracht alle hulpverlenende instanties met 
de COM-procedure te laten werken en deze 
te testen op haar bruikbaarheid. Het eind- 
rapport is in augustus 1984 verschenen. 
Naast verschillende interimrapporten is ge-
publiceerd 'De COM-procedure, een methode 
om voor de kinderbeschermingspupillen een 



advies op te stellen' door K. Mesman Schultz. 
In deze naar de praktijk toe vertaalde sarnen-
vatting staat zeer exact aangegeven hoe men 
de COM-procedure moet toepassen als men 
overweegt een jongere uit huis te plaatsen. 
De brochure is verkrijgbaar bij de CWOK. 

B. Lopend extern onderzoek 

100. Het sociaal klirnaat van de leefgroep (1980) 

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

Doelstelling: a. Het ontwikkelen van een 
instrument om het sociaal klimaat van een leef-
groep vast te stellen. b. Na te gaan in hoeverre 
het sociaal ldimaat samenhangt met algemene 
kenmerken van een leefgroep. 
Werkwgze: De gegevens zijn schriftelijk ver- 

109 	zameld d.m.v. gestandaardiseerde vragenlijsten. 
De vragen zijn de bewoners groepsgewijs 
gesteld, terwijl de groepsleiding de vragenlijsten 
individueel heeft ingevuld. Daarnaast zijn enige 
achtergrond- en verblijfsgegevens verzameld. 

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



betrokkenen geinterviewd. Er zijn inmiddels 
enkele deelrapporten verschenen. 

102. 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 vomt 
kan krijgen. Bronnen voor materiaalverzame-
ling zijn: meningen van hulpverleners, evaluatie 
van afgesloten en lopende experimenten, 
systematische inventarisatie van hulpverlenings- 
contacten en follow-up studie van een 
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103. Prejop-project (1983) 

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

Doel is te bepalen in wake mate en in welke 
vomi hulpverlening kan worden gegeven aan 
jongeren die in aanraking komen met de kinder-
of zedenpolitie, opdat die hulpverlening leidt 
tot vermindering van herhaalde contacten. Na-
gegaan zal worden wat de gevolgen zijn van 
deze 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. 

104. Effecten van gedragsmatige begeleiding 
van probleemjongeren door coaches en coach-
gezinnen (1984) 

Onderzoekers: drs. J. Heiner (e.a.) 
Pedologisch Instituut, Amsterdam 
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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 bod 
komt. Het gaat om een vorm van begeleiding 
vanuit het leven 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. 

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

Onderzoeker: mevr. dr. A. M. Weterings 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Sociale 
Pe dagogiek 

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 
uithuisgeplaatst te worden, zicht te krijgen op 
de mogelijkheden van de natuurlijke ouders ten 
aanzien van de opvoeding van hun kinderen. 
Indien een uithuisplaatsing toch is geindiceerd, 
zou er wellicht meer duidelijkheid kunnen 
ontstaan over de duur en soort van de 
plaatsing en zou naar de ouders toe ook 
duidelijkheid kunnen worden geboden.over 
hun mogelijkheden en de grenzen hiervan. 

106. Evaluatie van gedifferentieerde hulp-
verlening aan jeugdigen (1934) 

Onderzoeker: drs. K. Mesman Schultz 
LISBON, Leiden 

Doel is het ontwikkelen en beproeven van 
een evaluatie-instrumentarium 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 hulpverleningsmogelijk-
heden te komen, om daarmee tegemoet te 
komen aan de hulpbehoeften van een qua 
problematiek zo breed mogelijke groep 
jongeren. 

107. Jeugdhulpverleningsbeleid (1985) 

Onderzoekers: mevr. drs. H. Ruys en 
mevr. drs. M. J. Verhappen 
Rijksuniversiteit Leiden, Instituut voor 
Sociale Geneeskunde 

Onderzoek waarin een krachtenveldanalyse 
voor het jeugdhulpverleningsbeleid in de 
regio Leiden/Alphen aid Rijn plaatsvindt, 
waarbij betrokken worden: 
— het jeugdhulpverleningsbeleid zoals door 

112 	IWRV en IWAPV neergelegd in de betreffende 
eindrapporten; 
— de feitelijke situatie bij jeugdhulpverlenings-

. instellingen in de onderzochte regio; 
— de verschillende belangen van de instel-
lingen en organisaties die zich met jeugdhulp-
verlening bezighouden; 
— de resultaten van het `wandelgangen-
onderzoek'. 
Op grond van deze analyse zullen een aantal 
scenario's worden ontwikkeld. In de tweede 
fase van het onderzoek zouden enkele van 
deze scenario's moeten worden gelmplemen-
teerd. 

108. Plaatsing pleeggezinnen ( 1981) 

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

Het doel van het onderzoek `pleeggezinplaat-
singen' is de evaluatie van een beleidsexperi-
ment 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 wijzi-
gingen geleid tot een toename van het aantal 
pleeggezinplaatsingen 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 pleeggezinnen, pleegouders 
en ouders? 
De gegevens worden ingevuld aan de hand 
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(vraag 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 
uithuisplaatsing in uiteenlopende plaatsings- 
milieus (in een periode van 2 jaar) ? Gedurende 
twee jaar zullen om de zes maanden gegevens 
hierover worden verzameld. 

109. Evaluatie-onderzoek experimenten 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 
experimenten op te zetten met alternatieve 
sancties voor minderjarigen. Deze experi-
menten zijn gestart m.i.v. 1 maart 1983 voor 



de duur van twee jaar. De experirnenten 
worden wetenschappelijk 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 betrokken personen 
voor elke alternatieve sanctie opgelegd in de 
periode van 1 september 1983 tot 1 juli 1984 
in de zes proefarrondissementen. In de 
evaluatiefase wordt het materiaal uit de 
registratie-, inventarisatie-, vooronderzoek-
(waarover in september 1983 is gerappor-
teen') en napeilingfase (te houden in 1985) 
geintegreerd. 
Werkwijze: schriftelijke enquotes, interviews 
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leiders en co6rdinatoren alternatieve 
sancties, dossieronderzoek en literatuur-
onderzoek. 

110. Politiecontacten met minderjarigen uit 
etnische minderheidsgroepen (1983) 

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

boa van het onderzoek is het verwerven van 
inzicht in de aantallen, aard en afdoening van 
de contacten van de kinderpolitie met minder- 
jarigen 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 vervolg-
interviews met jongeren. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd bij politiekorpsen in een 
drietal plaatsen: Rotterdam, Eindhoven en 
Utrecht. Het eindrapport wordt in de 
loop van 1985 verwacht. 



111. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden ( 1983 ) 

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

Doelstelling: Beschrijving van het verblijf in 
een tehuis of internaat, de fase van vertrek uit 
tehuis of internaat en het eerste half jaar na 
vertrek van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse 
en Nederlandse jongeren. Centraal staan de 
percepties, verwachtingen en doelstelling die 
bij de diverse betrokkenen bestaan, de 
eventuele discrepanties daartussen en de 
effecten daarvan op het tehuisverblijf 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 meege- 
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jongeren uit etnische minderheden I' en destijds 
hebben toegezegd mee te willen werken aan 
een vervolgonderzoek. 

112. Residentiele carriere van jongeren in de 
kinderbescherming ( 1985 ) 

Onderzoekers: drs. J. A. M. M. Vissers en 
F. G. J. Meijerinck 
CWOK 

Doel van dit onderzoek is de factoren op te 
sporen en te onderscheiden die van invloed zijn 
op de verblijfsduur in inrichtingen. In een 
statistisch vooronderzoek wordt getracht 
kenmerken van de tehuizen te bepalen, op 
grond waarvan een steekproef wordt getrok-
ken. In het hoofdonderzoek worden drie 
clusters van variabelen, waarvan verondersteld 
wordt dat ze van invloed zijn op de verblijfs-
duur, met de verblijfsduur in verband gebracht. 
Deze clusters van variabelen zijn: structurele 
en beleidsvariabelen van tehuis en plaatsende 
instantie, opvoedings- en begeleidingsvariabelen 
van tehuis en begeleidende instantie en 
variabelen die betrekking hebben op kind en 
gezin. 
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Universiteit van Amsterdam 
CriminoloOsch Instituut 'Bungee 

113. Afwijkend gedrag bij kind eren in tehuizen 

Onderzoeker: drs. R. R. J. Landman 

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen 
in de positie van kinderen in tehuizen. Met 
behulp van een inhoudsanalyse van de beschik-
bare dossiers worden de nodige gegevens 
verzameld, die als basismateriaal dienen voor 
een vervolgstudie. Daarnaast vindt door middel 
van een tiental casestudies een beschrijvend 
perceptie-onderzoek plaats. 
In deze case-studies worden gesprekken 
gevoerd met kinderen en personen die betrok-
ken zijn bij het proces van tehuisplaatsing. 
Het onderzoek is verricht in een tehuis voor 
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	normale jeugd en wordt afgerond in de vorm 
van een dissertatie. 

114. 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 ontwikkeling van de misdaadverslaggeving 
sinds 1800. Met name zal getracht worden de 
samenhang tussen ontwikkelingen in de aard en 
omvang van de misdaadverslaggeving en andere 
lange-termijnprocessen aan te tonen en te 
verduidelijken. De vraag in hoeverre de 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 Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek, zal in 1985 
worden afgerond. 

115. Ontwikkelingen in strafsoorten 

Onderzoeker: mr. M. J. M. Salden 



Het huidige strafrecht kent als sancties vooral 
vrijheidsbeneming en geldboete. Vroeger waren 
er veel meer mogelijkheden tot bestraffing. 
Welke zijn dat geweest en waarom zijn die 
verdwenen of worden ze niet meer toegepast? 
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de 
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 
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116. De criminologie van binnenuit Een 
analyse van criminologische literatuur uit het 
gezichtspunt van `crimineel-zijn en gezeten 
hebben' 

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

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

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium 'van Hamel' 

117. Justiz- und NS.-Verbrechen 

Onderzoeker: prof. mr . C. F. Riiter 



Doe van het onderzoek is het verschaffen van 
inzicht in het wezen en de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reactie op oorlogscriminaliteit 
en van staatswege georganiseerde misdrijven 
(tegen de menselijkheid). 
Publikatievorm: 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 dln., elk ca. 800 pag. 
+ registerdeel. Uitgave in de Duitse taal. 

118. Maatregelen in her belting 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 betrek-
king tot de zogenaamde maatregelen in het 

120 	belang van het onderzoek (art. 222 en 225 
Invoeringswet Strafvordering), die ten 
opzichte van de verdachte kunnen worden 
bevolen, zijn niet of nauwelijks in kaart 
gebracht. 
Dit onderzoek richt zich op een beschrijving 
van de bestaande regelingen van wetgevende 
en pseudo-wetgevende aard, alsmede op een 
systematische beschouwing van dit probleem-
veld. 
Publikatievorm: dissertatie. 

119. Overdracht en ovemame van strafver-
volging naar Nederlands recht 

Onderzoeker: mr. R. C. P. Haentjens 

In verband met de internationalisering . van 
ongewenst gedrag waarop strafrechtelijk wordt 
gereageerd (naar Nederlands en vreemd recta) 
is een vorm van internationale rechtshulp in 
strafzaken ontstaan, de overdracht en overname 
van strafvervolging, die steeds meer aan belang 
wint. Niet alleen de belangen van de vervolgen-
de 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 monografie. De parlementaire 



behandeling van de -wetsontwerpen tot goed-
keuring van de verdragen, waarbij Nederland 
partij is, en de daarbij behorende uitvoerings-
wetgeving zijn inmiddels voltooid. 
Vragen die in dit onderzoek worden gesteld: 
Wat zijn de uitgangspunten van internationale 
rechtshulprecht? Hoe verhouden deze zich 
tot de Nederlandse uitvoeringswetgeving? 
Hoe past dit rechtsgebied in het Nederlandse 
straRproces)recht en wat ware nog te wensen? 
Publikatievorm: boek. 

120. Instrumenten van Ned erlandse inter-
nationale strafrechtspleging 

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

Het moderne strafrecht is nationaal recht. Elke 
staat heeft zijn eigen strafrecht. Mondiaal 
gezien staan er zoveel strafrechtelijke stelsels 

1 2 1 	naast elkaar als er staten zijn. De verhouding 
tussen die volkenrechtelijke personen wordt 
beheerst door de regels van het geschreven en 
ongeschreven volkenrecht, die vaak (RA 
betrekking hebben op het strafrecht. De 
toegankelijkheid van die regels is niet 
bijzonder groot. Er zijn wel deelverzame-
lingen, maar die zijn hetzij in een andere dan 
de Nederlandse taal, hetzij alleen toegankelijk 
voor een bepaalde groep functionarissen. 
Opzet van het onderzoek is om op het gebied 
van het internationale strafrecht belangrijke 
verdragsteksten, notawisselingen e.d. 
systematisch bijeen te brengen en te voorzien 
van een korte inleiding en bibliografie. Het zal 
daarbij gaan om teksten op de volgende deel-
gebieden van het internationale strafrecht: 
a) jurisdictierecht, b) rechtshulp in strafzaken, 
c) formeel strafrecht van internationale her-
komst, d) internationale delicten. 
Publikatievorm: boek. 

121. De berechting van de psychisch 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 doet zich bij hen het probleem 
voor van een afwijkende psychische toestand, 
die van invloed kan zijn op de toepasselijlcheid 
van het materiele strafrecht en die aanpassing 
verlangt van het strafprocesrecht. De vraag 
is hoe een en ander verwezenlijkt moet worden 
bij de berechting van deze delinquenten. 
Rtblikatievorm: dissertatie. 

122. De bijzondere rechtspleging betreffende 
economische hulpverlening aan de vijand 
gedurende de Duitse bezetting 

Onderzoeker: drs. J. P. Meihuizen 

Dit onderzoek richt zich op de vraag: zijn de 
van regeringswege geformuleerde beleidsvoor- 

122 nemens inzake de strafrechtelijke reactie op 
economische collaboratie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij de opsporing de vervolging 

. en de berechting gerealiseerd? 
Publilcatievorm: dissertatie. 

123. Misbruik, fraude, oneigenhjk gebruik en 
de betekenis van het strafrecht in/ dc hand-
having van de sociale-zekerheidswetgeving 

Onderzoeker: mr. J. M. Verheul 

De problematiek van de rechtshandhaving in 
het fiscale en sociale-zekerheidsstelsel wordt 
aanzienlijk versterkt door onzekerheid omtrent 
de begrippen misbruik, oneigenlijk gebruik en 
fraude, alsook door de complexiteit van de 
gedrags- en sanctienonnen en van de hand-
havingsmodaliteiten. Dit onderzoek omvat een 
algemene begripsverkenning met betreklcing 
tot misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude 
en, voor wat de sociale zekerheid betreft, 
een analyse van de verschijningsvormen en 
sanctiewegen, met bijzondere aandacht 
voor de strafrechtelijke reactie op `sociaal 

Publikatievorm: dissertatie. 



124. Rechtsmiddelen in strafzaken 

Onderzoeker: mr. drs. J. de Hullu 

Rechtsmiddelen in strafzaken lijken doorgaans 
met gemengde gevoelens bekeken te worden. 
Enerzijds wordt erkend dat een goede rechts-
middelenregeling een fundament voor de 
rechtsstaat vormt, anderzijds brengt het grote 
kosten met zich mee en meent men dat er 
sprake is van dusdanig gebruik, dat ingrijpende 
beperkingen geboden zijn. Deze studie over de 
rechtsmiddelenregeling in strafzaken zal 
allereerst in grote lijnen de geschiedenis en de 
ontwikkeling van de wettelijke regeling van 
rechtsmiddelen in strafzaken behandelen met 
aandacht voor de ideeen die men daarbij voor 
ogen had. Vervolgens zal geprobeerd worden 
enkele grondgedachten te formuleren, waar 
een goede rechtsmiddelenregeling aan zou 
moeten voldoen, waarbij ook aandacht 

123 	besteed zal worden aan de verdragen over de 
mensenrechten. Tenslotte komen beperkingen 
aan de orde, die aan rechtsmiddelen in straf-
zaken gesteld kunnen en, wellicht, mogen 
worden. 
Publikatievorm: dissertatie. 

