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Voorwoord 

Numrner 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 1985 tot juli 1986. Het 
nummer wordt afgesloten met een index 
waarin de vermelde onderzoeken naar onder-
werp zijn gerubriceerd. 



Onderzoek door of met 
financiele steun van het 
Ministerie van Justitie 



I. ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN VAN 
DE ADVIESCOMMISSIE EXTERN 
WETENSCHAPPELLIK ONDERZOEK 
(ACEWO)* 

A. Afgesloten onderzoek 

Gerapporteerd en gepubliceerd 

1. TBR-gestelden ( 1972) 

Rapporteur: dr. H. J. A. Harriers 
Universiteit van Amsterdam, Criminologisch 
Instituut `Bonger' 
Eindrapport: Het kristallen paleis; de 
psychopatenzorg in Nederland (Swets & 
Zeitlinger By., Lisse, 1986) 

Doel van de studie was een zo volledig 
mogelijk beeld te schetsen van de maatregel 

808 	Ter Beschiklcingstelling van de Regering 
(TBR). In het rapport wordt een overzicht 
gegeven van en een beschouwing over hetgeen 
er in zestig jaar psychopatenzorg is gedacht 
en gedaan. Bovendien wordt eerder verricht 
onderzoek samengevat en aangevuld met 
gegevens van 880 TBR-gestelden die van 
1958 tot 1963 in het Selectie Instituut 
werden opgenomen ter selectie voor een 
behandelingsinrichting. 
De vraagstelling van het onderzoek luidde: 
1) welke bijdrage leverde de tenuitvoerlegging 
van de maatregel aan de resocialisatie van de 
TBR-gestelden in de periode 1958-1962 en 
2) is het mogelijk op basis van persoons-, 
delict- en recidivegegevens bepaalde typen 
delinquenten te onderscheiden die de maat-
regel krijgen opgelegd. 
In de dissertatie wordt ingegaan op — de 
geschiedenis van — het toerekenbaarheids-
probleem, de diagnose (ontwikkelings)- 
psychopathic, de gronden waarop de maat-
regel wordt opgelegd, de rol van voorlich-
tingsrapportage, de behandeling, het al dan 
niet bestaan van specifieke typen 
delinquenten en de beoogde doelen van de 
TBR. Aan de hand van het empirisch mate- 
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riaal wordt een beeld geschetst van de 
delinquenten die gedurende de onderzoek-
periode in het Selectie Instituut verbleven, 
waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan 
de aard van de door hen gepleegde delicten en 
de recidive Oar en na de behandeling. 

2. Dienstverlening ( 1983) 

Rapporteurs: prof. mr . P. J. P. Tak en drs. 
A. M. van Kalmthout 
Katholieke Universiteit Nijmegen en 
Katholieke Hogeschool Tilburg, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 
Eindrapport: Dienstverlening en sanctiestelsels 
(Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1985) 

Het nut van de korte vrijheidsstraf wordt reeds 
lang in twijfel getrokken. Al meer dan een 
eeuw geleden werd in talrijke geschriften 
tegen deze straf stelling genomen en werden 

809 	alternatieve sancties die niet met vrijheids- 
beneming gepaard gaan, voorgesteld. Het 
verrichten van werkzaamheden ten algemene 
nutte als alternatief voor een 
vrijheidsbeneming is sinds lang bekend. De 
moderne vorm van dienstverlening verschilt 
echter wezenlijk van de vroegere vormen. 
Van dwangarbeid is geen sprake meer. In de 
hedendaagse versie gaat het om een vrijwillig 
aangegane verplichting ter voorkoming van 
een mogelijke oplegging van een vrijheidsbe- , 
neming. In het rapport wordt een beeld 
geschetst van de ontwikkelingen in de sanctie-
stelsels van enkele West-Europese landen, 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan de dienstverlening als den van de 
alternatieve sancties. 
Methode. Eerst werd een literatuurstudie 
verricht aan het Max Planck Institut fiir 
auslandisches und internationales Strafrecht 
te Freiburg. Vervolgens werden deskundigen 
geihterviewd in Zweden, Denemarken, 
Noorwegen, Frankrijk en Duitsland. Door 
middel van deze interviews werd informatie 
verzameld over de toepassing van de dienst-
verlening in de praktijk. 
Er valt moeilijk een tijdstip aan te geven 
waarop binnen West-Europa de ideeen over 
alternatieve sancties en in het bijzonder over 



de dienstverlening als hoofdstraf concrete 
vorm hebben gekregen. Van belang is geweest 
de resolutie (76) 10 van 9 maart 1976 van 
het Comite van ministers van de Raad van 
Europa. AIle in het onderzoek betrokken 
landen hebben gehoor gegeven aan de aanbe-
velingen die daarin werden gedaan en studies 
verricht naar de wenselijkheid en mogelijIcheid 
om dienstverlening in het wettelijk sanctie-
stelsel te implementeren. Veelal hebben de 
studies ertoe geleid dat in die landen de 
dienstverlening als alternatieve sanctie in 
enigerlei vorm wordt toegepast. Een uitzon-
dering hierop vormt Zweden, waar na een 
uitgebreide rapportage over mogelijke 
wijzigingen in het sanctiestelsel, die dienst- 
verlening als alternatief voor de korte 
vrijheidsstraf is afgewezen. 
In het rapport worden de diverse wettelijke 
of experimenteerregelingen beschreven en 
wordt ingegaan op de juridische aspecten van 

810 	de dienstverlening en de toepassing in de 
praktijk. Ook wordt ingegaan op andere 
wettelijke en technische maatregelen om het 
aantal kortgestraften of de duur van de vrij-
heidsbeneming te verminderen. Door het 
stramien waarin deze onderwerpen worden 
besproken, is een vergelijking van de verschil-
lende stelsels mogelijk. 

3. Slachtoffers van ernstige vermogens- en 

geweldsmisdrifven (1974) 

Rapporteurs: drs. G. J. A. Smale (t), m.m.v. 
prof. dr. R.W. Jongman en dr. H. Timmerman 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 
Laatste deelrapport: De immateriele 
problematiek (2) (Criminologisch Instituut 
RUG, augustus 1984) 

Uitgangspunt van het onderzoek was de 
constatering dat het slachtoffer in de loop der 
tijd bij de strafrechtspleging uit het gezichts-
veld is verdwenen. 'De overheid heeft de 
vervolging van misdrijven geheel in eigen hand 
genomen; daarbij zijn de berechting en de 
resocialisatie van de dader centraal komen te 
staan. Aan het slachtoffer werd vrijwel geen 
aandacht geschonken. Ook binnen de 



wetenschap heeft de dader voortdurend in het 
centrum van de belangstelling gestaan. Het 
gevolg daarvan is geweest dat er over de 
situatie waarin slachtoffers verkeren weinig 
empirische gegevens voorhanden zijn'. 
Doel van het onderzoek was dit hiaat in 
kennis enigermate op te vullen en op basis 
daarvan te kunnen aangeven op welke 
terreinen er aan de situatie van slachtoffers 
jets zou kunnen worden gedaan. Het 
verzamelen van empirisch materiaal werd 
beperkt tot slachtoffers van ernstige 
vermogens- en geweldsmisdrijven. 
Methode. Uit de processen-verbaal van aan-
gifte bij de politie te Amsterdam (1972— 
1975) werd een representatieve steekproef 
getrokken van slachtoffers van misdrijven die 
onder de door de onderzoekers gehanteerde 
definitie vielen. Uiteindelijk werden 106 
respondenten bij het onderzoek betrokken. 
Door middel van een vragenlijst werd vervol- 

811 gens een inventarisatie gemaalct van de geleden 
schades, gecategoriseerd als: fysiek, materieel, 
psychisch en sociaal. 
Publikaties. Over het onderzoek verschenen 
eerder twee deelrapporten. In deel I 
(1977) werd een overzicht gegeven van de 
materiele problematiek van de slachtoffers. 
Naast een feitelijk verslag over de lichame-
lijke en financiele schade die hen werd 
berokkend, de mogelijkheden tot schadever-
goeding en de kennis die zij hierover hadden, 
werd tevens een aantal suggesties gedaan ter 
verbetering van hun positie. In deel II 
(1980) werd op eenzelfde wijze ingegaan op 
de immateriele problematiek. Aan de orde 
kwamen de psychische gevolgen van het 
misdrijf (angst e.d.), de gedragsveranderingen 
die het teweeg had gebracht en de (on)tevre-
denheid over de afhandeling door politie en 
justitie. 
Met het derde deel is de verslaggeving over 
het empirisch onderzoek afgesloten. In dit 
laatste deel komen drie onderwerpen aan de 
orde: 1) de contacten met schadevergoedende 
en hulpverlenende instellingen en personen, 
2) eventuele negatieve sociale gevolgen van 
het misdrijf en 3) de houding van het slacht-
offer t.o.v. de dader. 



4. Her functioneren van de Of/Icier van 
Justitie (1978) 

Rapporteur: mr. dr. H. G. van de Bunt 
Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
Eindrapport: Officieren van Justitie; verslag 
van een participerend observatie-onderzoek 
(W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985) 

Het openbaar ministerie komt de laatste 
jaren geregeld in het nieuws door de aanpak 
van grote, geruchtmakende zaken, die met 
enige publicitaire omllisting van zogenaamde 
persofficieren gepaard gaat. Dit onderzoek 
belicht het OM van een zijde die minder in de 
belangstelling staat en niet erg veel bekend- 
heid geniet: het vervolgingsbeleid en de 
vervolgingsbeslissingen inzake 'alledaagse' mis-
drliven, die kwantitatief gezien de hoofdmoot 
vormen van het werkaanbod van officieren in 

812 	de misdrijfsector. 
Methode. Tijdens een participerend observa-
tie-onderzoek op twee arrondissementsparket-
ten van ruim 12 maanden (1979 en 1980) 
zijn hierover gegevens verzameld. In het 
onderzoek hebben de werkzaamheden en 
opvattingen centraal gestaan van de gewone 
arrondissementsofficieren, die in tegenstelling 
tot de activiteiten van enkele leidinggevende 
functionarissen binnen de parketten, dagelijks 
talrijke beslissingen nemen in strafzaken. 
Een van de theoretische vooronderstellingen 
bij de aanvang van dit onderzoek was dat 
officieren hun rot zouden definieren als die 
van procespartij en dat zij het tot liun voor-
naamste taak zouden rekenen een bijdrage te 
leveren aan de misdaadbestrijding. Een tweede 
vooronderstelling was dat officieren, als 
functionarissen in een organisatie met een 
hoge werkbelasting, het bereiken van organisa-
torische efficientie ook zouden beschouwen 
als een op zichzelf nastrevenswaardig doel. 
Deze gerichtheid op misdaadbestrijding 
(crime-control') en efficientie zou in de 
praktijk op gespannen voet staan met de 
rechtmatige behandeling van verdachten 
(due process'). 
Deze theoretische vooronderstellingen bleken 
echter onvoldoende inzicht te geven in de 



813 

belangrijkste aspecten van de beslissings-
praktijk. Tijdens de participerende observatie 
werden drie concepten ontwikkeld die op de 
sociologisch meest relevante aspecten van de 
functie van de officier betrekking hebben en 
inzicht geven in de belangrijkste 
ontwikkelingen en spanningen in de 
beslissingspralctijk, nl.: 1) de officier als magi-
straat, 2) de officier als ambtenaar en 3) de 
officier als werker. 

5. Wet Gehjke Behandeling; juridisch deel-
project Wetgeving ( 1984) 

Rapporteurs: mevr. drs. J. M. G. Hoogma en 
mevr. mr . J. H. C. van Ginhoven 
Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire 
Werkgroep Homostudies 
Eindrapport: Gelijk krijgen is de kunst, 
(Publicatiereeks Homostudies, 5, RU Utrecht 
1985) 

Achtergrond. Op 7 september 1981 werd het 
voorontwerp van een Wet gelijke behandeling 
gepubliceerd. In dit voorontwerp wordt voor-
gesteld om ongerechtvaardigd onderscheid 
tussen personen op grond van `geslacht, 
homofilie en huwelijkse staat' in de meest 
relevante sectoren van het openbaar en maat-
schappelijk leven te verbieden. In de pers, de 
politiek en de wetenschap is sindsdien een 
levendige discussie gaande over de werkings-
sfeer van de toekomstige wet. Veel minder 
werd er gepraat en geschreven over de vraag 
of de bij de toekomstige wet in te stellen 
commissie wel toereikend zal zijn om de doel-
stelling van de wetgever, nl. 'het bereiken van 
een algemene erkenning van de gelijkwaardig-
held van mensen in de samenleving', te bevor-
deren. In het onderzoek waarover wordt 
gerapporteerd, staat deze toekomstige 
commissie centraal. 
De algemene vraagstelling luidde: Aan welke 
voorwaarden zal de toekomstige commissie 
gelijke behandeling moeten voldoen om een 
optimale bijdrage te leveren aan de bestrijding 
van discriminatie en het bevorderen van 
gelijke behandeling?. 
Methode. Ter beantwoording van deze vraag 
werden in Nederland en het buitenland 