125. Commentaar op de opiumwet 

Onderzoekers: mr. R. C. P. Haentjens en 
mr. G. P. M. F. Mols 

Doel van het onderzoek is een artikelsgewijs 
commentaar op de opiumwet. Wetsgeschie-
denis, literatuur en jurisprudentie worden 
behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan internationale verdragen, gemeentelijke 
verordeningen en de tenuitvoerlegging. 
Publikatievorm: boek. 

Universiteit van Amsterdam 
Vakgroep Sociale Hulpverlening 

126. 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 
ideologische constructie van omgangsrecht' 
(een onderzoek naar de publieke opinie) en 'De 
praktijk van de omgangsregeling — moeders in 
conflict' (een onderzoek onder 51 moeder-
voogdessen met conflicten rond de omgangs-
regeling). In 1984 verscheen een samenvatting 
van een in dit verband gehouden studiedag voor 
hulpverleners, getiteld `Afwegingen bij 
omgangsbemiddeling'. 
Lopend onderzoek: 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 

• 124 	en van sociale hulpverlening ter plekke 
geinterviewd. 

127. Recente onhvikkelingen op het gebied 
van de zedelijkheidswetgeving in Denemarken. 
Zweden en Nederland 

Onderzoeker: drs. Ulla Jansz 
Supervisor: prof. dr. J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman 
(Zie ook nr. 13) 

De herziening van de zedelijkheidswetgeving is 
op dit moment in Nederland actueel. Een wets-
ontwerp betreffende de,ernstige vonnen van 
sexueel geweld is in voorbereiding, terwijI 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 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 onderschei-
den, die elk trachten de definitie van de sociale 



problematiek, alsmede de richting van de moge-
lijke oplossing of aanpak te be1nvloeden. Het is 
op dit wetgevingsproces en de transformatie van 
de probleemdefiniering die zich daarbij voor- 
doet dat het onderhavig onderzoek zich richt. 
Door de participanten aan deze politieke 
discussie te onderscheiden en hun argumentatie 
in kaart te brengen, alsmede het transformatie-
proces aan te geven, dat door de regelgeving • 
optreedt is het mogelijk a) de kennis over het 
wetgevingsproces, met name de betekenis-
geving van de participanten tijdens dit proces, 
te vergroten; 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 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 leer- 

1 25 zaam voor de Nederlandse situatie. Ook voor 
Nederland zullen de relevante parlementaire 
stukken, evenals de rapporten van de Staatscie 
herziening zedelijkheidswetgeving op dezelfde 
wijze worden geanalyseerd. 
Het onderzoek moet in de tweede helft van 
1985 worden afgerond. • 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

128. 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 over-
wegingen 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 zijn o.a. gepubliceerd in het 
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Tijdschrift v. Sociale Geschiedenis (1984), 
in een congresbundel (1984) en zullen resul-
teren in een dissertatie (1986). 

129. Kerkeltike tucht en wereldliike 
rechtspraak 

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

Een diachronische studie naar het fenomeen 
van extra-judiciele afdoening van delictscon-
flicten, i.e. naar de rol van kerkeraden bij de 
criminaliteitscontrole, tussen 1650 en 1750 
in Amsterdam. Dit historisch-criminologisch 
onderzoek beschrijft een vorm van niet-statelijke 
conflictbeslechting uit een periode, waarin de 
criminaliteitscontrole nog niet geheel was 
verstatelijkt. De uiteindelijke bevindingen 
worden neergelegd in een dissertatie, 1986. 

130. Onderhandelingsmodellen 

Onderzoeker: prof dr. H. Bianchi 

Een studie, gewijd aan een comparatieve 
analyse van het onderhandelingssysteem bij 
delictsconflicten bij de Iroquoi's in Noord-
Amerika en de onderhandelingsmogelijkheden 
in het Europese systeem. Deze publicatie 
zal in boekvorm verschijnen, waarschijnlijk 
in 1987, onder de titel 'Het Gebed tot de 
Boom'. 
Als deel van dit en het hierboven genoemde 
onderzoek zullen de komende jaren verschil-
lende tijdschriftartikelen verschijnen (Neder-
lands, Frans, Engels), waarin historische vor-
men van criminaliteitscontrole, gerechtigheids-
symbolen 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. 

131. Religieuze wortels van terrorist ische 
logica 

Onderzoeker: prof. dr. H. Bianchi 

In verleden en heden hebben terroristen een 



bepaalde logica gebruikt ter rechtvaardiging 
van hun optre den. De structuur van deze 
logica is vaak duidelijk irrationeel en vertoont 
formele overeenkomst met de logische 
redeneringen van godsdienstvormers in 
verleden en heden. In deze studie worden 
vergelijkingen gemaakt van terroristische 
interpretaties van de werkelijkheid bij 
mohammedaanse en christelijke activisten 
zowel in de middeleeuwen als in de nieuwe 
tijd. 

132. Piketcentrale Amsterdam 

Onderzoekers: drs. R. L. Bergsma, 
drs. A. Meertens 

In het kader van het evaluatie-onderzoek m.b.t. 
de zogeheten Piketcentrale in Amsterdam 
(zie hierover o.m. R. L. Bergsma, A. Meertens. 
De Amsterdamse Piketcentrale, maart 1984. 

1 27 	Reel. Raad A'dam) wordt een vervolgonder- 
zoek gedaan, waartoe de volgende variabelen 
in de verwerking zullen worden betrokken: 
personeelsvariabelen zoals geslacht, leeftijd, 
nationaliteit, delict, verslaving e.d.; Proces- 
variabelen zoals inverzekeringstelling, 
voorgeleiding, inbewaringstelling, plaatsgebrek, 
snelrecht etc. Deze variabelen zullen zowel 
onderling als met elkaar worden vergeleken. 
Daarnaast zullen nog enkele andere onder-
werpen zoals tijdsinterval tussen tijdstip 
inverzekeringstelling en melding, bureau van 
politie, reclasseringscontact, voorlichting e.d. 
aan de orde komen. Het ligt in de bedoeling 
dat in de loop van 1985 over de resultaten 
van het onderzoek zal worden gerapporteerd. 

133. Praktijkgericht onderzoek en 
methodologie 

Onderzoekers: drs. C. J. Maas-de Waal, 
drs. J. Stuyling de Lange 

De vraag die in deze sfudie wordt gesteld is 
door welke methodologische principes of 
richtlijnen het onderzoek naar de verschil-
lende vormen van criminaliteitscontrole zich 
zou moeten laten leiden en hoe deze richt-
lijnen in het kader van wetenschapstheore- 



tische uitgangspunten te legitimeren zijn. 
Het onderzoek zal leiden tot een dissertatie. 

134. Homosexuele subculturen in de I 7e en 
18e eeuw in de Republiek 

Onderzoeker: drs. Th. van der Meer 

Hoewel sodomie vanaf de middeleeuwen met 
de dood bestraft kon worden, werd deze 
straf nauwelijks ten uitvoer gelegd. Pas in 
1730 breken er in de Republiek voor het 
eerste heVige sodomietenvervolgingen los. 
Deze volgen op de ontdekking van een min of 
meer omvangrijke iubcultuur van sodomieten, 
die door het gehele land vertakkingen bezat. 
Vermoedelijk is deze subcultuur in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw ontstaan en 
hebben voordien minder coherente snbcultu-
ren gefunctioneerd. Het ontstaan van zo'n 
subcultuur zou samenhangen met een gelei- 

128 	delijke individualisering van homosexualiteit. 
Sodomie werd voordien als een incidentele 
daad beschouwd en was dat in de praktijk 
waarschijnlijk oak. Het onderzoek richt zich 
op vorm en functie van de subcultuur en de 
veranderingen daarin, ter verklaring van de 
sodomietenvervolgingen van 1730. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatrie 

135. 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 straf-
recht en strafprocesrecht en de beginselen 
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? 
Doel: Aan de hand van de resultaten, welke 
in het kader van de probleemstelling zijn 
gevonden, voorstellen doen ter hervorming, 
dan wel unifonnering van het gemeente-straf-
recht, welke voorstellen mede in verband 
zullen staan met de op handen zijnde 
reorganisatie van het binnenlandse bestuur. 
Publikatie in een dissertatie. 
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136. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A. J. Machielse 

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

137. 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. 

138. Openbaarheid in de (straprechtspleging 

Onerzoeker: mr. U. van de Pol 

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

139. Politiebevoegdheden bit 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 probleem-
stelling; 1982-1984: materiaalverzameling; 
1985: verslaglegging. Publikatie: dissertatie, 
tijdschriftartikelen en videobanden. Het 
onderzoek is mogelijk gemaakt door toeken-
ning van subsidie uit de zgn. `Beleidsruimte 
Onderzoek' van de Vrije Universiteit en door 
subsidiering vanwege het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 



140. De rechtspositie van de geestehjk 
gehandicapte 

Onderzoeker: mr. K. Blankman 

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

141. Anglo-amerikaans strafrecht 

Onderzoeker: N. Keijzer 

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

142. Strafrecht en computermisbruik 

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

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

143. Rechtsbescherming in de geestehlke 
gezondheidszorg: Wrankzinnigenpiker 

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

Het betreft een onderzoek naar het functione-
ren 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 doelstel1ing heeft 
evaluatie van het functioneren van rechts-
bijstand als juridisch instrument in de gezond-
heidszorg. Het onderzoeksverslag zal dienen 
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ter publikatie van meerdere artikelen. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

144. Gekkheidsstreven en criminaliteit 

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

Wordt er in de literatuur een relatie veronder-
steld tussen de (mate van) ongelijkheid in een 
gemeenschap en omvang van de criminaliteit? 
Einde: 1985. Publikatievorm: onderzoek- 
rapport en artikelen. 

145. Maatschappehfke ongekkheid en 
criminaliteit 

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

Is er, in het algemeen, een relatie te vinden 
tussen de (mate van) ongelijkheid in een 
gemeenschap en aard en omvang van de 
criminaliteit enerzijds en de reacties op die 
criminaliteit anderzijds? Samenwerking: 
CBS, Econometrie Groningen. Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoekrapport en artikelen. 

146. Werkloosheid en criminaliteit 

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 (interviews met werklozen 
en werkloze delinquenten). 
Samenwerking: Arbeidsbureau, politie. 
Einde: voorjaar 1985. Publikatievorm: 
onderzoekrapporten en artikelen. 

147. Werkloosheid en straftoemeting 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 
dr. H. Timmerman, drs. G. Kannegieter en 
drs. J. Strikwerda 



Observatiestudie in de rechtzaal en analyse van 
strafdossiers. Einde: 1986. Publikatievorm: 
onderzoek, rapporten, proefschrift, artikelen. 

148. Weglopers 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Vastgesteld wordt wat de omvang is van het 
`wegloopprobleem' en nagegaan wordt in hoe-
verre het (toenemende) weglopen van jeugdigen 
uit gezinnen, van school en uit inrichtingen te 
verklaren is vanuit de positie(s) die zij in de 
genoemde structuren innemen enerzijds en 
de (toegenomen) opvangmogelijkheden die 
de huidige samenleving hun biedt anderzijds. 
Daarnaast zullen ook de individuele kenmerken 
van weglopers de aandacht krijgen. 
Samenwerking: Instituut voor Orthopedago- . 
giek, Universiteit Nijmegen. Einde: 1987. 
Publikatievorm: onderzoekrapport, artikelen, 

132 	boek. 

149. Ouders over groepsopvoeders 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

De ervaringen van ouders van wie kinderen 
in kinderbeschenningstehuizen verblijven 
met groepsopvoeders die in deze tehuizen 
werken. Samenwerking: Instituut voor 
Orthopedagogiek, Universiteit Nijmegen. 
Einde: 1985. Publikatievorm: artikel. 

150. Groepsopvoeders over zichzelf 

Onderzoeker: dr. h. L. W. Angenent 

Het functioneren van grocpsopvoeders in 
kinderbeschermingstehuizen, met name hoe 
ze hier zelf tegenaan kijken. Samenwerking: 
Instituut voor Orthopedagogiek, Universiteit 
Nijmegen. Einde: 1985. Publikatievonn: 
artikel. 

151. School en criminaliteit 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent - 

In hoeverre hangt deviant en delinquent 



gedrag van jongeren samen met schoolpres-
taties, schoolgedrag en attitudes ten aanzien 
van de school? Samenwerking: Instituut voor 
Orthopedagogiek, Universiteit van Nijmegen. 
Einde: 1985. Publikatievorm: onderzoek-
rapporten en artikelen. 

152. Relatie tussen fitnctioneren op school en 
delinquent gedrag 

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

De factoren waardoor leerlingen onder invloed 
van het onderwijs delinquent gedrag gaan 
vertonen worden in een integratief theoretisch 
model ondergebracht via een longtitudinaal 
onderzoek (procesonderzoek) waarin een 
jaargang scholieren een aantal jaren wordt 
gevolgd. Samenwerking: Enkele school-
directies. Einde: 1989. Publikatievorm: 

133 	onderzoekrapporten en artikelen. 

153. Onderwijs en delinquentie: levensgeschie-
denissen van probleemleerlingen I 

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

Centraal in dit projekt staat de wisselwerking 
tussen het onderwijssysteem enerzijds en de 
leerlingen, die daarin verschillende posities 
innemen (type onderwijs, positie binnen de 
school e.d.) anderzijds. Daarbij wordt speciale 
aandacht geschonken aan de problematiek 
rond het al dan niet aanvaarden (legitimiteit) 
van het onderwijs als socialisatie-instituut 
door met name de leerlingen in de zwakste 
posities in het onderwijssysteem. Geprobeerd 
wordt onder andere na te gaan in hoeverre 
de niet-aanvaarding tot delinquent gedrag 
leidt. Samenwerking: Enkele schooldirecties. 
Einde: 1985. Publikatievorm:.  onderzoek-
rapporten en artikelen. 

154. Onderwijs en delinquentie: levensge-
schiedenissen van probleemleerlingen II 

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



Vervolgonderzoek, na twee jaar, van de 
leerlingen van het bovenstaande onderzoek. 
Samenwerking: Enkele schooldirecties. Einde: 
1986. Publikatievorm: onderzoekrapport en 
artikelen. 

155. Randgroepjongeren en criminaliteit 

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

In hoeverre leiden levensstijlen die men in 
subculturen onder randgroepjongeren aantreft 
tot deviant en delinquent gedrag? Samen-
werking: Ministerie van WVC. Linde: 1986. 
Publikatievonn: onderzoekrapporten en 
artikelen. 

156. Maatschappelijke positie van jongeren 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, 
134 	drs. E. de Bie en P. Koedijk 

Ontwikkeling van een samenhangend model 
op het terrein van jongerenproblematiek. 
Samenwerking: Ministerie van WVC. Linde: 
1985. Publikatievorm: onderzoekrapport 
en artikelen. 

157. Jongeren in de tertiaire socialisatiefase 

Onderzoekers: drs. 0. J. A. Janssen, 
drs. S. Miedema en drs. W. R. Hartholt 

Welke zijn de structurele voorwaarden waar-
onder jeugdsubculturen ontstaan en onder 
welke structurerende voorwaarden treden 
jongeren toe tot en participeren zij in deviante, 
c.q. delinquente subculturen? Samenwerking: 
Ministerie van WVC. Linde: 1985. Publikatie-
V01771: onderzoekrapporten en artikelen. 