commissies bestudeerd die toezicht houden op 
het functioneren van anti-discriminatie 
wetten. In Nederland zijn dat de 'Commissie 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
bij de arbeid' en de 'Commissie gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de 
burgerlijke openbare dienst'. Bij de keuze van 
commissies in het .buitenland richtten de 
onderzoekers zich op een aantal westerse 
landen die zich enigszins lenen voor een 
vergelijking met de Nederlandse situatie, nt. 
de Verenigde Staten, Engeland en Zweden. 
Het functioneren van de commissies en de 
(Zweedse) Ombudsman wordt besproken aan 
de hand van zes criteria: 1) de toegang en de 
toegankelijkheid, 2) de taken en jurisdictie, 
3) de interpretatie en toepassing van de 
betreffende anti-discriminatie wet, 4) de 
interne organisatie van de commissie c.o. de 
Ombudsman, 5) de procedure en de bevoegd-
heden en 6) de mogelijkheden om de naleving 

814 	van de wet af te dwingen. De beschreven 
commissies houden zich niet bezig met de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
homosexualiteit. Omdat deze discriminatie-
grond wet opgenomen lijkt te worden in de 
toekomstige Nederlandse wet, werden tevens 
bepalingen in het buitenland bestudeerd die 
expliciet gericht zijn tegen discriminatie van 
homosexuelen. 
Het rapport wordt besloten met een achttal 
aanbevelingen m.b.t. de voorlichting over de 
toekomstige wet en de commissie, haar 
interne organisatie, taken en bevoegdheden, 
het door haar te verrichten onderzoek en 
haar rol bij de handhaving van de wet. 

6. Recente ontwikkelingen op het gebied van 
de zedelijkheidswetgeving in Denemarken, 
Zweden en Nederland ( 1984) 

Rapporteurs: mevr. prof. dr. J. Soetenhorst-de 
Savornin Lohman en mevr. drs. U. Jansz 
Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit 
Andragologie 
Eindrapport: Seksueel geweld zal de wetgever 
een zorg zijn (Gouda Quint B.V., Arnhem, 
1986) 

Achtergrond. Het plan voor dit onderzoek rees 



in de jaren 1982/83 toen in Nederland de ken-
tering zichtbaar werd in het streven naar 
liberalisering van de zedelijkheidswetgeving. 
De studie beweegt zich op het terrein van 
`zeden en straffen'. Daarbinnen richt zij zich 
op de wijzigingen in de strafwetgeving in de 
periode 1960-1985 betreffende pomografie 
en onvrijwillig sexuele contacten (aanranding, 
verkrachting en sexuele contacten met 
minderjarigen). Behalve Nederland zijn 
Denemarken en Zweden in de studie betrok-
ken. Omdat in Denemarken en Zweden het 
debat over de herziening van de behandelde 
zedendelicten eerder plaatsvond dan in 
Nederland, kan de daar opgedane ervaring 
van nut zijn voor de Nederlandse herzienings-
arbeid. Bovendien is het hanteren van een 
vergelijkend perspectief zinvol voor de 
verdieping van de vraagstelling. 
Vraagstelling. Centraal in de studie stond het 
proces van meningsvorming dat uitmondt in 

815 	een wijziging van de wet in formele zin. De 
hoofdvraag luidde: welke argumentaties 
worden gehanteerd bij de gedachtenvorming 
op landelijk politiek niveau (formele 
wetgever) bij de herziening van de strafwet-
geving betreffende de genoemde delicten. 
Het materiaal dat werd verzameld bestaat uit 
de relevante parlementaire stukken vanaf 
1960 tot januari 1985 van Denemarken, 
Zweden en Nederland.en uit rapporten van 
adviescommissies over de behandelde delicten. 
Hierop werd een inhoudsanalyse verricht aan 
de hand van drie clusters van vraagstellingen. 
Het eerste cluster betreft de waarde-expres-
sieve functie van het strafrecht. Het tweede 
cluster betreft het strafrecht als mogelijk 
stuurmiddel voor de regulering van intermen-
selijke verhoudingen. Het derde cluster vragen 
heeft betrekking op de beschermingsfunctie 
van de wetgeving; hier prevaleert de slacht-
offerproblematiek. Hoewel het aanvankelijk 
in de bedoeling lag om na de analyse van het 
schriftelijke materiaal ook te praten met 
Deense en Zweedse autoriteiten, kon dit door 
tijdgebrek alleen met de Deense worden gerea-
liseerd. In deze gesprekken zijn de gevonden 
uitkomsten getoetst en werd specifiek 
ingegaan op de werking van de herziene 
wetgeving. 



Het rapport wordt besloten met een viertal 
wenken voor verbetering van wetgeving, 
gezien als eon proces van meningsvorming en 
instrument voor een gedifferentieerde aanpak 
van maatschappelijke problematiek. 

Nog niet gerapporteerd 

7. De actieve rol van de Officier van 
Justitie in de opsportngsfase ( 1985) 
Rapporteurs: mr. dr. H. G. van de Bunt en mr. 
J. Peek 
Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtwetenschappen 

8. Zelfdestructief gedrag van gedetineerden 
( 1985) 
Rapporteur: W. Bernasco 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische 
Psychologie 

816 	9. Klaehtenregelingen voor individuen (1985)    
Rapporteur: mevr. drs. E. A. Mante-Meijer 
Rijksuniversiteit Leiden, LISBON 

B. Lopend onderzoek 

10. Vonnen van interactie tussen advocaten 
en hun clienten ( 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 
materiele ondersteuning. 
Doelstelling van het onderzoek is inzicht te 
verkrijgen in de interactieprocessen tussen 
advocaten en hun clienten door het gedrag van 
advocaten in de conflictprocessen waarbij ze 
ambtshalve betrokken raken rechtstreeks te 
observeren en te beschrijven. De factoren die 
dit gedrag beihvloeden en de gevolgen van het 
advocatengedrag zullen ook in beeld gebracht 
worden. 
Theoretisch raamwerk is de `litigation 
theory', aan de verdere ontwikkeling waarvan 
dit onderzoek beoogt een aandeel te leveren. 



Dit perspectief kan gezien worden als een 
poging van de rechtssociologie zich los te 
maken van oude sociologische kaders omtrent 
'het recht', die te zeer vastzitten aan de 
pretenties en denkkaders van het westerse juri-
dische denken om tot een algemeen geldende 
theorie met betrekking tot geschilbeslechting 
te leiden. Een 'litigation theory' heeft tot 
onderwerp sociaal gedrag inzake normatieve 
claims, en bestaat uit proposities met betrek-
king tot de kwantiteit, variatie en verdeling 
van normatieve claims, de interactieprocessen 
die met betrekking tot die claims plaatsvinden 
en de resultaten van dergelijke processen. 
De onderzoekmethode. Er zullen observaties 
plaatsvinden van de interacties tussen advo-
caten en clienten (en eventuele derden) 
gedurende het verloop van een aantal zaken 
die representatief geacht kunnen worden voor 
de werkzaamheden van advocaten. Daarnaast 
is regelmatige dossierstudie gepland van de 

817 	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 
geihterviewd. Deze interviews zijn wenselijk 
om belangrijke achtergrondinformatie te 
verkrijgen en om de waarnemingsinterpretatie 
van de interactie te toetsen aan die van de 
deelnemers. 
De onderzoekpopulatie bestaat uit drie tot 
vijf advocaten per kantoor, die bereid zijn mee 
te werken aan het onderzoek. Er worden vier 
praktijktypen onderscheiden die blijkens 
ander onderzoek samenhangen met 
kenmerken van de advocaat (inkomen, 
ervaring, geslacht): de commerciele, de 
familierechts-, de sociale en de 
strafrechtspraktijk. 

11. (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 literatuuronder- 



zoek, een op diepte-interviews gebaseerd • 

deelonderzoek, een survey en twee experi-
menten. De Minister van Justitie heeft in 
eerste instantie alleen subsidie toegezegd voor 
de diepte-interviews en het survey. Het 
literatuuronderzoek is van subsidiering 
uitgesloten, en de beslissing omtrent de 
voorgestane experimenten is opgeschort tot 
na de rapportage over de te subsidieren 
deelonderzoeken. 
De algemene vraagstelling van het onderzoek 
luidt: 'In welke mate houden beleving van en 
reacties op criminaliteit verband met 
gevoelens van onveiligheid 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 
algemene vraagstelling te splitsen in een 
aantal componenten. Daarbij is uitgegaan 
van de beschrijving van Sasswell van commu- 

818 	nicatieprocessen: 	(zender) zest wat 
(boodschap) via welk kanaal (medium) 
tegen wie (ontvanger) en met welk effect? 
Methode. De diepte-interviews 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 hypothesen die in experimenten 
kunnen worden getoetst. In een survey zullen 
relevante variabelen met elkaar in verband 
worden gebracht, welke betrekking hebben op 
het mediagebruik en de ervaringen met 
criminaliteit in relatie tot de beleving hiervan. 
Er zijn inmiddels twee interimverslagen 
gepubliceerd: 1) Criminaliteitsbeleving, een 
interimverslag van een serie gesprekken over 
criminaliteit (TH Twente, 1985) en 2) De 
beleving van criminaliteit, gesprekken met 
bejaarden en jong-volwassenen (TH Twente, 
1986). 

12. Werklozen in de rechtszaal ( 1984) 

Onderzoekers: drs. G. Kannegieter en drs. 
J. Strikwerda 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongrnan 



Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 
(Zie ook nr. 158) 

Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks 
studies naar de relatie tussen werkloosheid en 
criminaliteit. 
Achtergrond. Uit voorafgaand onderzoek is 
gebleken dat werklozen zonder uitzondering 
vaker gevangenisstraf 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. 
Omdat echter in deze Staten niet alles wordt 
opgenomen wat zich in de rechtszaal afspeelt, 
is vervolgens een observatiestudie opgezet, 
waarin delicts- en persoonsgegevens uitvoerig 
worden geregistreerd. Hierin wordt bezien 
of het gevonden verschil in straftoemeting 
is opgebouwd uit schijnverbanden en dus kan 

819 	worden `wegverklaard' door andere factoren 
of niet. Het onderzoek beperkt zich tot 
mannelijke verdachten wier zaken dienden 
voor de politierechters in het hofressort 
Leeuwarden. Bij de analyse wordt ervan 
uitgegaan dat ook na de laatste correcties nog 
een verband zal `overblijven'. Dit dient dan 
meer inhoudelijk te worden verklaard, waarbij 
men globaal aan twee hoofdtypen van 
verklaringen kan denken: een conflictmodel 
en een harmoniemodel. In het conflictmodel 
past de gedachtengang dat de relatief gedepri-
veerde positie van werklozen bij een aantal 
van hen gevoelens van wrok, onvrede, onrecht-
vaardigheid of zelfs verzet oproept waardoor 
een grotere bereidheid tot wetsovertredend 
gedrag kan zijn ontstaan. Tegelijkertijd neemt 
voor hen echter het gewicht van de justitiele 
tegendruk af; men heeft immers minder te 
verliezen. Wil men dan ook eenzelfde 
preventief effect bereiken als bij werkenden, 
dan zal zwaardere tegendruk moeten worden 
uitgeoefend (zwaardere straffen). 
Naast of daartegenover staat het harmonie-

. model. 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 limners ook nog 
zijn baan zou verliezen. 
Tijdens het onderzoek bleek dat de 
verhouding werkenden/werklozen in de 
rechtszaal anders lag dan werd verwacht op 
grond van het vooronderzoek, nl. 30/70. Voor 
rekening van het Criminologisch Instituut 
wordt in een zelfstandig deelonderzoek nage- 
gaan of de oorzaak hiervan moet worden 
gezocht in het transactie- en sepotbeleid van 
het OM. 

13. Algemene beginselen van behoorlilk 
bestuur ( 1984) 

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

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

vergelijkend onderzoek betrokken. 
Het onderzoek richt zich op de juridische 
toetsingscriteria voor de wijze waarop 
bestuursorganen hun bevoegdheden (in het 
bijzonder discretionaire) uitoefenen. In alge-
mene zin is de aanleiding tot het onderzoek 
gelegen in de rechtsontwikkeling op het 
gebied van het administratief recht in Neder- 
land en de ontwikkeling van juridische 
toetsingscriteria voor de bier bedoelde 
bevoegdheidsuitoefening. 
Na de introductie (in 1975) van algemene aan-
vullende adrninistratieve rechtspraak ingevolge 
de Wet Arob zijn met betrekking tot de bante-
ring van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur als toetsingscriteria in tweeerlei 
verband vragen aan de orde gekomen, die 
meer in het bijzonder aanleidirtg geven tot 
het beoogde onderzoek. Enerzijds de vraag 
naar de grenzen van de functies van de admi-
nistratieve 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 een vergelijlcing van de 
praktijk in Nederland met die in de andere 
genoemde landen, kan mede aan het licht 
worden gebracht welke nadere of andere uit-
werlcingen van deze juridische criteria moge-
lijk zijn, in jurisprudentie en/of in wetgeving 
inzake algemene regels van bestuursrecht. 
Het onderzoekmateriaal bestaat uit de juri- 
dische literatuur en gepubliceerde jurispru- . 
dentie. Bij de jurisprudentie zal het in het 
algemeen gaan om uitspraken van de Conseil 
d'Etat (Frankrijk), het Bundesverwaltungs- 
gericht en de Oberverwaltungsgerichte 
(Bondsrepubliek Duitsland) en de Raad van 
State (Belgie). 
De analyse van literatuur en jurisprudentie is 
erop gericht na te gaan in hoeverre aan onze 
beginselen van behoorlijk bestuur equivalente 
normen worden gehanteerd ten aanzien van: 
a) de procedure van besluitvorming, b) de 