158. Vervolgstudie Iferoinegebruikers' 

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

De confrontatie van deviante jongerensub-
culturen met de illegale infrastructuur van de 
heroinehandel en aanpalende bedrijfstakken, 
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levert een voor Nederland betrekkelijk nieuw 
type criminaliteit op. Hoe verhouden zich 
ontstaan en ontwikkeling van jongerensub-
culturen tot deze (georganiseerde?) criminali-
teit? Samenwerking: Ministerie van WVC. 
Einde: 1985. Publikatievorm: onderzoek-
rapport en artikel(en). 

159. Resocialisatie-effecten van TBR 

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

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

160. De rol van de psychiatrie in de TBR 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost en 
mevr. mr . drs. M. J. Winkels 
(Zie ook nr. 14) 

In de analyse worden enerzijds de wetgevings-
processen en de inhoud van de wet betrokken, 
anderzijds het functioneren van de TBR in de 
praktijk (oplegging, verlenging en tenuitvoer-
legging). Einde: 1989. Publikatievorm: 
proefschrift, onderzoekrapport en artikelen. 

161. De verlenging van TBR 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost, 
mevr. mr . drs. M. J. Winkels en E. Bakker 
(Zie ook nr. 14) 

Welke factoren zijn van invloed op de 
beslissing tot het wel of niet verlengen van een 
TBR-stelling? Einde: 1986. Publikatievonn: 
onderzoekrapport en artikel. 

162. Jeugdstraf(proces)recht in verandering 

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

Wat zijn de implicaties van de veranderingen 



in het jeugdstraf(proces)recht en de hulpver-
lening aan jeugdige delinquenten? Linde: 
1988. Publikatievorm: boek, onderzoek-
rapport en artikelen. 

163. De rol van de vrouw in het 
criminaliteitsproces 

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: Criminologisch Instituut van 
de Universiteit van Mtinchen, BRO. Linde: 
1985. Publikatievorm: artikelen. 

164. Ouders en kinderbescherming 

Onderzoekers: mevr. dr. M. F. Andriessen, 
136 	mevr. B. Mildner en A. Tiemersma 

Het onderzoek richt zich op de verschillende 
ideeen van moeders, vaders en kinder-
beschenners over doel en methode van 
opvoeding en Icinderbescherming en de 
conflicten die daaruit voort kunnen komen. 
Linde: 1988. Publikatievorm: onderzoek, 
rapporten en artikelen. 

165. Staftoemeting aan allochtonen 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 
dr. H. Timmerman en J. Bosma 

Vergeleken wordt de straftoemeting aan 
(mannelijke) Nederlanders, Surinamers/ 
Antillianen en Mediterranen. Samenwerking: 
CBS. Linde: 1985. Publikatievorm: rapport, 
artikelen. 

166. Afhandelen van delicten door de 
arbeidsinspectie 

Onderzoekers: drs. J. Allersma, dr. F. P. H. 
Dijksterhuis, prof. dr. R. W. Jongman en 
dr. H. Timmerman 

Hoe is de afhandeling van tekortkomingen, 



zoals geregistreerd door de arbeidsinspectie? 
Einde: 1987. Publikatievorm: artikelen. 

167. Observeren: de valid iteit van gedrags-
beoordelingen 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Aan de hand van onderzoek bij de politie 
wordt de geldigheid van gedragsbeoordelingen 
bekeken. Einde: 1985. Publikatievorm: 
artikel. 

168. De criminologische theorie van 
H. J. Eysenck 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 

Een multivariate beschrijving van de 
criminologische theorie van Eysenck. 
Gedemonstreerd met eigen onderzoek. Einde: 

1 37 	1986. Publikatievorm: artikel. 

169. Het nut der criminelen 

Onderzoeker: drs. J. Allersma 

Het gebruik van lijken van terechtgestelde 
criminelen voor anatomisch onderzoek. 
Einde: 1985. Publikatievorm: artikel. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

170. Het internationale agressieproject 

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

Beschnjving: Neuro-psychologisch deel van het 
onderzoek. Dit project wordt in Israel uit-
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 delin-
quenten waarvoor geldt dat geweld een middel 
is om een bepaald, gewoonlijk economisch, 



doe te bereiken. Het gaat hier om personen 
die bijv. tegen betaling geweld toepassen 
(onderwereldcriminaliteit); 2) Een groep im- 
pulsieve 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 gehou-
den, maar in bepaalde gevallen hun zelfbeheer-
sing hebben verloren, vaak met zeer ernstige 
gevolgen. Via vergelijkend onderzoek zal 
worden nagegaan of deze categorieen geweld- 
plegers onderling verschillen en in welk 
opzicht zij zich onderscheiden van respectieve- 
lijk geinstitutionaliseerde en niet-geinstitutiona-
liseerde personen die als geweldplegers te 
typeren zijn. De groep agressieve delinquenten 
bestaat uit gedetineerden die momenteel 

138 	wegens geweldpleging een straf uitzitten 
in de Ramie 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 criminali-
teit'. Daar wordt tevens uitgebreid ingegaan 
op de garanties ten aanzien van de proef-
personen. 

171. Onderzoek bij kinderen met gedrags-
problematiek 

Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch 
Instituut 

De vragen achter het onderzoek zijn: Waarom 
zijn sommige jongeren aggressief, worden 
sommigen niet geaccepteerd door leeftijd: 
genoten en zijn sommigen gelsoleerd? Hoe 
beginnen, verlopen en eindigen sociale inter- 



acties van deze personen? Hoe verandert het 
gedrag in de loop van de ontwikkeling? In de 
eerste plaats zal worden geprobeerd d.m.v. 
directe gedragsobservatie antwoorden te 
vinden op deze vragen. Daarnaast zal aan-
vullende informatie worden verzameld met 
behulp van inverviews en psychologische tests. 
Uit de literatuur wordt de suggestie gewekt 
dat er verband bestaat tussen cognitieve 
stoornissen en agressief gedrag. Er bestaat 
aanleiding te denken dat dergelijke stoornissen 
eveneens van invloed zijn op de relatie ouder-
kind, de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
en met name de emotionaliteit en het 
functioneren op school. Via vergelijkend 
onderzoek zal worden nagegaan of dit soort 
vermoedens juist is, en of hierin een basis kan 
schuilen voor agressief gedrag. Het neuro- 
psychologisch observatie-onderzoek bij 
agressieve jongeren is in verband met de 
ontstane problemen met het WIJN gewijzigd: 

1 39 	er is een andere instelling bereid gevonden 
aan dit onderzoek mee te werken. De populatie 
bestaat nu uit kinderen met ernstige gedrags-
problematiek. Deze wijziging is echter niet 
ingrijpend, aangezien ook het gedrag van 
deze kinderen gekenmerkt wordt door agressi-
viteit en impulsiviteit. Het ethologische deel 
van het onderzoek zal uitgevoerd worden in 
natiwe samenwerking met de hoogleraren 
Sevenster en Van Hooff. De projectleiders zijn 
mevr. dr. E. H. M. Bontekoe en drs. R. Human. 

172. Cohort onderzoek 

Onderzoekers: Onderzoeksteam Criminologisch 
Instituut 

Onderwerp van studie is aggressief gedrag, 
bestudeerd vanuit een ontwikkelingsperspec-
tief. Een groep kinderen die in een bepaald 
jaar is geboren, zal gedurende enige tijd wor- 
den gevolgd. Door de ontwikkeling van 
agressieve kinderen te vergelijken met die van 
niet-aggressieve zal worden nagegaan wat de 
betekenis is van verschillende factoren voor het 
ontstaan van vormen 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 deelgebied zal de nadruk 
liggen op variabelen zoals zwangerschaps- en 
geboortecomplicaties, aanwezigheid van ziekten 
gepaard gaande met hoge koorts, neurologische 
afwijkingen, traumata, enz. Gegevens zullen 
worden verzameld via medische dossiers en 
hetero-anamneses betreffende de gehele levens-
periode van de te onderzoeken kinderen. In het 
psychologische deelgebied zal de nadruk liggen 

140 	op de vaststelling van de ontwikkeling van het 
kind op het gebied van persoonlijIcheid, emo-
tionaliteit, cognities, enz. Hierbij zal gebruik 
worden gemaakt van verschillende dataver-
zamelingstechnieken. In het sociaal-gedrags- 
matige 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. Voor die tijd 
zullen regelmatig tussenrapporten worden 
gepubliceerd. 

173. Cerebrale dominantie en delinquent 
gedrag 

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

Vanuit biosociale optiek zal de relatie tussen 
cerebrale dominantie en delinquent gedrag 
worden bestudeerd. Als indicatoren voor 
cerebrale dominantie worden gebruikt de 
scores op eenvoudige lateralisatie-vragenlijsten. 



Nagegaan wordt of en in wellce 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. 

174. 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 is voor de verschillende reacties 
op alcoholgebruik. Hiertoe worden drie typen 
drinkers onderzocht, nl. mensen met een 
vrolijke, een depressieve en een kwade dronk. 
Zij zullen uitgebreid psychologisch worden 
onderzocht en tevens psychofysiologisch. 
Dit laatste zal geschieden voor en na con- 

1 4 1 	sumptie van alcohol. 

175. Modellen in de criminologie 

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

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

176. Modellen in de biosociale criminologie 

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

Aan de hand van longitudinale prospectieve 
data ter beschikking gesteld door prof. S. A. 
Mednick zullen specifieke biosociale crimino-
logische modellen worden ontwikkeld en 
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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 weer 

nieuwe hypothesen gegenereerd kunnen 
worden. 

177. Psychobiologische aspecten van agressie 

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

Inventarisatie van de literatuur over agressie 
met bijzondere aandacht voor m.n. de psycho- 
biologische factoren, die een rol spelen hi] de 
regulatie van agressief gedrag. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 

178. Straftoemeting en persoonsfactoren 

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

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

179. School en precrimineel ged rag (verge-
hjkend onderzoek) 

Projectleiders: dr. A. R. Flauber en dr. Fl. Kury 
(Hannover) 

De school wordt beschouwd als een belangrijk 
instituut hi] het afremmen of juist hi] het zich 
ontwikkelen van precrimineel gedrag. Het 
onderzoek is er op gericht meer zicht te krijgen 
op de specifieke combinatie van variabelen 
m.b.t. de schoolsituatie welke preventief 
werken voor he optreden van crimineel 
gedrag., 

180. 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 internatio-
naal vergelijkend onderzoek in de vorm van 
vraaggesprekken met scholieren, werkende 
jongeren, werkloze jongeren, leerkrachten, 
jongerenwerkers 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. 

181. Psychologische factoren in verband met 
afwijkend gedrag van jongeren 

Onderzoekers: dr. A. R. Hauber, drs. L. G. 
Toornvliet, drs. H. M. Willemse 

Het doel van dit project is een overzicht te 
143 	maken van recente ontwikkelingen in de 

psychologie die van belang zijn voor de 
verklaring van afwijkend gedrag van jongeren. 
Tevens zal worden ingegaan op de bezwaren 
die vanuit de sociologisch georienteerde 
gedragswetenschappen zijn geuit tegen 
psychologische verklaringen van ongewenst 
gedrag. Tenslotte zal ook aandacht worden 
geschonken aan implicaties die psychologische 
bevindingen hebben voor bepaalde strafrech-
telijke opvattingen en uitgangspunten. Twee 
groepen theorien zullen in dit kader bijzondere 
aandacht krijgen: de leertheorieen en de 
persoonlijkheidstheorieen. 

182. Achtergronden van spijbelgedrag 

Onderzoekers: dr. A. R. Hauber, drs. L. G. 
Toornvliet, drs. H. M. Willemse 

Er bestaan tal van aanwijzingen dat het 
spijbelgedrag toeneemt en een hoogte 
bereikt die de schoolleiding soms ernstig 
bezorgd maakt. De vraag is of er ook een 
relatie kan worden gelegd met criminaliteit. 
Tevens wordt onderzocht of jongeren die 
regelmatig spijbelen soortgelijke persoon-
lijkheidstrekken vertonen als overtreders 
van strafrechtelijke normen; beide categorieen. 



zijn bijvoorbeeld bereid risico's te nemen. 
Het onderzoelcricht zich op de volgende 
vragen: 1) de actuele hoogte van het school-
verzuim. Dit wordt bepaald aan de hand van 
onderzoek bij scholen, zowel bij leerlingen 
als docenten 2) de persoonlijkheidsachter-
gronden — inclusief dader/slachtofferstudie — 
van de spijbelaars in relatie tot de niet-spijbe-
laars. De spijbelaars kunnen worden gedetec-
teerd via de RIAGG's in Den Haag, de school-
directeuren en wellicht ook de politic. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 
met RIAGG-Den Haag Zuid-West. 

183:Afhandeling door de kind erpolitie 

Onderzoekers: mevr. mr . C. G. Beyer-Lasonder 
en dr. A. R. Hauber 

Uit de literatuur bestaat de indruk, dat onder-
ling grote verschillen bestaan in het affiande- 

	

I 44 	lingsbeleid tussen de afdelingen van de kinder- 
politie in de verschillende steden. Allereerst 
zal worden onderzocht of deze verschillen 
worden veroorzaakt doordat de achtergronden 
van de jongeren, die met de kinderpolitie in 
aanraking komen divers zijn. Indien dit niet 
kan worden aangetoond is het van belang te 
bekijken of de aard van de delicten moge1ijker- 

	

. 	wijs in zwaarte uiteenloopt. Ook is het moge- 
lijk dat de kinderpolitie in kleinere steden 
anders reageert op de strafbare gedragingen 
van jongeren dan die in grote steden. Aan-
gezien nog niet eerder onderzoek is verricht 
naar dit beleid in meer dan twee steden, lijkt 
het gewenst het athandelingsbeleid in een 
zestal steden van uiteenlopende grootte te 
vergelijken. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebmik gemaakt na te gaan in welke mate 
alternatieve straffen worden toegepast en in 
welke omstandigheden op enigerlei wijze 
hulp aan de jongere wordt verleend. 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

184. Generaal-preventief effect van politieel 
en justified optreden 

Onderzoeker: dr. J. P. S. Fischer 
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In uitvoering is een onderzoek naar de na- 
oorlogse ontwikkelingen in de geregistreerde 
criminaliteit en de strafrechtelijke reactie 
daarop. Het onderzoek spitst zich toe op het 
vraagstuk van het generaal-preventieve effect 
van het politiele en justitele optre den. 

185. 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. Vervol-
gens wordt een theorie gepresenteerd aan wellce 
condities gebeurtenissen moeten voldoen, 
willen zij als nieuws in de massamedia worden 
opgenomen. In het empirische gedeelte van 
dit onderzoek wordt deze theorie toegespitst 
op het ontstaan van misdaadnieuws. 

186. Methodologieen in de criminologie 

Onderzoeker: dr. M. A. Zwanenburg 

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

187. 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 wordt 
bestudeerd. Het probleem van de heroine-
verslaving bij jeugdigen wordt aan de hand 
van het cultuurbegrip (stelsel van waarden en 
normen) vanuit twee theoretische perspectieven 
benaderd: 
a) sociaal cultureel: Er wordt een beeld 
gevormd van (sub)culturen in Nederland met 
betrekking tot heroine, m.n. ideeen over het 
gebruik van heroine en over de oorzaak en 
betekenis daarvan; 
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ontwikkelings-p§ychologisch: Het wezen 
van jeugdsubculturen is hun betekenis voor het 
zoeken naar een identiteit en het zich eigen 
maken van waarden en normen door de jeugd 
op weg naar volwassenheid. Het maatschap-
pelijk probleem van drugv.  erslaving zou een 
uiting kunnen zijn van een uit de hand 
gelopen adolescentie-problematiek bij 
groeperingen van jongeren. Er wordt gekeken 
in hoeverre er verband bestaat tussen 
heroineverslaving en gezins- eq. opvoedings- 
achtergron den in de sociale werkelijkheid. 
Daarbij wordt ingegaan op het fenomeen dat 
het zojuist genoemde ontwilckelings-psycho-
logische perspectief tegenwoordig een common-
sense notie is geworden. Om het lot van een 
drugsverslaving tot een enigszins bevattelijk 
probleem te maken, definieren betrokkenen — 
niet alleen hulpverleners, maar ook verslaafden 
en hun omgeving — de verslaving als uiting van 
een font gelopen opvoeding. 