821 	motivering en mededeling van besluiten en 
c) de inhoud van besluiten (vertrouwensbegin-
sel, materieel rechtszekerheidsbeginsel, 
gelijkheidsbeginsel, verbod van willekeur). 
Er is een aanvullend subsidieverzoek ingediend 
t.b.v. een casus-onderzoek, met als doel na te 
gaan met behulp van welke beginselen c.q. 
rechtsregels eenzelfde casus in de verschillende 
rechtsstelsels door de administratieve 
rechter wordt opgelost. 

14. 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 

Dit onderzoek komt voor gezamenlijke 
rekening van het Ministerie van Justitie en het 
Nederlands Comite Kinderpostzegels. 
Aanleiding tot en doel van het onderzoek. 
Mede naar aanleiding van de voorgestelde 
herziening van de zedelijIcheidswetgeving is 
de laatste tijd in verschillende media aandacht 
besteed aan het verschijnsel sexuele contacten 
tussen volwassenen en kinderen, waarbij 
tegenstrijdige meningen blijken te bestaan 



over de betekenis van deze contacten op 
langere termijn. Mede onder invloed van de 
door de vrouwenbeweging gestimuleerde 
aandacht voor (sexueel) geweld tegen 
vrouwen, ontstond een groeiende bezorgd-
heid rand sexueel misbruik van kinderen, 
zoals dat naar voren zou komen in verschijn-
selen als incest, kinderprostitutie, sextoerisme 
in de derde wereldlanden en kinderporno-
gratie. 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 doel van het onderzoek 
is het gebrek aan kennis op dit terrein op te 
heffen en daarmee een bijdrage te leveren aan 
de discussie over dit onderwerp. 
Centrale vragen in dit onderzoek zijn welke 
sexuele contacten voOr het zestiende levens-
jaar negatieve gevolgen hebben voor het 

822 	latere sociaal-sexueel functioneren en met 
welke factoren dit samenhangt. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar de betekenis van 
het geslacht van de jongere en de andere 
persoon, de mate van (on)vrijwilligheid, het 
leeftijdsverschil tussen de betrokkenen en de 
aard van de wederzijdse betrokkenheid. Ook 
wordt de betekenis onderzocht van de reacties 
van ouders op de verschillende soorten 
contacten en de betekenis van eventuele 
contacten met hulpverleningsinstanties en/of 
het optreden van politie en justitie naar 
aanleiding van bepaalde sexuele contacten. 
Het 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 leeftijdsgenoten 
hebben gehad en met jongeren die voor hun 
zestiende geOn sexuele contacten hebben 
gehad. 
De materiaalverzameling. Door mondelinge 
interviews worden gegevens verzameld bij 
vierhonderd jongeren in de leeftijd van 18 tot 
en met 22 jaar; deze leeftijden zijn gekozen 
am de kans op retro-actieve interventie 
bij het ophalen van herinneringen zo klein 
mogelijk te houden. 



15. De rol van de psychiatrie (en de gedrags-
wetenschappen) bij de beslissing omtrent 
verlenging c.q. beeindiging van de TBR 
( 1984) 

Onderzoekers: mevr. mr . T. R. Drost en mr. 
F. A. M. Bakker 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 
(Zie ook nr. 173) 

Dit onderzoek is een onderdeel van een over-
koepelend onderzoek naar de rol van de 
psychiatrie in de TBR, waarin ook de 
wetgeving terzake en de praktijk van de 
oplegging en tenuitvoerlegging aan bod 
komen. 
De beslissing omtrent verlenging/beeindiging 
is te zien als een stap in een doorlopend 
proces, waarbij de vrijlating met name vanaf 

823 	het proefverlof 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 (respectievelijk gericht aan 
het Ministerie en het OM). Het Ministerie en 
deels ook het OM, zijn veeleer reagerende of 
toetsende instanties. Ze kunnen de voorstellen 
van de kliniek overnemen of afwijzen, in de 
praktijk zullen ze uiteraard ook invloed 
(kunnen) uitoefenen op de voorstellen zelf 
— dus nog Oar ze daarover een formele 
beslissing behoeven te nemen. De rechter ten 
slotte fungeert uitsluitend als toetsende 
instantie: als het OM een verlenging vordert, 
kan de rechter deze wel of niet toewijzen. 
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 
betrokken partijen verschillend. De beslissing 
die een persoon c.q. instantie neemt — 
ongeacht of dat nu een eindbeslissing of bijv. 
een adviserings- of aanvraagbeslissing is — kan 
verschillende soorten achtergronden hebben. 



Anders gezegd: de partijen hebben 
verschillende doelstellingen, of leggen 
tenminste verschillende accenten, nl.: 1) 
doelen in het strafrechtelijke vlak 
(bescherming van de openbare orde, 
rechtsbescherrning van de TBR-gestelde, 
vergelding, het voorkomen van maatschap-
pelijke onrust, etc.), 2) hulpdoelen ofwel 
doelstellingen vanuit hulpdisciplines, wellce 
in feite dienen als middelen om de eigenlijke 
strafrechtsdoeleinden te kunnen bereiken 
(buy. behandeling/genezing, resocialisatie, 
scholing) en 3) bijkomende doelen van de 
beslissende persoon of instantie (bijv. nood- . 
zakelijke doorstromirtg of voorkomen van 
beddenoverschot). 
De hoofdvraag van het deelproject is hoe de 
verhouding ligt tussen de invloed van hulp-
doelstellingen (i.e. behandelingscriteria) ener-
zijds en strafrechtsdoeleinden anderzijds. 
Direct daaruit voortvloeiende vragen zijn: 

824 	welke partijen deze doelstellingen wanneer 
inbrengen of overnemen, in welke mate deze 
doelstellingen onderling lijken te conflicteren, 
in welke situaties de diverse partijen daar hoe 
op reageren en welke knelpunten een en ander 
oplevert. 