188. Vrouwencriminaliteit 

Onderzoeker: drs. C. J. C. Rutenfrans 

Doel van dit onderzoek is de fommlering van 
een algemene theorie van crimineel gedrag die 
het criminaliteitsverschil tussen than en vrouw 
kan verklaren. 
Publikaties: `Hirschi, Opp en vrouwen-
criminaliteie, in: Tijdschrift voor Criminologie, 
maart/april 1983 en `Roltheorie, emancipatie 
en de criminaliteit van vrouwen', in: Tijd-
schrift voor Criminologic, januari/februari 
1984. 

Kathoheke Universiteit Nijmegen 
Sectie Straf- en Strafprocesrecht 

189. Preventieve bevoegdheden in verkeers-
en vervoerswetgeving 

Onderzoeker: mw. mr. M. Barels 
Promotor: prof. mr . G. J. M. Corstens 

Een aantal wetten op het terrein van het 
verkeers- en vervoersrecht kent aan opspo- 
ringsambtenaren bepaalde `preventieve' 
bevoegdheden toe. Ook worden bevoegd- 
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heden toegekend aan de 0.v.J. Preventief zijn 
de bevoegdheden in die zin, dat ze kunnen 
worden aangewend: a) ter voorkoming van 
herhaling of voortzetting van bepaalde 
geconstateerde strafbare feiten bijv.: 
invordering/inhouding van het rijbewijs (art. 
22 WVW); b) ter voorkoming van het 
begaan van een bepaald strafbaar feit bijv. rij-
verbod ex art. 28 WVW). 

dit onderzoek wordt dit soort bevoegd-
heden geInventariseerd en integraal besproken. 
Aandachtspunten: totstandkoming; karakter 
(strafrechtelijk of administratiefrechtelijk); 
criteria voor toepassing; waarborgen voor 
verdachte; verhouding met Sv, EVRM en 
IVBPR. (Het onderzoek maakt deel uit van 
het onderzoekprogramma over het strafrecht 
in bijzondere wetten.) 

190. De erkenning van gewetensbezwaren 
in een aantal bijzondere wetten 

Onderzoeker: mr. W. A. Holland 
Promotor: prof. mr . G. J. M. Corstens 

In dit onderzoek wordt de totstandkoming 
bekeken van een aantal bijzondere wetten 
waarin gewetensbezwaren erkend worden. 
Vervolgens worden de diverse regelingen met 
elkaar vergeleken en tenslotte wordt de vraag 
bestudeerd of gewetensbezwaren, naar voren 
gebracht in een strafprocedure, een straf-
uitsluitingsgrond kunnen opleveren. (Het onder-
zoek maakt deel uit van het onderzoekpro-
gramma over het strafrecht in bijzondere 
wetten.) 

191. De verhouding tussen het Openbaar 
Ministerie en het bestuur van 's rijks 
belastingen terzake van de opsporing en 
afdoening van fiscale delicten 

Onderzoeker: mr. drs. J. Wortel 
Promotor: prof. mr . G. J. M. Corstens 

Het fiscaal strafrecht houdt voor de opsporing 
en afdoening van vergrijpen tegen de belas- 
tingwetgeving een aantal opmerkelijke 
afwijkingen in van het commune strafrecht. 
Dit onderzoek concentreert zich op de 



formeelrechtelijke aspecten. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan zowel de fase van 
opsporing, waar de problematiek van 
administratiefrechtelijke controle versus 
opsporing van strafbare feiten sterk naar 
voren komt, als de fase van afdoening. In 
deze laatste fase komen verschillen en 
mogelijkheden van de uitspraak van de 
strafrechter ten opzichte van de mogelijk-
heden waarover de belastingdienst beschikt 
em fiscale vergrijpen administratiefrechtelijk 
af te doen aan de orde. Ook zal enige 
aandacht gewijd kunnen worden aan het 
verschijnsel van de zgn. fiscalisering van 
overtredingen. 
(Het onderzoek maakt deel uit van het 
onderzoekprogramma over het strafrecht 
in bijzondere wetten.) 

192. De Nederlandse rechtspleging in 
Groot-Brittannie gedurende de Tweede 

148 	Wereldoorlog 

Onderzoeker: rnr. drs. A. M. G. Smit 
Promoter: prof mr. W. H. A. Jonkers 

Bij het besluit van 3 oktober 1941 (Stb. 1941 
Londen, No. B79) werden de Nederlandse 
Gerechten op Brits territoir gedurende de 
oorlog ingesteld. Deze rechtspleging werd 
ingesteld em in de berechting, in het bijzonder 
van stratbare feiten gepleegd door kapiteins 
en schepelingen en andere opvarenden van 
Nederlandse schepen te voorzien. Berechting 
heeft voornamelijk plaatsgevonden op grond 
van Wet Vaarplichtbesluit 1942 (5th. 1942 
Londen No. C. 19), waarin aan zeelieden, 
die de leeftijd van 60 jaar nog niet hadden 
bereikt de verplichting werd opgelegd aan 
boord van of ten behoeve van een schip onder 
Nederlandse vlag dienst te doen. In dit onder-
zoek wordt de totstandkoming en de werk-
wijze van deze gerechten op Brits territoir 
bekeken. 
(Het onderzoek maakt cieel uit van het 
onderzoeksprogramma over het strafrecht 
in bijzondere wetten.) 



Katholieke Universiteit Nijmegen Sectie 
Penitentiair recht en Jeugdrecht 

193. Strafrechtelifte sancties in Nederland 

Onderzoekers: prof. mr . W. H. A. Jonkers, 
mr. J. van Zeijst 

Het onderzoek is gericht op de tenuitvoerleg-
ging van de strafrechtelijke vrijheidsbenemen-
de maatregelen, te weten de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht en de terbeschikking-
stelling. Hierbij ligt het accent op het 
analyseren van de rechtsregels die de 
verschillende facetten van de tenuitvoer-
legging (duur, verlenging, verlof, ontslag, 
rechtspositie) beheersen en het toetsen of 
de gang van zaken in de praktijk met deze 
rechtsregels in overeenstemming is. Het 
onderzoek maakt deel uit van een totaal-
onderzoek dat in Nijmegen wordt verricht 

149 	naar de strafrechtelijke sancties in Nederland. 
De resultaten ervan worden regelmatig 
gepubliceerd in de vorm van supplementen 
op de losbladige editie 'Het Penitentiair 
Recht', uitgegeven door Gouda Quint BV 
te Arnhem. 
Met het oog op een publicatie in genoemd werk 
vond ook een herschrijving plaats van de 
nieuwe strafrechtelijke vermogenssanc ties. 

194. Tenuitvoerlegging van voorlopige 
hechtenis en gevangenisstraf 

Onderzoeker: mr. P. C. Vegter 
Promotores: prof. mr . W. H. A. Jonkers en 
prof. mr . G. J. M. Corstens 

Een onderzoek naar de (on)wenselijkheid 
van regiemsverschillen en de behoefte aan 
een executie-rechter. 

195. De volwassenen-TBR in rechtshistorisch 
perspectief 

Onderzoeker: mr. E. Hofstee 
Promotor: prof. mr . W. H. A. Jonkers 

Verslag wordt gedaan van de voorontwikkeling, 
het ontstaan en de loop van de maatregel 



van TBR tot ± 1985. Voorts wordt, in 
verband niet de TBR, ingegaan op enkele 
aspecten van strafrechtstheoretische aard, 
al dan niet verweven met verschillende 
vroegere en huidige stromingen binnen het 
strafrecht. Het onderzoek wordt afgesloten 
met een bespreking van het huidige wets- 
ontwerp `herziening-TBR'. Afronding 
manuscript: medio 1985. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht en Criminologie 

196. Dectiminalisering 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 voor-
zitter van de subcommissie Decriminalisering 

150 	aan een onderzoek, dat enerzijds nagaat hoe 
processen van primaire criminalisering 
verlopen en dat anderzijds poogt handelings-
modellen te ontwikkelen, die het mogelijk 
maken deze processen beter te beheersen. 
Dit onderzoek leidde tOt het Report on 
Decriminalisation, Council of Europe, 
Strassbourg, 1980. In dit rapport is de 
nadruk gelegd op een van de vormen van 
(de)-criminalisering, t.w. criminaliseren en 
decriminaliseren met betrekking tot situaties 
ten aanzien waarvan noch het negatieve 
karalcter noch de bevoegdheid van de staat 
zich daarmee in te laten, wordt betwist. Als 
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. Als 
illustratie wordt hierbij gebruikt het terrein 
van (veronderstelde) problematische situaties 
in de sexuele sfeer van het leven. De doel-
stelling van dit onderzoek is enerzijds een 
algemeen begrippenapparaat te ontwikkelen 
t.a.v. die vormen van primaire criminalisering 
die in het rapport van 1980 onderbelicht 
bleven en anderzijds handelingsmodellen met 



betrekking tot criminaliseren in de sexuele 
• sfeer aan te reiken. 

197. Decriminalisering en drugbeleid 

Onderzoekers: prof. L. H. C. Hulsman e.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 Nederland, Groot Brittannie 
en de B.R.D. Sinds 1982 is dit onderzoek in 
internationaal verband voortgezet waarbij 
bovendien Belgie in de vergelijking werd 
betrokken. De onderzoeksopzet impliceert 
een kwalitatief en gedeeltelijk ook actie-
onderzoek bij de verschillende (overheids) 
diensten die bij drugbeleid betrokken zijn. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
1) hulpverlening (medische en sociale, zwak en 

1 5 1 	sterk geinstitutionaliseerd), 2) politie/justitie 
(politie, 0.M., gerechten, gevangenis, Ministerie 
van Justitie) en 3) de coordinerende instanties 
op 'e e n tr a al en lokaal 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 inter-
nationale niveau de primaire en secundaire 
criminalisering op nationaal niveau beinvloedt; 
3) de wijze waarop informatie (verschillend) 
verwerkt en geinterpreteerd wordt in de 
verschillende kokers (hulpverlening, justitie) 
en op de verschillende niveaus; 4) Het onder-
zoeken van mogelijkheden en ontwerpen van 
•strategieen om tot een de-escalatie van het 
drugbeleid te komen en de regulatie van het 
gebruik van illegale drugs te laten plaats 
vinden in dezelfde kaders, waar die regulatie 
t.a.v. legale drugs plaats vindt; 5) Tevens is 
het onderzoek dienstbaar aan een vergelijking 
van processen van secundaire criminalisering 
op een terrein van pro-actief politie-optre den 
en op terreinen van reactief politie-optreden. 
In het project wordt samengewerkt met de 
universiteiten van Edinburgh, Bremen en 



Leuven en de afdeling soc. prey. geneeskunde 
van de Medische faculteit te Rotterdam. 
Publikaties: In 1986 zal een proefschrift 
verschijnen dat de besluitvorming op nationaal 
niveau tot onderwerp heeft. Daarbij zal de 
nadruk vallen op de infonnatie die in die 
besluitvonning aan de orde komt, de externe 
factoren die de vrijheid van besluitvorming 
beperken en de mogelijkheden de vrijheid 
tot besluitvorming te vergroten. Verder zal 
regelmatig door tijdschriftartikelen een 
bijdrage worden geleverd aan het debat over 
het drugbeleid. 

198. Toepassingsmogelijkheden van kosten-
baten den ken bij strafreehtelijke besluitvorming 
(literatuurstudie) 

Onderzoeker: mr. P. Wesemann 

Omschrijving: Nagegaan wordt in hoeverre het 
1 52 	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. het effect van onderwijs in kosten-baten 
denken op het beslissingsgedrag van straf-
toemeters; 
d. veranderingen in de huidige praktijk die 
noodzakelijk zijn indien men tot praktische 
toepassing van beleidsanalyse wil geraken. 
Gestreefd wordt naar afronding in de vorm 
van een dissertatie. 
Tussentedse publikaties: 
— Het nut van het strafrecht, in: Justitielc 
Verkenningen, nr. 1, 1984. 
— Cost-benefit analysis and criminal law. In: 
J. H. P. Paelinck en P. H. Vossen: The quest 
for optimality. Aldershot (Gower), 1984. 
— Prosecuting: what does it actually involve? 
Bijdrage aan Liber Amicorum van prof. mr . 
L. H. C. Hulsman (in voorbereiding). 

• 	— Het oplossen van straftoemetingsproble- 
men; een experiment in hard-op-denken 



(in voorbereiding). Overdrukken zijn verkrijg-
baar bij de auteur. 

199. 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. Door middel van een 
survey-studie wordt het bestaan van een samen-
hang onderzocht tussen: enerzijds de ver-
wachtingen die mensen koesteren omtrent 
mogelijke gevolgen van (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). 
Beide metingen hebben intussen plaatsgehad. 

1 53 	Op dit moment worden de data verwerkt 
en geanalyseerd. 

200. Aanalyse van rechterlijke beslissingen 

Onderzoeker: mr. R. V. de Mulder 

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

201. Het `abolitionisme' in de jaren '20 van 
deze eeuw in Nederland 

Onderzoeker: mr. M. M. Kneepkens 

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



202. Misdaad, schul d, 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 ontwikkeling 
van onze beschaving en de daaraan inherente 
mentale bagage kan worden begrepen dat 
(en hoe) feitelijke interpersoonlijke en sociale 
problemen en conflicten gepercipieerd en 
gecategoriseerd worden in termen van het 
genoemde begrippenkader. 
Dit begrippenstelsel zelf is gebleken intra-
systematisch geheel inconsistent te zijn, hetgeen 
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	versluierd wordt door het feit dat definiering 
van elk dezer begrippen steeds pleegt plaats 
te vinden met slechts aandacht voor een ervan 
met voorbijgaan van definiering van de andere: 
dus steeds in termen van wederzijdse afhan-
kelijkheid. Het project bestaat uit de volgende 
deelonderzoeken: `Heksenprocessen'; 
`Zedendelicten'; `Strafrecht en verdovende 
middelen'; Strafrecht en bescherining van 
(menselijk) leven'. 
Het project staat geheel los van de meer 
functioneel gebaseerde strafrechtscritische 
stromingen voorzover het primair gericht was 
en is op de inhoudelijke ondeugdelijkheid van 
de categoriseringen (begrippenstelsel) `mis-
daad—schuld—straf voor het benaderen van 
interpersoonlijke en sociale conflicten en 
problemen. Het werken met dit.begrippen-
stelsel in een periode waarbij een peil van 
wetenschap omtrent menselijk gedrag 
bestaat als thans het geval is, is een opmer-
kelijk atavisme. Men kan dit slechts langs 

• 	historische en sociaal-culturele weg verklaren. 
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 alien tijde wenden tot de onderzoeker. 
Voorzover mogelijk kunnen daarbij over- 
drukken van verschenen artikelen en/of 
ontwerpteksten worden verkregen. In dit 
kader kan met name gewezen worden op 
verschenen artikelen in De Gids: 1984 nr. 
8/9/10 en 1985 nr. 1. 

203. Beslissen per computer 

Onderzoekers: mr. R. V. de Mulder en 
mr. C. van Noortwijk 

In 1982 is een computerprogramma ('SENPRO') 
voltooid, met behulp waarvan straftoemetings-
beslissingen genomen kunnen worden. 
Dit programma is, voorzien van andere 

1 5 5 	beslissingsbestanden, geschikt voor diverse 
toepassingsgebieden. Doel van het onderzoek 
is een aantal van zulke beslissingsbestanden 
te vervaardigen op verschillende terreinen van 
het recht. 

204. Politie en `psychische' gevallen 

Onderzoekers: mevr. mr . M. Th. Derksen 
(M.Sc.) en mr. G. J. van Rossum 

In de literatuur is veel aandacht besteed aan 
de vraag in hoeverre psycho-sociale hulp-
verlening een taak van de politie is. Echter, 
meer diepgaand onderzoek met betrekking 
tot bepaalde activiteiten van de politie op 
dit terrein is nauwelijks verricht. Onder meer 
op grond hiervan is op 1 juli 1983 gestart 
met een onderzoek bij de Rotterdamse 
Gemeentepolitie naar de activiteiten die de 
politieman op straat verricht wanneer hij 
meent te maken te krijgen met psychische 
problemen van burgers. Meer concrete vragen 
zullen zijn: in hoeverre meent de agent dat 
hier een taak voor hem ligt, hoe gaat hij dan 
te werk, wordt er daadwerkelijk ingegrepen, 
worden er deskundigen ingeschakeld, waarom 
wel, waarom niet. 
Voornaamste methoden van onderzoek zijn 



observaties, open interviews en in mindere 
mate dag- en nachtrapporten. hen voor-
onderzoek op het hoofdbureau is met een 
rapport afgerond begin 1984. Daarop aan-
sluitend is een vervolg-onderzoek begonnen 
op een tiental andere bureaus in Rotterdam, 
waarbij zowel rayonagenten als surveillanten 
zijn geinterviewd. Verslaglegging van deze 
fase van het onderzoek zal dit jaar geschieden. 
Begin 1985 is gestart met een vooronderzoek 
bij de door de politic gebruikte hulpverle-
ningsinstellingen (Crisiscentrum, RIAGG, 
etc.). De reeds verzamelde gegevens nopen 
tot een dienstenonderzoek dat in 1986 zal 
worden uitgevoerd. 

205. De politic en haar clien ten 

Onderzoeker: mevr. mr . C. Hogenhuis 

Het heersende beeld van de politie, zo blijkt 
I 56 	uit talloze onderzoeken, is de politieman als 

bestrijder van criminaliteit. Wanneer men aan 
clienten van de politic denkt, dan hebben veel 
mensen onmiddellijk verdachten voor ogen. 
Wanneer men het functioneren van de politic 
bestudeert dan blijkt al snel dat het optreden 
van de politic voor het grootste deel reactief 
is, hetgeen 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 
speelt in deze samenleving echter goed te 
kunnen begrijpen is het o.i. van groot belang 
inzicht te hebben in die verzoeken aan de 
politie. Naar aanleiding waarvan wendt men 
zich tot de politic, 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 politic' voltooid. Het betrof hier aangiften 
van kleine vermogenscriminaliteit. hen volgend 
onderzoek waarbij een honderdtal mensen 
dat om assistentie heeft verzocht is geinter-
viewd, is inmiddels ook afgerond en gepubli-
ceerd. 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. 

206. Staat en geweld: een vergekking tussen 
Glasgow en Rotterdam 

Onderzoekers: drs. J. E. van Mastrigt en 
mr. N. Uildriks 

In het onderzoekproject staat de vraag 
centraal op welke wijzen burgers met geweld-
dadige gebeurtenissen omgaan en wat de rol 
van strafrechtelijke instanties hierin is. Deze 
algemene vraagstelling wordt bezien tegen 
de achtergrond van een strafrechtsideologie 
waarin het bestaan van een strafrechts-
systeem wordt opgavat als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een geciviliseerde samen-
leving als zou het een rationeel antwoord 
geven op problemen van burgers welke 
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	samenhagen met een bepaalde categorie 
gebeurtenissen ('criminaliteie). 
De algemene vraagstelling valt uiteen in een 
drietal onderzoeksvragen: 1) Welke betekenis 
hebben bepaalde gewelddadige gebeurtenissen 
voor groepen burgers. Door het beschrijven 
van o.a. de cultuur van enkele groepen 
(jongeren) kan duidelijk gemaakt worden hoe 
definitieprocessen en gewenste reactiewijzen 
tussen burgers onderling en tussen burgers 
en strafrechtsfunctionarissen (vooral de 
politie) kunnen verschillen. 2) Welke factoren 
zijn van invloed op het al of niet bij de politie 
ter kennis komen van gewelddadige gebeur-
tenissen. Naast het onder 1) vermelde aan- 
dachtsveld zal ook gezocht worden naar 
verklarende kenmerken van de politieorgani-
satie en andere (niet-)strafrechtelijke instanties. 
3) Welke factoren zijn van invloed op het al 
of niet strafrechtelijk afhandelen van ter 
kennis gekomen gebeurtenissen. M.a.w., het 
gaat om de vraag of de politie gebruik maakt 
van haar discretie of de zaak doorschuift naar 
de - Officier van Justitie. 
Thans wordt een publicatie over de situatie 
in Glasgow voorbereid. In de toekomst zal 
een boek verschijnen met een vergelijking 
tussen Rotterdam en Glasgow. 



207. Representaties van het strafrechtelijk 
systeem en van het verschiinsel misdaad 

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

Het betreft een onderzoek naar de voorstel-
lingen (representaties) van het strafrechtelijk 
systeem (in een ruime zin van het woord) 
en van het verschijnsel misdaad, die in de 
Nederlandse bevolking leven. Doel is door 
middel van het opsporen en beschrijven van 
deze voorstellingen, de ideologieen bloot te 
leggen die aan de werking van de mechanismen 
van sociale controle in onze samenleving ten 
grondslag liggen. Het onderzoek wordt uitge-
voerd in twee hoofdfasen: een kwalitatief, 
explorerend gedeelte dat zich richt op de 
voorstellingen en een kwantificerend, 
beschrijvend gedeelte betreffende de spreiding 
van de gevonden voorstellingen in de 
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(begin 1981) en de resultaten ervan zijn 

	

.• 	gepubliceerd (als Mededeling van het 
Juridisch 1nstituut van de EUR). Het tweede 
gedeelte van het onderzoek is thans in 
uitvoering. Fen eindpublikatie in de vorm van 
een proefschrift is voorzien iroor eind 1985. 

208. Beeklvorming bij kinderen van 4-12 jaar 
over het strafrechtelijk systeem en het 
verschijnsel misdaad 

Onderzoeker: mr. G. J. van Rossum 

Sinds 1 mei is gestart met het onderzoek naar 
beeldvorming van kinderen van 4-12 jaar 
over het strafrechtelijk systeem en het 
verschijnsel misdaad. Dit onderzoek haakt aan 
bij het onderzoekproject `Representaties van 
het strafrechtelijk systeem en het verschijnsel 
misdaad', dat wordt uitgevoerd door mevr. drs. 
E. B. M. Rood-Pijpers en drs. J. P. A. van 
Velzen. 
De bedoeling van het kinderproject is om te 
onderzoeken of kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
beelden hebben van het strafrechtelijk 
systeem — met name ook welke delen — en 
het verschijnsel misdaad. Voorzover ze die 
hebben zal worden geprobeerd om deze 



voorstellingen te reconstrueren. Daarnaast 
is de vraag belangrijk hoe de verhouding, 
de wisselwerking zou kunnen zijn tussen het 

• hebben van bepaalde `bewustzijnsinhouden' 
en het proces van definieren van en reageren op 
bepaalde (criminaliseerbare) situaties door 
deze kinderen. Hierbij zal ook aansluiting 
worden gezocht bij de belevingswereld van de 
kinderen. Verder is het de bedoeling om 
enig inzicht te verkrijgen in het mogelijk aan 
de gereconstrueerde voorstellingen ten 
grondslag liggende beeldvormingsproces. 
Het accent zal hierbij liggen op het socialisa-
tieproces, opgevat als het interactieproces 
tussen het kind en zijn wereld, ouders, 
school, ondervvijzer(es), klasgenootjes, 
`amusementswereld'. Hierbij is het persoon-
lijke ontwikkelingsmoment van het kind 
van belang. 
Bij dit onderzoek zullen 20 kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen worden 
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om van ieder kind en een ouder/verzorger en 
de betreffende leerkracht erbij te betrekken. 
Hiervoor is inmiddels een openbare basis-
school benaderd. 
Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeks-
methode. Met de kinderen zullen individuele 
en groepsgesprekken worden gevoerd. Daar-
naast zullen de ouders/verzorgers en de leer-
krachten worden geinterviewd (open-inter-
viewtechniek). Tenslotte zal vanuit een meer 
theoretisch perspectief aandacht worden 
geschonken aan de mogelijke invloed van de 
media op het beeldvormingsproces en aan de 
ontwikkelingspsychologische aspecten van het 
onderzoek. 

209. Omgaan met probleemsituaties in een 
buurt 

Onderzoeker: mevr. drs. H. J. F. M. van 
Ransbeek 

In een Dordrechtse buurt wordt op aanvraag 
van een aantal betrokkenen (het bestuur van 
het buurthuis) een levensecht toegepast 
onderzoek' gedaan naar de probleemsituaties 
in die buurt, naar de wijzen waarop die 
probleemsituaties gedefinieerd en aangepakt 



worden (of blijven liggen) door buurtbewo- 
• ners en betrokken professionals zoals de 
• politie, de opbouwwerkers, gemeentelijke 
ambtenaren van de GSD, GWB, enz. Tevens 
wordt bestudeerd welke condities de keuze 
voor strafrechtelijke of andere vormen van 
omgaan met conflictsituaties bepalen. 
In een tweede fase van de studie zal gepro-
beerd worden andere dan strafrechtelijke 
vormen van omgaan met de tot op heden 
`onaangepakte' problemen en conflicten te 
ontwikkelen. Deze niet-strafrechtellike 
vormen van omgaan met probleemsituaties 
zullen samen met de buurtbewoners en de 
betrokken professionals worden opgezet en 
in pralctijk gebracht. 
Van dit onderzoek wordt verslag gelegd in een 
rapport getiteld 'Het Noorderwartier: 
ergernis en plezier', dat in juli 1985 is 
verschenen. Speciaal voor de buurtbewoners 
wordt een krant samengesteld waar op 
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de onderzoeksgegevens en -resultaten in 
opgetekend staan. Daarnaast zal samen met 
alle betrokkenen een videofilm worden 
gemaakt, die in september 1985 voltooid zal 
worden. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Crimbologie en ICinderrecht 

210. Scheidingsbemiddeling 

Onderzoekers: prof. dr. G. P. Hoefnagels, 
A. H. Manchester, dr. K. J. Nijkerk, G. A. 
Kooy, R. Veenhoven, R. Overeem, A. van 
Montfoort en mevr. H. Oudshoorn 

In vervolg op het onderzoek Tchtscheidings-
reche naar de sociale, juridische en psycho-
logische processen bij echtscheiding, werden de 
consultatieve basisgesprekken met scheidende 
mensen uitgebouwd tot een methode van 
scheidingsbemiddeling. Onder scheidings-
bemiddeling wordt verstaan een methode 
waarbij de psychologische en juridische fasen 
van scheiden zodanig op elkaar worden 
afgestemd dat het scheidingsprocesvoor de 
geestelijke gezondheid van man, vrouw en 
kinderen zo goed mogelijk verloopt, terwijl 



een zo rechtvaardig mogelijke afrekening 
plaatsvindt, die met het oog op de toekomst 
doelmatig wordt geregeld, terwijl de levens-
mogelijkheden van man, vrouw en kinderen 
zoveel mogelijk bevorderd en zo min mogelijk 
belemmerd worden. 
Aan de hand van protocollen van de 
scheidingsbemiddelingsprocessen wordt een 
nauwkeurige beschrijving en analyse gemaakt 
van deze methode. Een literatuurrapport 
over scheidingsbemiddeling is in voorbereiding. 
De gehanteerde methode wordt vergeleken 
met de methoden elders, in het bijzonder te 
Birmingham, Bristol en Groningen. Door 
middel van controle-zittingen en interviews 
zullen in een follow-up studie de resultaten 
worden getoetst. Tevens wordt samengewerkt 
met de in Rotterdam bestaande Initiatiefgroep 
'Kind en Echtscheiding'. Vanuit de Initiatief-
groep start najaar 1985 een project van .  
bemiddeling bij conflicten over de toewijzing 
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	van de kinderen en omgangsregelingen. Aan 
de methodiekontwikkeling en de evaluatie 
van dit project zal het onderzoek een bijdrage 
leveren. Het onderzoek Scheidingsbemiddeling 
maakt deel uit van het voorwaardelijk gefinan-
cierde project 'Huwelijkssluiting en huwelijks-
ontbinding'. 

211. Vrouwencriminaliteit in Suriname 

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

Een dossieronderzoek wordt gedaan naar de 
omvang van de berechte vrouwencriminaliteit 
van 1956 tot 1978. De kenmerken van de 
vrouwencriminaliteit worden onderzocht. 
Vanwege de politieke ontwikkelingen in 
Suriname staat het onderzoek momenteel stil. 

212. Kinderen over echtscheiding en wonen 
met een ouder 

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

Onderzocht wordt hoe kinderen denken over 
het leven met een- en twee-oudergezinnen, 
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over echtscheiding, voogdijtoewijzing en 
omgangsregeling. 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 thn 6). Dit onderzoek werd in novem-
ber 1981 afgesloten (Voortgangsverslag 
deel 1). Het materiaal werd geanalyseerd 
en met behulp van de computer bewerkt. 
Het verslag werd gemaakt op grond van het 
empirisch materiaal en in een gezinssociolo-
gische literatuurstudie warden juridische 
conclusies voorbereid. Eind 1985 zal het 
onderzoek worden afgerond met een disser-
tatie. 

213. 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 vaor 
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 inverviews met vroegere immigranten 
Coral history') wordt verwacht inzicht te 
krijgen in de geschiedenis van gebruik en 
handel. Door de politieke ontwikkelingen 
in Suriname stagneert het onderzoek. 

214. Leiderschapsstijlen b// dc politie 

Onderzoekers: dr. K. J. Nijkerk, dr. A. Muller 
en drs. G. van der Woude (EUR en RUL) 

Dit onderzoek werd in 1983 begonnen. Nage- 



gaan wordt welke leiderschapsstijlen van de 
leidinggevenden op de verschillende niveaus 
worden gewenst en in de praktijk gebracht. 
Met behulp van de door Blake en Mouton 
ontworpen leiderschapsstijlen-test worden de 
stijlen van leiding geven geinventariseerd. 
Een centrale vraagstelling in dit onderzoek is 
in hoeverre veranderingen in de organisatie 
(van de politie) oak een andere leiderschaps-
stijI noodzakelijk maakt. In het kader van 
dit onderzoek wordt ook het leiding geven aan 
wijkteams en de teampolitie betrokken. 
Gegevens worden verzameld over het functio-
neren van de bestaande wijkteams en de meest 
geeigende leiderschapsstijlen voor het effectief 
functioneren van wijkteams. Er bestaat een 
nauw samenwerkingsverband met onderzoekers 
van de Rijksuniversiteit Leiden (dr. A. Muller 
en drs. G. van der Woude). 

215. Zelfconfrontatie en affectieve 
163 	dissonantie bij de huwelijkssluiting 

Onderzoeker: prof. drs. W. van Guist 
Promotoren: prof. dr. H. J. M. Hermans en 
prof. dr. G. P. Hoefnagels 

De veronderstelling is dat de meeste bruids-
paren niet op de hoogte zijn van de meeste 
wettelijke gevolgen van het burgerlijk huwelijk 
en dat zij daarvan aanvankelijk ook niet when 
weten. Er bestaat een spanningsveld tussen het 
huwelijk als persoonlijke relatie en de institu-
tionele structuur van het wettelijk huwelijk. 
Het onderzoek is ontstaan uit Hoefnagels' 
definitie van affectieve dissonantie, dat wil 
zeggen bruidsparen sluiten een huwelijk met 
bepaalde verwachtingen en motieven. De 
reele gevolgen die de wet aan het huwelijk 
verbindt beantwoorden daar niet aan. Als 
methode van onderzoek werd gekozen voor 
de Zelfconfrontatie Methode welke berust 
op de waarderingstheorie van Hermans 
('Persoonlijkheid en Waardering', 1981), 
zodat vastgesteld kan worden of bepaalde 
consequenties van wettelijk huwelijk of een 
eventueel zakelijk conflict daarin actief in 
het waarderingssysteem van iemand worden 
opgenomen. 



Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

216. De betekenis van maatschappekke 
veranderthgen voor het (rechts)karakter van 
het strafrecht 

Onderzoekers: stafleden van het W.P.I., 
aangevuld met enkele onderzoekers van elders 

Analyse van deze ontwikkelingen in het licht 
van de spanningsverhouding tussen het 
instrumentele karakter en het rechtskarakter 
van het strafrecht, uitmondend in een theorie-
vorming omtrent de functie van het strafrecht 
in de verzorgingsstaat. 
De titels van de drie voorwaardelijk 
gefinancierde programma's zijn: 
— economisch strafrecht en overig sanctie-
recht; 

164 	— internationaal strafrecht; 
— strafrecht, rechtsbescherming en totale 
instituties. 

217. Gerespecteerde beroepen als gel egenheids-
verschaffers 

Onderzoeker: mr. drs. H. G. van de Bunt 

Bij het ontstaan en bestendigen van crimineel 
gedrag spelen `derden' dikwips 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, notarissen, 
c.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 Taciliterende' rol van 
deze derden. 
Start: 1984. Voltooiing: 1986. Publikatievorm: 
onderzoeksrapport. 



218. Koppelbazen na de invoering van de Wet 
ketenaansprakekkheid 

Onderzoeker: mr. drs. 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? 
Inverviews met koppelbazen. 
Start: 1985. Voltooiing: 1986. Publikatievorm: 
artikel. 

219. Criminele en verwaarloosde jeugd 

Onderzoeker: mr. 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 

165 	18de en 19de eeuw. 
Publikatievorm: dissertatie. 

220. Rechtsbescherming van minderjarigen 
in rijks- en particuliere inrichtingen 

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

221. De sociale constructie van witte-boorden-
criminaliteit 

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

Promotie-onderzoek aan de hand van bericht- , 
geving en relevante overheidspublikaties 
betreffende fraudewetgeving en fraudebeleid 
tussen 1973 en 1983, naar een mogelijke 
verandering in de sociale constructie van witte-
boordencriminaliteit, de rol van de media en 
het (strafrechtelijke) beleid daarbij en de wis-
selwerking tussen beiden. 
In samenwerking met K. L. K. Brants, Univer-
siteit van Amsterdam. 
Voltooiing: 1987. 

222. De zaak Slavenburg 

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



Case-study van het strafproces tegen de vier 
hoofdverdachten in de zaak Slavenburg wegens 
leiding geven aan valsheid in geschrifte door 
de corporatie gepleegd. Naast een overzicht 
van de feitelijke gang van zaken, een inven-
tarisatie van aanknopingspunten voor verder 
onderzoek, met bijzondere aandacht voor de 
daderschapsproblematiek i.v.m. artikel 51 
lid 2, 2e, W.v.Sr. en afdoening via transactie 
bij commune misdrijven, met name in grote 
fraudezaken. 
Vohooting: afhankelijk van voortgang 
strafproces. 

223. Evaluatie van het rechtsbegrip 
ouderschap 

Onderzoeker: mevr. mr . C. C. M. Enkelaar 

Onderzock naar de geleidelijke ontwikkeling 
van het begrip juridisch ouderschap. 
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224. De overdracht van de tenuitvoerlegging 
van strafvonnissen 

Onderzoekers: mevr. mr . M. M. Broos en 
mevr. mr . D. J. M. W. Paridaens 

In het kader van de Raad van Europa en dat 
van de Benelux zijn in de laatste decennia 
verdragen tot stand gekomen die betrekking 
hebben op een nieuwe vorm van internationale 
rechtshulp: de overdracht van de tenuitvoer-
legging van strafvonnissen. Wat de Raad van 
Eurdpa aangaat, vallen te noemen het 
Europees Verdrag inzake het toezicht op 
voorwaardelijk in vrijheidgestelden van 1964, 
het Europees Verdrag inzake de internationale 
geldigheid van strafvonnissen van 1970 en het 
Verdrag inzake de overbrenging van straf-
rechtelijk gevonniste personen van 1983. 
De landen van de Benelux sloten in 1968 een 
verdrag inzake de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen in strafzaken. Het 
onderzoek wil een juridische analyse geven 
van de vier verdragen welke de Nederlandse 
regering voornemens is te bekrachtigen en 
van de Nederlandse uitvoeringswetgeving. 
Publikatievorm: dissertatie. 



225. Beklagrecht van gedetineerden in gevange-
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. 

226. 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 
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gedetineerden in gevangenissen en huizen van 
bewaring. 

227. Afzondering 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, worden hierbij betrokken. 

228. Probleemgebieden binnen het Ned erlandse 
gevangeniswezen 

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

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



229. De rol van de officier van just itie in de 
opsporing van Omvangrijke fraudes 

Onderzoeker: mr. J. H. Peek 
(Zie ook nr. 17) 

Door een participerende observatie op twee 
parketten wordt bezien of de premisse van een 
leidende en coordinerende rot van de officier 
in fraude-onderzoeken juist is en hoe deze valt 
te omschrijven. Hierbij zal vooral worden gelet 
op de wijze waarop opsporings- en vervolgings-
beslissingen worden genomen in het complexe 
opsporingsgeheel. 

230. De rechtspositie van minderjarigen in 
kinderbeschenningsinrichtingen 

Onderzoeker: mr. drs. A. van Vliet 

Onderzoek naar de ontwikkelingen op het 
168 	gebied van de rechtspositie van minderjarigen 

• in inrichtingen, mede aan de hand van het in 
1984 in de rijksinrichtingen ingevoerde klacht-
recht. De uitspraken worden geanalyseerd 
onder andere op de doorwerking van algemene 
rechtsbeginselen. 

231. Politic en vrouwenmishandeling 

Onderzoeker: drs. M. Wbstmann 
(Zie ook nr. 20) 

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

232. Geschiedenis van voorlichtings-rapportage 
aan de rechtbank 

Onderzoekers: mr. J. A. Janse de Jonge en 
drs. F. A. M. M. Koenraadt 

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



233. Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang bij de psychiatrische behandeling 

Onderzoekers: drs. F. A. M. M. Koenraadt en 
drs. P. Hermans 
(Zie ook nr. 21) 

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 
Instituut te Utrecht en het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Vogelenzang te Bennebroek. Een 
subsidie-aanvraag is nu (juli 1985) nog lopende. 

234. Effecten van fraudebestrijding 

Onderzoeker: mr. N. Jorg 

Rechtsvergelijkende studies naar de inhoud 
169 	van op fraudebestrij ding gerichte Amerikaanse 

wetgeving en rechtspraak en hun betekenis 
voor het bestreden gedrag en het rechtpolitieke 
ldimaat. Start: 1983. Publikatievorm: onder- 
zoeksrapporten en tijdschriftartikelen. 

235. Actuele ontwikkelingen rondom de TBR 

Onderzoeker: prof. dr. F. H. L. Beyaert 

Deelname aan een internationale commissie 
van de World Health Organization, die tot 
doel heeft te komen tot een internationale ver-
gelijking tussen de veiligheidscondities, waar-
onder mensen in psychiatrische ziekenhuizen 
worden vastgehouden. Ondermeer Nederland, 
Zweden en Zwitserland zijn hierbij betrokken. 
Er zullen hiervan publikaties verschijnen in de 
International Journal of Law and Psychiatry. 



II. SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU* 

236. Samenhang op het terrein van de justitie 

Onderzoeker: dr. R. P. Mulder 

Dit onderzoek maakt deel nit van het veel 
breder opgezette onderzoek Inhoudelijke 
Samenhang binnen het Sociale en Culturele 
Terrein. Daarin wordt onderzocht in hoeverre 
beleidsmaatregelen en voorzieningen op een 
terrein onderling samenhangen, en in hoeverre 
er overlapping bestaat met de informele en 
vrijwilligerssfeer en de marktvoorzieningen. 
Een voortgangsverslag over het gehele project 
is in 1984 verschenen. In april 1984 verscheen 
van de hand van dr. J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman: Samenhang in de hulpverlening aan 
justitie-clienten, over Reclassering, Gevangenis-
wezen en TBR (Stukwerk nr. 27). In de zomer 
van 1985 tenslotte verschijnt: Samenhang in 

170 	de Politiezorg. 

237. Politie in de wijk 

Onderzoeker: dr. R. P. Mulder 

Deze in mei 1985 gestarte studie naar het 
functioneren van de politiezorg in een aantal 
stedelijke wijken is voor een deel gebaseerd op 
de resultaten die werden gevonden in het 
Samenhang-project. Nagegaan wordt welke 
achtergronden in verschillende steden het wijk-
gebonden politiewerk heeft, hoe de wijken 
worden gekozen, en hoe er in concreto wordt 
samengewerkt met bestaande voorzieningen op 
het terrein van hulpverlening en advies. 
Publikatie naar verwachting zomer 1986. 

238. Justitie en verzekeringen 

Onderzoeker: dr. R. P. Mulder 

In veel fasen van het burgerlijk recht en straf-
recht zijn raakvlakken met de vrijwillige verze-
kering. In sommige gevallen functioneren 
justitie en verzekering daarbij als twee comple-
mentaire stelsels: beide zijn er op gericht 

* Postbus 37, 2280 AA Rijswijk (ZH). 



schade te vereffenen, beide kennen een 
mogelijk verhaal op de dader, beide zijn alert 
tegen overvraging en misbruik, beide slaan hun 
kosten collectief om, en wat het ene stelsel 
niet biedt wordt soms opgevangen door het 
andere stelsel. 
In deze studie wordt onderzocht welke rol de 
interdependentie in de praktijk speelt, of dit 
consequenties heeft voor de 'de vraag naar 
recht', en of er voor de burger reden is het 
ene stelsel boven het andere te verkiezen. 
Tenslotte zal worden nagegaan of het mogelijk 

	

• 	is de vraag naar recht af te remmen door het 
aanbod van de verzekeringen uit te breiden of 
door een collectieve voorziening te creeren die 
de voordelen van het verzekeringsbedrijf kent, 
zonder echter de voordelen van het reguliere 
recht te missen. Afsluiting van deze studie 
wordt in 1987 verwacht. 
De studie is als een vervolg te zien op eerder 
verrichte studies naar justitie in welzijnsver- 

	

1 7 1 	band. 

239. Sociaal en Cultureel Rapport 1986 

In dit tweejaarlijks verschijnende rapport van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau komt 
ook in 1986 weer een hoofdstuk Justitie en 
Strafrechtspleging voor, verzorgd door de 
sectie Justitie. Hierin zijn, naast een overzicht 
van recente ontwikkelingen op het beleids-
terrein Justitie, de resultaten opgenomen van 
enkele belangrijke surveys die met vaste regel-
maat door het bureau worden verricht. Het 
betreft hier onder meer het gebruik van 
justitiele diensten (politie, rechtshulp en ad-
vocatuur), opvattingen over criminaliteit en 
strafrecht, angstgevoelens, en meningen over 
de politie. Verschijningsdatum: september 
1986. 

Under de noemer Determinanten ontwikke-
lingen kwartaire sector vallen de volgende drie, 
voornamelijk kwantitatief gerichte, projecten. 

240. Criminaliteit, pakkans en politie. Schat-
tingen met een macromodel 

Onderzoeker: drs. F. P. van Tulder 



Onder deze titel verscheen in het vomjaar van 
1985 SCP-cahier nr. 45, waarin op macroniveau 
relaties tussen criminaliteit en een aantal demo-
grafische, sociale, economische en beleids-
matige factoren aan de orde komen en waarbij 
tevens aandacht wordt besteed aan de wissel-
werking tussen (via enquetes gemeten) crimina-
liteit, door de politie geregistreerde criminali-
teit, ophelderingspercentages en de politic-
sterkte. De uitgevoerde analyse bestaat uit twee 
delen: een doorsnede-analyse, waarbij regionale 
verschillen aan de orde komen en een tijd-
reeksanalyse, waarbij naoorlogse ontwikke-
lingen worden bekeken. 

241. Analyse personeels- en kostenontwikke-
lingen kwartaire sector 

Onderzoeker: drs. F. P. van Tulder 

In het zesde bulletin van het project Personeels- 
172 	voorziening kwartaire sector zal de ontwikke- 

ling van de personeelssterkte en de kosten per 
gebruikseenheid centraal staan. Daarbij zal 
aandacht worden besteed aan de ontwikkeling 
van 'overhead' en uitvoerend personeel en van 
verschillende kostencomponenten in relatie 
met prestatie-indicatoren van de geanalyseerde 
voorzieningen. Tot de nader te analyseren 
voorzieningen behoren de politie en de recht-
spraak. Een interimrapport is gepland in de 
zomer van 1985 en het eindrapport begin 1986. 

242. Prijsgevoeligheid rechtshulp 

Onderzoeker: drs. F. P. van Tulder 

Een bij uitstek door de overheid stuurbare 
variabele is de eigen bijdrage (prijs), die aan 
gebruikers van voorzieningen in de kwartaire 
sector in rekening wordt gebracht. In veel 
gevallen is onbekend in welke mate deze eigen 
bijdrage invloed heeft op het gebruik. Ms 
gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de budgettaire 
gevolgen van een verhoging van de eigen bij-
drage onduidelijk. In een reeks van onder-
zoeken wordt getracht voor een aantal voorzie-
ningen in de kwartaire sector deze prijsgevoe-
ligheid te schatten. Aan de orde zijn reeds 
gekomen het bezoek aan het avondondenvijs, 
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bibliotheken, musea en theaters. Door andere 
instanties is in dit kader onderzoek verricht op 
het gebied van gezondheidszorg en openbaar 
vervoer. Het ligt in de bedoeling ook op het 
terrein van de rechtshulp een dergelijk onder-
zoek uit te voeren. Daarbij zal worden gestreefd 
naar aansluiting op het WODC-onderzoek naar 
evaluatie van wijzigingen van de WROM. Het 
SCP-onderzoek zal naar verwachting in het 
voorjaar van 1986 plaatsvinden. 



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

243. Aangifte van delicten en recherchewerk 

Onderzoeker: L. J. M. Koolen 

In juin 1985 is een onderzoek afgesloten naar 
de wijze waarop in een tweetal korpsen van 
gemeentepolitie wordt omgegaan met het op-
nemen van aangiften. In het onderzoek is aan-
dacht besteed aan o.m. korpsorganisatie, 
beleid t.a.v. aangiften en de praktijk van de aan-
gifte, alsinede aan de houding van rechercheurs 
t.a.v. doze werkzaamheden. De onderzoek-
gegevens zijn verkregen door middel van 
observatie, interviews en dossieranalyse. 

174 	244. Samenwerking bij de Nederlandse politic 

Onderzockers: R. W. M. Geerts en 
L. J. M. Koolcn 

Het onderzoek beoogt te inventariseren water 
aan feitelijke samenwerking tussen Rijks- en 
Gemeentepolitie en binnen de gemeentepolitie 
onderling plaatsvindt in Nederland. In de 
analyse is onder moor gclet op de aard, vorm 
en mate van samenwerking, en op het niveau 
waarop het initiatief tot samenwerking werd 
genomen. Tevens zijn in het onderzoek betrok-
ken de meningen van een aantal politieehefs 
over de samenwerking. Methode: gebruik is 
gemaakt van schriftelijke vragenlijsten die aan 
alle korpschefs van gemeentepolitie en districts-
eommandanten van de Rijkspolitie zijn toege-
stuurd. Daarnaast zijn interviews gehouden met 
een vijftiental politieehefs en heeft documen-
tenanalyse deel uitgemaakt van de onderzoeks-
methoden. Het onderzock is in juni 1985 afge-
sloten. 

* Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage. 