16. Alcohol Verkeer Project Drenthe ( 1984) 

Subsidie-aanvrager: Consultatiebureau voor 
Alcohol en Drugs Drenthe 
Onderzoeker: mr. R. Bovens 
Supervisie: prof. dr. R. W. Jongman 
Rijksuniversiteit Groningen, Criminologisch 
Instituut 

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 
voorlichtingsprogramma's die zijn gericht op 
mensen die onder invloed van alcohol aan het 
verkeer hebben deelgenomen en voor dit 
delict zijn veroordeeld. Het belangrijkste voor-
beeld van een dergelijk experiment is het 
`Alcohol Verkeer Project (A.V.P.)' voor ver-
oordeelden krachtens art. 26 
Wegenverkeerswet in de gevangenis `De 
Raam' te Grave. Doel van dit nog steeds 



lopende project is het voorkomen van 
recidive van het rijden onder invloed. Onder-
zoek heeft aangetoond dat deze doelstelling 
door middel van de voorlichtingsprogramma's 
kan worden bereikt. 
Het A. VP. Drenthe. In de provincie Drenthe 
is overleg geweest tussen, in eerste instantie, 
het Consultatiebureau voor Alcohol en 
Drugs en het Openbaar Ministerie om, naar 
aanleiding van en op basis van de ervaringen 
in Grave, de mogelijkheden te onderzoeken 
om te starten met voorlichtingsprogramma's 
voor veroordeelden krachtens art. 26 WvW 
en art. 33a WvW (weigering medewerking 
bloedproef) als alternatief voor vrijheidsstraf, 
dan wel als geheel of gedeeltelijk alternatief 
voor andere straffen. Op basis van dit 
uitgangspunt kan de operationele doelstelling 
als volgt worden geformuleerd: het doen 
verminderen van recidive van rijden onder 
invloed c.q. het minder waarschijnlijk maken 

825 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 van 
clan wel minder is dan de recidive bij 
overtreders van art. 26 en art. 33a WvW die 
niet aan het A.V.P. hebben deelgenomen. 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 hulpver-
leningsmogelijkheden; 
— bewustwording van eigen opvattingen en 
normen over alcoholgebruik. 
Een interimrapport over het onderzoek is 
inmiddels verschenen: 'Het Alcohol Verkeer 
Project Drenthe', C.A.D. Drenthe, 1986 

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

Onderzoeker: drs. H. H. van der Brug 



Universiteit van Amsterdam, Baschwitz 
Instituut 

Achtergrond en doe!. De betekenis van de 
samenhang tussen actieve en passieve 
sportbeoefening wordt nog te weinig onder-
kend. 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. Sportver-
ruwing en vandalistisch gedrag verstoren deze 
relatie. Velen wenden zich af van die 
betreffende sport en soms van sport in het 
algemeen, terwill die ongewenste ontwikIce-
lingen 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 

826 	gedrag bij andere sportgebeurtenissen. 
De toenemende verruwing van de sfeer rond 
wedstrijden in 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 voetbalspel 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 gewelds-
bevorderend en geweldsverminderend zijn. 
Speciale aandacht wordt 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. 
Werkwijze. De gang van zaken bij een drietal 
verenigingen (Feyenoord, Ajax en F.C. 
Utrecht) wordt nader onder de loupe 
genomen. Daarbij wordt zowel de politieaan-
pak als de begeleiding door de club nader 
geevalueerd. Inzicht in het functioneren van 
politie en vereniging wordt verkregen door 
enquete-onderzoek en observaties. 
Wedstrijden van de drie verenigingen worden 
gevolgd om een duidelijk beeld te krijgen van 
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groepen agressieve toeschouwers in interactie 
met politie en club. Voorts vindt een aantal 
open, kwalitatieve vraaggesprekken plaats met 
de diverse betrokkenen (clubbesturen, poli-
tiefunctionarissen en supporters), waaruit 
mogelijke beihvloedingsprocessen 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. 

18. Politiereactie op vrouwenmishandeling 
( 1985 ) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Wastmann 
Supervisie: mr. dr. H. G. van de Bunt 
Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor strafrechtswetenschappen 
(Zie ook nr. 230) 

Aanleiding en relevantie. Ms gevolg van de 
hernieuwde opkomst van de vrouwenbeweging 
in de jaren '60, is vanaf het begin van de jaren 
'70 het verschijnsel vrouwenmishandeling 
sterk in de belangstelling komen te staan. Niet 
alleen de ernst en omvang van 
mishandelingspraktijken werden duidelijk, 
maAr ook het tekortschieten 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. 
Nederlandse onderzoeken naar politie-
optreden bij vrouwenmishandeling zijn 
schaars, maar zij bevestigen het vermoeden dat 
ook de Nederlandse politie zich zeer terug-
houdend opstelt en vrouwenmishandeling 
niet snel als strafrechtelijk relevant 
probleem definieert. 
Vraagstelling. Het onderzoek wil de politie-
reactie ten aanzien van vrouwenmishandeling 



beschrijven en inzicht bieden in de 
motieven achter dat optreden. 
Materiaalverzameling. Bij twee politiekorpsen 
worden de volgende aspecten onderzocht: 
1) het feitelijk handelen in concrete gevallen 
vanaf de eerste confrontatie van een politie-
functionaris 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 thulpver-
lenende' aanpak. Onder `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. Het onderzoek richt zich op 
politie-optreden omdat daardoor alle 

828 	beslissingen in de vervolgingsfase worden 
bepaald. 

19. Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang bij de behandeling in de forensische 
psychiatric ( 1986) 

Onderzoekers: drs. F. A. M. M. Koenraadt 
Supervisie: prof. mr . C. Kelk en prof. dr. 
F. H. L. Beyaert 
Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut vdor Strafrechtswetenschappen. 
(Zie ook nr. 226) 

Achtergrond. In een deel van de psychia-
trische verzorging vindt de opname, het 
verblijf en de behandeling plaats op basis van 
of vergezeld van dwang. Dit gebeurt in de 
algemene psychiatrie en in sterkere mate in de 
forensische psychiatrie. In Nederland, maar 
ook daarbuiten, is reeds geruime tijd de ge-
dwongen psychiatrische opname en behande-
ling in zowel de strafrechtelijke alsook in de 
civielrechtelijke sfeer sterk in discussie. Op 
het gebied van de geestelijke gezondheidszorg 
vallen daarbij verschillende opvattingen te 
beluisteren. Het vraagstuk omtrent de 
gedwongen psychiatrische opname en behan-
deling wordt door de nieuwe wetsvoorstellen 



(wetsontwerp BOPZ en het wetsontwerp 
TBR) nog actueler. Een bijdrage vanuit 
empirisch onderzoek met betrekking tot 
gedwongen psychiatrische opname en 
behandeling ontbreekt echter vrijwel geheel. 
Het onderzoek beoogt deze lacune op te 
vullen. 
Vraagstelling. Om het gebruik van dwang in de 
klinische psychiatric nauwkeurig te kunnen 
traceren zal onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen gedwongen opname, 
gedwongen verblijf, gedwongen behandeling, 
gedwongen verpleging en de toepassing van 
dwangmiddelen. Te beantwoorden vragen 
zijn: 
— welke zijn de verschillende vormen van 
dwang en in welke mate komen deze voor bij 
de psychiatrische opname, het verblijf en 
de behandeling? 
— op grond waarvan wordt de toepassing van 
dwang in de intramurale psychiatric beargu-

829 	menteerd en gelegitimeerd? 
— hoe verhouden zich de bedoelingen van 
degenen die dwang uitoefenen met de 
ervaringen van degenen die daaraan zijn 
onderworpen? 
— onder wat voor omstandigheden wordt de 
toepassing van dwangmiddelen as onver-
mijdelijk gezien door de betrokkenen in de 
intramurale Psychiatric? 
— welke verschillen en overeenkomsten zijn 
er in het gebruik van dwang tijdens het verblijf 
en de behandeling in de psychiatrische 
kliniek a) bij vrijwillig en onvrijwillig opge-
nomen patienten en b) in de algemeen 
psychiatrische sector en in de forensisch 
psychiatrische sector? 
Werlowjze. Het onderdeel met betrekking tot 
de forensische psychiatric waarvoor de sub-
sidie is verleend, vindt plaats in een particu-
here forensisch psychiatrische kliniek. De 
volgende vijf fasen zullen worden doorlopen. 
Fase 1: inventarisering van bijzondere 
incidenten gedurende een periode van twee 
jaar. Fase 2: interviews met patienten en 
behandelaars, waarbij de systematiek van 
dwangtoepassing per patidnt en behandelaar 
centraal staat. Fase 3: inhoudsanalyse op 
verpleegrapportages en dossiers. Fase 4: 
'Cross-talks' met sleutelfiguren van de 



verschillende afdelingen, waarbij vooral de 
nadruk zal komen te liggen op de verschillen 
tussen de afdelingen en de verschillen 
tussen hetgeen aan dwang uitgeoefend wordt 
en hetgeen in het officiele register wordt 
vastgelegd. Fase 5: 'Cross-talks' met sleutel-
figuren uit de forensische psychiatrie. 

20. Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke gesehillen (1986) 

Onderzoekers: drs. P. J. van Koppen en mr. 
J. ten Kate. 
Supervisie: prof. mr . J. M. van Dunne. 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid 

In Nederland wordt in toenemende mate 
geklaagd over de chronische onderbezetting 
van de rechtbanken, waardoor de wachttijden 
voor de rechtzoekende steeds langer dreigen 
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	te worden. Allerlei maatregelen om dit tegen 
te gaan, zoals uitbreiding van het aantal rech- 
ters en van het aantal zaken dat door een enkel-
voudige rechter wordt beslist, hebben 
hieraan nog geen eind weten te maken. 
Een andere benadering van het probleem van 
de overbelasting van de rechterlijke macht 
zou kunnen zijn, dat men het aantal zaken 
waarover de rechter moet beslissen tracht 
te verminderen. In dit kader is de vraag rele- 
vant of een vermindering van het aantal 
zaken kan worden bevorderd doordat 
procespartijen, gesteund door hun advocaten, 
vaker tot een schikking komen. Kennis op 
het gebied van de voorwaarden voor de tot- 
standkoming van een schiklcing tussen 
partijen kan aldus belangrijk zijn voor het 
treffen van maatregelen die de rechterlijke 
macht.kunnen ontlasten. Wat betreft de 
methode wordt aansluiting gezocht bij 
verschillende (takken van) wetenschappen die 
het verschijnsel 'onderhandelen' 
onderzoeken, nl. de economie, de speltheorie 
en de sociale psychologie. 
Het onderzoek wordt in drie fasen 
uitgevoerd. 1. Interviews met advocaten en 
observaties met als belangrijkste doelstelling 
hypothesevorming. Tijdens deze fase wordt 



geprobeerd inzicht te krijgen in de omvang 
van expliciete en impliciete onderhandelingen 
in verschillende rechtsgebieden. Tijdens de 
interviews zal ook aan de orde worden gesteld 
welke aspecten van de scenario's van het 
onderhandelen relevant zijn voor de totstand-
koming van een schikking. 2. Veldonder-
zoek. Naar aanleiding van de interviews en de 
observaties zullen voor de rest van het project 
een of enkele rechtsgebieden worden geselec- 
teerd. Geprobeerd wordt een zo groot 
mogelijk aantal zaken te volgen vanaf het 
eerste contact dat een van de partijen met 
haar advocaat over de zaak heeft tot een 
eventuele eindbeslissing van de rechter 
(onderhandelingen worden immers vaak 
gedurende de procedure voortgezet of 
opnieuw geopend). 3. Experimenten. In de 
experimenten wordt een onderhandelings-
situatie tussen partijen nagebootst. In elk 
experiment wordt een bepaalde `zaak' als 

831 	uitgangspunt genomen en wordt aan ver- 
• schillende groepen proefpersonen de zaak in 

systematisch gevarieerde versies gepresen-
teerd. Op deze manier kan de invloed van de 
afzonderlijke variabelen zonder storende 
invloeden die zich bij het veldonderzoek 
kunnen voordoen, worden onderzocht. 