245. Bijzondere opsporingsdiensten 

Onderzoeker: A. B. Hoogenboom 

Naast de politie bestaat een aantal bijzondere 
opsporingsdiensten. Het onderzoek dat een 
exploratief karakter heeft, richt zich op de 
volgende vragen. Waar bevinden de bijzondere 
diensten zich, wat is hun omvang en welke 
ontwikkelingen doen zich voor op dit terrein? 
Daarnaast zal worden ingegaan op de manier 
waarop de opsporingstaak gestalte krijgt, hoe 
de relatie met het Openbaar Ministerie is en 
wat de band met de reguliere politie is. Door 
middel van een literatuuronderzoek en inter-
views met sleutelpersonen uit de politiewereld, 
justitiekringen en de bijzondere opsporings-
diensten zullen die vragen successievelijk aan 
bod komen. Het cliderzoek zal in de herfst 
van 1985 worden afgerond. 

1 75 	246. Actie-onderzoek Gemeentepolitie 
Haarlem 

Onderzoekers: W. Broer, C. C. Schreuder 
en C. D. v.d. Vijver 

Het actie-onderzoek Haarlem betreft een veel-
omvattend project waarin een optimum wordt 
nagestreefd tussen de behoefte van het korps 
om een verantwoord organisatie-ontwikkelings-
proces in gang te zetten enerzijds, en het 
belang om generaliseerbare kennis omtrent 
veranderingsmogelijkheden en effectiviteits- en 
legitimiteitsvraagstukken te verwerven ander-
zijds. Het onderzoekproject valt uiteen in een 
tweetal componenten, te weten: a. een evalua-
tie van de interne ontwikkeling van het korps; 
b. een evaluatie van het extern functioneren 
van het korps. 
Ad a): Op basis van een inventarisatie van 
problemen en knelpunten is in het korps een 
organisatie-ontwikkelingsproces in gang gezet. 
Na een intensieve voorbereidingsperiode is in 
april 1983 de implementatiefase gestart met de 
instelling van drie wijkteams, die de basis-
politiefunctie uitoefenen. 
De basispolitiefunctie omvat de meest voor-
komende taken van de surveillance-, verkeers-
en recherche-afdelingen. De meer bovenwijkse 



werkzaamheden op genoemde terreinen bleven 
toebedeeld aan dc centrale executieve afde-
lingen. In januari 1985 is een tweede stap 
gemaakt met de instelling van nog 5 wijkteams. 
In de tussenliggende periode heeft een uit-
voerige evaluatic binnen het korps plaats-
gevonden. 
Naast het functioneren van de eerste due teams 
stonden daarbij ondermeer de meningen van de 
korpsleden omtrent het organisatie-ontwikke-
lingsproject centraal. Hierbij is ondermeer 
gebruik gemaakt van vragenlijsten, dossier-
analyse on participerende observatie. 
Een interiinrapport, waarin meningen van 
korpsleden aan het begin van het project, en 
ervaringen van teamleden na een half jaar 
functioneren van wijkteams worden weerge-
geven is in 1984 gepubliceerd. Daarnaast zal 
binnen afzienbarc tijd een interimrapport 
verschijnen omtrent doze meningen na ruim 
eon jaar functioneren van wijkteams. Eon 

176 	tussentijds gepubliceerd rapport biedt hierom- 
trent at globale informatie. 
Ad b): Voor de externe evaluatie is in de eerste 
plaats eon litcratuurstudie uitgevoerd naar wat 
uit onderzoek bekend is geworden over de 
behoeften van de bevolking aan politiezorg. 
Daarnaast is zowel in 1983 als in 1984 een 
tweetal onderzoeken verricht over de specifieke 
situatie in Haarlem: 
1) een algemene enquete onder de bevolking 
van Haarlem waarin wordt getracht de 
problemen waaraan men wil dat de politie aan-
dacht besteedt on de rneningsvorming over de 
politie in beeld to brengen; 
2) eon onderzoek met hetzelfde doel door 
middel van interviews met sleutelpersonen in 
Haarlem. 

De resultaten van doze onderzoeken zijn neer- 
gelegd in eon aantal interimrapporten die 
intussen zijn gepubliceerd. In het laatste van 
doze rapporten (het vierde interimrapport) 
wordt uitgebreid ingegaan op een vergelijking 
van de resultaten, zoals dieln 1983 respectie-
velijk 1984 werden gevonden. 
Het ligt in de bedoeling doze onderzoeken in 
1986 to herhalen om zodoende nadere uit-
spraken to kunnen doen over het — al dan niet 
structurele — karakter van de ontwikkelingen 



die zich in 1984 ten opzichte van 1983 hebben 
voorgedaan. 

247. Het politie-optreden in probleemsituaties. 
De afhandeling van gevallen van vrouwenmis-
handeling 

Onderzoeker: mevr. drs. 0. J. Zoomer 

In april 1984 werd een begin gemaakt met een 
onderzoek naar het politie-optreden bij gevallen 
van vrouwenmishandeling. Aanle ding voor dit 
onderzoek was enerzijds de behoefte om meer 
inzicht te krijgen in het feitelijk functioneren 
van de politie op dit terrein, anderzijds het 
gegeven dat vrouwenmishandeling een maat-
schappelijk probleem is waarbij ook de politie 
is betrokken. Under vrouwenmishandeling 
wordt hier verstaan het gebruik van fysiek 
geweld tegen een vrouw door haar (ex-r )echt-
genoot of (ex-)vriend; dreiging met fysiek 

177 	geweld en andere vomen van agressie worden 
eveneensin de beschouwing betrokken. Op het 
politie-optreden inzake vrouwenmishandeling 
is de laatste jaren nogal wat kritiek geuit. 
Buitenlandse onderzoeken hebben aangetoond 
dat de politie ten aanzien van vrouwenmishan-
deling betrekkelijk passief optreedt. Altlians 
dat er relatief weinig tot aanhouding van een 
verdachte of het opmaken van een proces- 

, 	verbaal wordt overgegaan. Hoewel er in Neder- 
land hierover vrijwel geen systematische 
gegevens zijn, bestaan er wel aanwijzingen in 
dezelfde richting. Nu krijgt de politie in het 
algemeen in de dagelijkse praktijk niet alleen 
te maken met strafbare feiten maar ook met de 
situaties waarin strafrechtelijk optreden 
helemaal niet aan de orde is. Echter, ook wan-
neer er wel sprake is van een misdrijf blijft 
dergelijk optreden vaak achterwege. 
In het algemeen zal het politie-optreden ener-
zijds afhangen van wettelijke bepalingen (is het 
een strafbaar feit, welke bevoegdheden heeft 
de politie) anderzijds van wat in moreel opzicht 
als juiste' reactie wordt beschouwd. Het minst 
problematisch is dit wanneer een wet (ernstig 
genoeg) is overtreden en de dader bovendien 
in moreel opzicht `schuldig' is. 
De situatie ligt moeilijker wanneer er wel 
sprake is van een strafbaar feit, maar bijvoor- 



beeld de (morcle) schuld naar bet oordeel van 
de politie ook, of overwegend, bij het slacht-
offer ligt. In zo'n geval is er meer kans dat de 
zaak op zijn beloop wordt gelaten, of dat de 
politie probeert te sussen, te bemiddelen, e.d. 
Dergelijke minder eenduidige incidenten, 
waarbij de reactie van de politie niet direct 
voor de hand ligt (en waarmee de politie 
misschien ook minder goed raad weet), zullen 
zich niet zelden voordoen. Een typisch voor-
beeld van zo'n incident lijkt vrouwenmishande-
ling te zijn. Daarbij gaat het immers om een 
strathaar feit, terwijI in maar weinig gevallen 
een proces-verbaal wordt opgemaakt of een 
aanhouding wordt verricht. Voor haar passieve 
(of `terughoudende') opstelling voert de politic 
wel een aantal argumenten aan maar of deze 
argumenten kloppen is nooit systematisch 
onderzocht. Intussen lijkt het verwijt dat de 
politie Miets doet' hier en daar we! geleid te 
hebben tot een wat grotere gencigdheid om 

178 	vrouwenmishandeling als een h ulpverlenings- 
probleem te behandelen, maar of deze aanpak 
effectiever is dan Miets doen' is eveneens onbe-
kend. 
Het doel van het onderzoek naar politie-optre- 
den bij vrouwenmishandeling is inzicht te 
krijgen in de handelwijze van de politic wanneer 
zij met vrouwenmishandeling wordt geconfron-
teerd, de overwegingen die er aan ten grondslag 
liggen en, zo mogelijk, de effecten ervan. 
Het onderzoek verloopt in verschillende fasen. 
Een vooronderzoek dat gericht was op bij de 
politie geregistreerde incidenten is inmiddels 
afgerond. Van de resultaten is een verslag ver-
schenen. 

— In het hoofdonderzoek dat momenteel wordt  
verricht wordt, door mid del van observatie en 
interviews, nader ingegaan op overwegingen die 
aan het politie-optreden ten grondslag liggen en 
aan de verwachtingen die vrouwen hebben wan-
neer zij de politie om assistentie vragen. 

248. Deeltijdarbeid bij de politic 

Onderzoekers: A. W. M. Coenen, P. B. Dowit 
en J. E. J. Klappel (Stichting research voor 
beleid) 

Medio 1985 is in opdracht van het Ministerie 
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van Binnenlandse Zaken een onderzoek gestart 
naar de invoering van deeltijdarbeid bij de 
Nederlandse politie. Het_onderzoek kent drie 
onderscheiden delen: een registratief deel, een 
evaluatief deel en een sim ulatief deel. Hiermee 
wordt respectievelijk beoogd inzicht te krijgen 
in de stand van zaken tot op heden, en de 
problemen en de gevonden oplossingen, en in 
de reacties in de diverse geledingen van de 
korpsen op de introductie van deeltijdarbeid. 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
diverse methoden en technieken. Het onder- 
zoek wordt naar verwacht begin 1987 afgerond. 



Index 

Nr. 

Criminaliteit(sontwikkeling) 

61 Buurtwachten; WODC 
173 Cerebrale dominantie en delinquent 

gedrag; Leiden 
53 Commissie kleine criminaliteit; WODC 
25 Criminaliteit en strafgevoeligheid: Leiden 

240 Criminaliteit, pakkans en politie; SCP 
196 Decriminalisering algemeen en van zeden- 

delicten; Rotterdam 
197 Decriminalisering en drugbeleid; 

Rotterdam 
180 	66 Frauderegistratie; WODC 

144 Gelijkheidsstreven en criminaliteit; 
Groningen 

217 Gerespecteerde beroepen als gelegenheid- 
verschaffers; Utrecht 

170 Internationaal agressieproject; Leiden 
157 Jongeren in de tertiaire socialisatiefase; 

Groningen 
218 Koppelbazen na de invoering van de Wet 

Ketenaansprakelijkheid; Utrecht 
145 Maatschappelijke ongelijkheid en 

criminaliteit; Groningen 
9 Massacommunicatie en criminaliteits-

beleving; Twente 
185 Massamedia en criminaliteit; Nijmegen 
202 Misdaad, schuld, straf; Rotterdam 
114 Misdaadverslaggeving in Nederland; 

Amsterdam GU 
209 Omgaan met probleemsituaties in een 

buurt; Rotterdam 
151— Onderwijs en delinquentie; 
154 	Groningen 
199 Ongewenst klantengedrag; Rotterdam 
177 Psychobiologische aspecten van agressie; 

Leiden 
155 Randgroepjongeren en criminaliteit; 

Groningen 
43 Recidive van in 1977 veroordeelden; 

WODC 



34 Recidive ex-TBR-gestelden; WODC 
152 Relatie tussen functioneren op school 

en delinquent gedrag; Groningen 
207/ Representaties van het strafr. systeem 
208 	en van het verschijnsel misdaad; 

Rotterdam 
163 Rol van de vrouw in het criminaliteits-

proces; Groningen 
92 Sexueel geweld, omvang van-; WODC 

151— School en criminaliteit; 
154 	Groningen 
179 School en pre-crimineel gedrag; Leiden 

3 Slachtoffers emstige vermogens- en 
geweldscriminaliteit; Groningen 

206 Staat en geweld; Rotterdam 
180 Vandalisme internationaal bezien; Leiden 

4 Vroegtijdige signalering van potentiele 
delinquentie; Leiden 

188 Vrouwencriminaliteit; Nijmegen 
211 Vrouwencriminaliteit in Suriname; 

Rotterdam 
1 8 1 	146 Werkloosheid en criminaliteit; 

Groningen 

Politie 

243 Aangifte van delicten en recherchewerk; 
Biza 

246 Actie-onderzoek gemeentepolitie 
Haarlem; Biza 

183 Afhandeling door de kinderpolitie; 
Leiden 

56 Almere: beleidvoering in een gedecentra-
liseerd politiekorps; WODC 

55 Bevolkingsenquetes; WODC 
245 Bijzondere opsporingsdiensten; Biza 
240 Criminaliteit, pakkans en politie; SCP 
248 Deeltijdarbeid bij de politie; Biza 

58 Evaluatie Beleidsplan criminaliteits- 
beheersing; WODC 

28 Extra politie-inzet en rijden onder 
invloed, WODC 

57 Formalisering politiesepot; WODC 
54 Functioneren landgroepen Rijkspolitie; 

WODC 
1 Gedrag in organisaties; Amsterdam GU 

51 Gemeentelijke herindeling en verande-
ringen in de politie-organisatie; WODC 



184 Generaal-preventief effect van politieel 
en justitieel optreden; Nijmegen 

60 Heling en helingbestrijding; WODC 
214 Leiderschapstijlen bij de politic; Rotter-

dam 
50 Mentale belasting bij ME-ers; WODC/Biza 
64 Organisatie en werking van de CR1; 

WODC 
205 Politie en clienten; Rotterdam 
204 Politic en psychische.gevallen; Rotterdam 
247 Politic en vrouwenmishandeling; Bin 

20/ Politic en vrouwenmishandeling; 
231 	Utrecht 
237 Politic in de wijk; SCP 
39 Politiebevoegdheden bij ontdeklcing op 

heterdaad; Amsterdam VU 
110 Politiecontacten minderjarigen uit 

etnische minderheidsgroepen; CWOK 
63 Politiele beleidsplannen; WODC 
29 Politiele misdaadbestrijding; WODC 
59 Politiesepot in jeugdzaken; WODC 

1 82 	244 Samenwerking bij de Nederlandse 
politic; Bia 

52 Toelating van raadslieden tot het politic- • 
verhoor; WODC 

60 Toezicht op vreemdelingen; WODC 

Strafrecht(spleging) 

201 Abolitionisme; Rotterdam 
17/ Actieve rol van de OvJ in de opsporings-

229 	fase; Utrecht 
72 Actualisering bevindingen generale 

preventie; WODC 
200 Analyse van rechterlijke beslissingen; 

Rotterdam 
141 Anglo-amerikaans strafrecht; Amster-

dam VU 
121 Berechting van de psychisch gestoorde 

delinquent; Amsterdam GU 
203 Beslissen per computer; Rotterdam 
216 Betekenis van maatschappelijke veran- 

deringen voor het (rechts)karakter 
van het strafrecht; Utrecht 

245 Bijzondere opsporingsdiensten; Biza 
122 Bijzondere rechtspleging; Amsterdam GU 
196 Decriminalisering algemeen en van 

zedendelicten; Rotterdam 



197 Decriminalisering en drugbeleid; 
Rotterdam 

2 Dienstverlening; Nijmegen 
15 Documentatieproject Jurisprudentie 

strafrecht; Groningen 
128 Doodstraf en gratie; Amsterdam VU 
234 Effecten van fraudebestrijding; Utrecht 
190 Erkenning van gewetensbezwaren in een 

aantal bijzondere wetten; Nijmegen 
16 Evaluatie Alcohol Verkeer Project 

Assen; Groningen 
67 Evaluatie transactiebeleid misdrijven; 

WODC 
68 Executie van geldboeten; WODC 
57 Formalisering politiesepot; WODC 
66 Frauderegistratie; WODC 
6 Functioneren van de OvJ; Utrecht 

135 Gemeentestrafrecht; Amsterdam VU 
232 Geschiedenis van voorlichtingsrapportage 

aan de rechtbank; Utrecht 
120 Instrumenten van Nederlandse inter- 

1 83 	 nationale strafrechtspleging; 
Amsterdam GU 

77 Jaarverslag kinderrechters; WODC 
162 Jeugdstraf(proces)recht in verandering; 

Groningen 
117 Justiz-und N.S.-Verbrechen; Amster-

dam GU 
129 Kerkelijke tucht en wereldlijke recht-

spraak; Amsterdam VU 
198 Kosten-baten denken bij strafr. besluit- 

vorming; Rotterdam 
49 Leeftijdsgrenzen in het strafrecht; 

WODC 
118 Maatregelen in het belang van het onder-

zoek; Amsterdam GU 
123 Misbruik, fraude, oneigenlijk gebruik; 

betekenis strafrecht bij handhaving 
soc. verzekeringswetgeving; 
Amsterdam GU 

202 Misdaad, schuld, straf; Rotterdam 
192 Nederlandse rechtspleging in Groot- 

Brittannie gedurende WO II; 
Nijmegen 

136 Noodweer; Amsterdam VU 
130 Onderhandelingsmodellen; Amsterdam 

VU 
199 Ongewenst klantengedrag; Rotterdam 
115 Ontwikkelingen in strafsoorten; 

Amsterdam GU 



138 Openbaarheid in de strafrechtspleging; 
Amsterdam VU 

74 Opiumdelicten: vervolging, strafvordering 
en straftoemeting; WODC 

119 Overdracht en overname van straf-
vervolging; Amsterdam GU 

224 Overdracht van tenuitvoerlegging van 
strafvonnissen; Utrecht 

189 Preventieve bevoegdheden in vcrkeers-
en vervoerswetgeving; Nijmegen 

65 Proefneming indicatielijst sepotbeleid; 
WODC 

124 Rechtsmiddelen in strafzaken; 
Amsterdam GU 

86 Recidivestudie Dienstverlening; WODC 
73 Samenhang in het justitieel systeem; 

WODC 
221 Sociale constructie van witte-boorden- 

criminaliteit; Utrecht 
32 Strafrechtelijk beslissen in de raadkamer; 

WODC 
184 	193 Strafrechtelijke sancties in Nederland; 

Nijmegen 
142 Strafrecht en computerinisbruik; 

Amsterdam VU 
165 Straftoemeting aan allochtonen; 

Groningen 
178 Straftoemeting en persoonsfactoren; 

Leiden 
191 Verhouding tussen het OM en het bestuur 

van 's Rijks belastingen; Nijmegen 
69 Voorlopige hechtenis; WODC 
10/ Werkloosheid en straftoemeting; 

147 	Groningen 
10/ Werklozen in de rechtszaal; 

147 	Groningen 
222 Zaak Slavenburg, de; Utrecht 

13 Zedelijkheidswetgeving in Denemarken, 
Zweden en Nederland; Amsterdam GU 

Gevangeniswezen 

227 Afzondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen; Utrecht 

137 Beklagregeling gedetineerden; 
Amsterdam VU 

225 Beklagrecht gedetineerden; Utrecht 
116 Criminologie van binnenuit; 

Amsterdam GU 
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35 Evaluatie algemene verlofregeling voor 
gedetineerden; WODC 

78 Gedetineerdenculturen in penitentiaire 
inrichtingen; WODC 

79 Inventarisatie probleemcategorieen in 
inrichtingen met beperkte bewaking; 
WODC 

80 Inventarisatieproject penitentiaire 
inrichtingen voor vrouwen; WODC 

38 Penitentiair drugbeleid in de VS, Zweden, 
Zwitserland, Oostenrijk en de BRD; 
WODC 

228 Probleemgebieden binnen het Neder-
landse gevangeniswezen; Utrecht 

36 Regiemsontwilckeling Rotterdam; 
WODC 

194 Tenuitvoerlegging van voorlopige 
hechtenis en gevangenisstraf; 
Nijmegen 

81 Werksituatie en functioneren van 
bewaarders; WODC 

Reclassering 

232 Geschiedenis van voorlichtingsrapportage; 
Utrecht 

132 Pike tcentrale Amsterdam; Amsterdam 
VU 

39 Reclasseringshulp aan allochtonen; 
WODC 

84 Reclasseringshulp aan verslaafden; 
WODC 

Psychiatrische zorg 

235 Actuele ontwikkelingen rondom de 
TBR; Utrecht 

121 Berechting van de psychisch gestoorde 
delinquent; Amsterdam GU 

21/ Gedwongen psychiatrische opname en 
233 	dwang bij de psychiatrische behande- 

ling; Utrecht 
232 Geschiedenis van voorlichtingsrappor-

tage aan de rechtbank; Utrecht 
83 Inventarisatie in inrichtingen voor 

TBR-gestelden; . WODC 
143 Rechtsbescherming in de geestelijke 

gezondheidszorg; Amsterdam VU 



226 Rechtspositie TBR-gestelden; Utrecht 
140 Rechtspositie van de geestelijk gehandi-

capte; Amsterdam VU 
34 Recidive ex-TBR-gestelden; WODC 

159 Resocialisatie-effecten TBR; Groningen 
82 Risicobeperkende maatregelen en het 

externe vrijhedenbeleid in inrich-
tingen voor TBR-gestelden; WODC 

14/ Rol van de psychiatric in de TBR; 
160 	Groningen 

14/ Verlenging van de TBR; 
161 	Groningen 
195 Volwassenen-TBR in rechtshistorisch 

perspectief; Nijmegen 

ICinderbescherming 

99 Aanpassing en predictie van aanpassing; 
Amsterdam SISWO 

182 Achtergronden van spijbelgedrag; 
186 	 Leiden 

183 Afhandeling door de kinderpolitie; 
Leiden 

113 Afwijkend gedrag bij kinderen in 
tehuizen; Amsterdam GU 

208 Beeldvonning bij kinderen over het 
staff. systeem en het verschijnsel 
misdaad; Rotterdam 

105 Begeleiding van opvoedingssituaties; 
Leiden 

172 Cohort onderzoek; Leiden 
219 Criminele en verwaarloosde jeugd; 

Utrecht 
• 104 Effecten van gedragsmatige begeleiding; 

Amsterdam Pedol. Inst. 
109 Evaluatie alternatieve sancties; CWOK 
106 Evaluatie gedifferentieerde hulpver-

lening; Leiden 
94/ Gedragstherapie; Amsterdam 
96 	Pedol. Inst. 

150 Groepsopvoeders over zichzelf; 
Groningen/Nijmegen 

187 Heroine en jeugd; Nijmegen 
102 Hulpverlening extreem moeilijke 

jongeren; Leiden 
77 Jaarverslag kinderrechters; WODC 

107 Jeugdhulpverleningsbeleid; Leiden 
162 JeugdstraRproces)recht in verandering; 

Groningen 



157 Jongeren in de tertiaire socialisatiefase; 
Groningen 

171 Kinderen met gedragsproblematiek; 
Leiden 

212 Kinderen over echtscheiding en wonen 
met een ouder; Rotterdam 

49 Leeftijdsgrenzen in het strafrecht; 
WODC 

156 Maatschappelijke positie van jongeren; 
Groningen 

101 Omgangsregeling gescheiden ouders en 
hun kinderen; Groningen 

151— Onderwijs en delincfuentie; 
154 	Groningen 
164 Ouders en kinderbescherming; 

Groningen 
149 Ouders over groepsopvoeders; Groningen/ 

Nijmegen 
108 Plaatsing pleeggezinnen; CWOK 
110 Politiecontacten minderjarigen uit 

etnische minderheidsgroepen; CWOK 
1 87 	59 Politiesepot in jeugdzaken; WODC 

103 Prej op-project; Leiden 
98 Probleem- en succesgedrag jongeren uit 

etnische minderheidsgroepen; CWOK 
181 Psychologische factoren i.v.m. afwijkend 

gedrag van jongeren; Leiden 
155 Randgroepjongeren en criminaliteit; 

Groningen 
220 Rechtsbescherming minderjarigen in 

inrichtingen; Utrecht 
230 Rechtspositie minderjarigen in inrich-

tingen; Utrecht 
112 Residentiele carriere van jongeren in de 

kinderbescherming; CWOK 
151— School en criminaliteit; 
154 	Groningen 
179 School en precrimineel gedrag; Leiden 
100 Sociaal klimaat van de leefgroep, 

Nijmegen 
111 Tehuisplaatsing jongeren uit etnische 

minderheden II; CWOK 
97 Validering Belson schaal; Utrecht 

158 Vervolgstudie `Fleroinegebruikers'; 
Groningen 

148 Weglopers; Groningen 



Rechtsbijstand 

23 Afwikkeling van civiele procedures na 
verwijzing door de Hoge Raad; 
Rotterdam 

45 Loopbaanontwikkeling in de (sociale) 
advocatuur; WODC/Amsterdam VU 

22 Ontwikkeling en afwikkeling van privaat- 
rechtelijke geschillen; Rotterdam 

242 Prijsgevoeligheid rechtshulp; SCP 
5 'Public interest' advocatuur in de V.S. 

143 Rechtsbescherrning in de geestelijke 
gezondheidszorg; Amsterdam VU 

52 Toelating raadslieden tot het politie-
verhoor; WODC 

7 Vomien van interactie tussen advocaten 
en clienten; Groningen 

Drugs 

1 88 	174 Achtergronden van verschillen in reacties 
op alcohol; Leiden 

16 Alcohol Verkeer Project Assen; 
Groningen 

125 Commentaar op de Opiumwet; 
Amsterdam GU 

197 Decriminalisering en drugbeleid; 
Rotterdam 

40 Drugssmokkelaars; WODC 
213 Geschiedenis van gebruik, handel, wet- 

geving en rechtspraak t.z.v. verdoven- 
de middelen in Suriname; Rotterdam 

187 Heroine en jeugd; Nijmegen 
158 Heroinegebruikers; Groningen 
37 Justitieel drugbeleid in de BRD; WODC 
74 Opiumdelicten: vervolging, strafvordering 

en straftoemeting; WODC 
38 Penitentiair drugbeleid in VS, Zweden, 

Zwitserland, Oostenrijk en de BRD; 
WODC 

85 Recidivepatronen bij drugverslaafden; 
WODC 

Wetgeving algemeen 

11 Algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur; Tilburg 



125 Commentaar op de Opiumwet; 
Amsterdam GU 

126 Dejuridisering van de echtscheiding; 
Amsterdam GU 

190 Erkenning van gewetensbezwaren in 
een aantal bijzondere wetten; 
Nijmegen 

41 Evaluatie wijziging WROM; WODC 
47 Indirect onderscheid; WODC 
30 Ketenaansprakelijkheid; WODC 
24 Opvattingen over alimentatie; WODC 

189 Preventieve bevoegdheden in verkeers- 
en vervoerswetgeving; Nijmegen 

26 Privacy en persoonsregistraties; WODC 
48 Tijdsduur van de wetgevingsprocedure; 

WODC 
24 Verwachtingen van rechters t.a.v. de 

gevolgen van invoering NBW 
(vormogensrechtelijk gedeelte); 
Groningen 

8 Wet Gelijke Behandeling; Utrecht 
189 	13/ Zedelijkheidswetgeving in Denemarken, 

127 	Zweden en Nederland; Amsterdam GU 

Slachtoffer(hulp)studies 

93 Doorverwijzing van slachtoffers van 
misdrijven; WODC 

87 Evaluatie opvang slachtoffers (gewelds)- 
misdrijven; WODC 

88 Evaluatie schadefonds geweldsmisdrijven; 
WODC 

238 Justitie en verzekeringen; SCP 
91 Kenmerken slachtoffers van vecht-

partijen; WODC 
92 Omvang sexueel geweld; WODC 

247 Politie-optreden i.g.v. vrouwenmis-
handeling; Biza 

20/ Politie en vrouwenmishandeling; 
231 	Utrecht 

71 Project schadevergoeding slachtoffers; 
WODC 

90 Risico-analyse slachtofferenquete; 
WODC 

3 Slachtoffers ernstige vermogens- en 
geweldscriminaliteit; Groningen 

89 Voorwaardelijke veroordeling met 	" 
schadevergoeding als bijz. voor-
waarde ; WODC 



Diversen 

166 Athandeling van delicten door de 
arbeidsinspectie; Groningen 

23 Afwikkeling van civiele procedures ria 
verwijzing door de Hoge Raad; 
Rotterdam 

46 Alimentatiebetalingen; WODC 
76 Beroep op de rechter in Nederland en 

- Nordrhein-Westfalen (BRD); 
WODC/Amsterdam VU 

70 Civiele statistiek; WODC 
168 Crirninologische theorie van Eysenck; 

Groningen 
240— Determinanten ontwikkeling kwartaire 
242 	sector; SCP 

27 Doorrijden na ongeval; WODC 
44 Dossieronderzoek echtscheiding; WODC 
42 Evaluatie Bureau Echtscheiding 

Groningen; WODC 
223 Evaluatie van het rechtsbegrip ouder-

190 	 schap; Utrecht 
19 Gedrag van toeschouwers bij voetbal- 

wedstrijden; Amsterdam GU 
33 Gezinsvorming door jonge emigranten; 

WODC 
134 Homosexuele subculturen in de 17e 

en 18e eeuw; Amsterdam VU 
18 Klachtenregelingen voor individuen; 

Leiden 
186 Methodologieen in de criminologie; 

Nijmegen 
176 Modellen in de biosociale criminologie; 

Leiden 
175 Modellen in de criminologie; Leiden 
169 Nut der criminelen, het; Groningen 
167 Observeren: de validiteit van gedrags- 

beoordelingen; Groningen 
22 Ontwikkeling en afwikkeling van privaat- 

rechtelijke geschillen; Rotterdam 
241 Personeels- en kostenontwikkelingen 

kwartaire sector;.SCP 
133 Praktijkgericht onderzoek en methodo-

logie; Amsterdam VU 
131 Religieuze wortels van terroristische 

logica; Amsterdam VU 
236 Samenhang op het terrein van de 

justitie; SCP 
210 Scheidingsbemiddeling; Rotterdam 



191 

12 Sexuele ervaringen in de vroege jeugd-
jaren; Utrecht 

239 Sociaal en cultureel rapport 1986; SCP 
31 Tijdsbesteding rechters arrondissements-

rechtbanken; WODC 
75 Tijdsbesteding strafrechtelijke sector 

arrondissementsrechtbank Amsterdam; 
WODC 

24 Verwachtingen van rechters t.a.v. de 
gevolgen van het invoeren van 
vermogensrechtelijk gedeelte NBW 

215 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 uitgege-
ven door de Staatsuitgeverij. Deze rapporten 
worden door middel van een persbericht van 
het Stafbureau Voorlichting van het Ministerie 
van Justitie in de publiciteit gebracht. Ten einde 
een zo groot mogelijke groep belanghebbenden 
direct te informeren over de onderzoeksresul- 
taten van het WODC, verspreidt het WODC 
tegelijkertijd een beperkte oplage gratis onder 
functionarissen, werkgroepen en instellingen 

192 	binnen en buiten het Ministerie van Justitie. 

De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die,,athankelijk van het onder- 
werp van het rapport, van samenstelling kan 
wisselen. Vaste gegadigden zijn bijv. — naast 
de betrokken beleidsafdelingen van Justitie — 
het Openbaar Ministerie, de Vaste Kamercom-
missie van Justitie in de Staten-Generaal en de 
Universiteiten. 
Voor overige belangstellenden bestaa(daar-
naast de mogelijkheid de rapporten te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling Verzendboek-
handel, 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 bestellen. 

Adres van het WODC 

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

telefoon 
070-707911 
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