21. Criminaliteit en strafgevoeligheid 

Onderzoeker: prof. dr. W. Buikhuisen 
Rijksuniversiteit Leiden, Criminologisch 
Instituut. 
(Zie ook nr. 181) 

Algemeen uitgangspunt. Het onderzoek 
verschilt in een aantal opzichten van het tradi-
tionele onderzoek op het gebied van de effec-
tiviteit van sancties. Het belangrijkste verschil 
is het uitgangspunt dat straffen in prinicpe 
wel effect kunnen hebben, maar dat mensen 
verschillen in strafgevoeligheid (beihvloed- 
baarheid) en in de mate waarin zij ontvankelijk 
zijn voor beloning en straf. 
Doelgroep en werkhypothesen. Het onderzoek 
heeft betreklcing op een bepaalde categorie 
delinquenten, nl. jongeren die reeds op 
jeugdige leeftijd bij herhaling strafbare feiten 
plegen en daarvoor al dan niet met justitie 



in aanraking zijn gekomen. Zij worden vroeg-
delinquenten genoemd. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze chronische delinquenten 
niet alleen moeite hebben met de bestaande 
normen op strafrechtelijk gebied. Reeds lang 
voordat zij met justitie in aanraking kwamen 
vielen zij op door hun gedrag, zowel op school 
en in de buurt, als thuis. Men kan zeggen dat 
er bij deze categorie sprake is van een mislukt 
socialisatieproces. In het onderzoek dat zich 
richt op het socialisatieproces, staan de 
volgende begrippen centraal: 1) informatie-
verwerking, 2) conditioneerbaarheid en 
3) de emotionele band met het 
normopleggend systeem (het ouderlijk 
huis, de school, de buurt of de samenleving). 
Wat betreft de beinvloedbaarheid wordt niet 
alleen gekeken naar de gevoeligheid voor 
straffen maar eveneens naar de gevoeligheid 
voor beloningen. 
Het toetsen van de theorie vindt binnen het 

832 	Leidse Criminologische Instituut plaats 
t.a.v. verschillende doelgroepen: vroeg-
delinquenten, moeilijk opvoedbare kinderen 
en studentendelinquenten. 

22. Versterking van de binding van de op-
groeiende generatie met de maatschappij 
(1986 

Projectleider: dr. F. L. Leeuw 
Supervisie: prof. dr. M. van der Vail 
Rijksuniversiteit Leiden, LISBON 

Uitgangspunten voor dit onderzoek vormen 
de nota `Samenleving en Criminaliteit' van 
het Ministerie van Justitie (1984) en het 
interimrapport van de Commissie 
'Kleine Criminaliteit' (Commissie Roethof, 
1984). In de nota `Samenleving en Crimina-
liteit' wordt gewag gemaakt van het te voeren 
(bestuurlijk) preventiebeleid voor de komende 
jaren. Daarbinnen wordt als e'en van de hoofd-
lijnen ter bestrijding van de kleine criminali-
teit genoemd: het versterken van de binding 
van de opgroeiende generatie met de maat-
schappij. 
Opzet en werkwilze. Het onderzoek behelst 
een overzicht en analyse van wetenschappe-
lijke en beleidsgerichte literatuur over de 



bindingenproblematiek uit een achttal 
sociaal-wetenschappelijke disciplines en 
specialismen, nl. het terrein van de 'commu-
nity studies', de sociologie/antropologie, 
de psychologie, de sociale demografie, de 
pedagogiek en het terrein van de jeugd-
studies, de politicologie en de specialismen 
arbeidsmarkt- en onderwijsonderzoek. Doel 
hiervan is het aangeven van grenzen en moge- , 
lijkheden van (centraal en decentraal) over- 
heidsbeleid t.a.v. de bindingenproblematiek 
en het verschaffen van beleidsadviezen hoe 
de bindingen te intensiveren. De studie wordt 
uitgevoerd volgens de door Cooper (1984) 
uitgewerkte methodiek van de 'integrative 
research review'. Er worden vijf fasen 
onderscheiden. Eerst worden de kernbegrip-
pen rondom de bindingenproblematiek breed 
(gezien het aantal vakgebieden) en beleidsrele-
vant geoperationaliseerd. In fase 2 wordt per 
vakgebied door een kernredacteur de 
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aanzet gegeven tot een stand-van-zaken-over-
zicht op zijn/haar vakgebied. Dit wordt 
aangevuld met een analyse van de inhoud 
van leerboeken uit de acht wetenschapsterrei-
nen en met een analyse van via 'on line 
searches' verkregen andere publikaties. 
Fase 3 (verwerlcing en beoordeling van het 
materiaal) scheidt het kaf van het koren aan 
de hand van een aantal wetenschappelijke 
en beleidsgerichte criteria. In fase 4 
(analyse en interpretatie) wordt de door 
middel van tekstverwerkers opgeslagen 
informatie gerubriceerd, vergeleken en samen- 
gevatop vijf niveaus van uitspraken 
(speculaties en gissingen, voorlopige 
bevindingen, geaccepteerde bevindingen, 
leerboek'-feiten en 'tacit knowledge). 
Fase 5 betreft de rapportage. 

23. Sexueel misbruik van kinderen in het 
gezin; deelproject Justitie ( 1986) 

Onderzoekster: mevr. drs. P. J. Draijer 
Supervisie: prof. mr . M. de Langen 
Universiteit van Amsterdam, Stichting tot 
Wetenschappelijk onderzoek bij de UvA 
omtrent sexualiteit en geweld 



Aanleiding. Het deelproject `Justitie' maakt 
deel uit van het onderzoekproject `Sexueel 
misbruik van kinderen in het gezin' dat ver-
richt wordt in opdracht van de Ministeries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Welzijn, 
Volksgezondheid & Cultuur. Aanleiding tot 
dit onderzoekproject vormt het ontbreken 
van gegevens omtrent de omvang, aard, 
achtergrond en gevolgen van sexueel misbruik 
van lcinderen in Nederland. Het onderzoekpro-
ject maakt deel uit van het beleid ter bestrij-
ding van sexueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes, zoals geformuleerd door mr. A. 
Kappeyne van de Coppello en mr. Korthals-
Altes, resp. staatssecretaris van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Minister van Justitie 
(1984). 
Doelstelling van het deelproject `Justitie' 
is inzicht te bieden in de schaal waarop 
politic en justitie (in het recente verleden) 
ingeschakeld werden bij gevallen van sexueel 

834 	misbruik van meisjes in het gezin en daar- 
buiten. Tevens beoogt het zicht te geven op 
de aard van de door politie, justitie en kinder-
bescherming genomen maatregelen, in de 
beleving hiervan en de gevolgen op kortere 
en langere termijn voor het betrokken kind 
en haar familie. 
Van het onderzoek zijn aanwijzingen te 
verwachten voor de preventie van `secundaire 
victimisatie', het hernieuwd slachtofferschap 
als gevolg van beschuldigende of ontkennende 
reacties of interventies die alleen het kind 
straffen. 

24. Slachtofferhulp in het arrondissement 
Breda (1986) 

Onderzoeker: lie. M. M. B. Stevens 
Supervisie: drs. A. M. van Kalmthout 
Katholieke Universiteit Tilburg, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid 

Achtergrond en doelstelling. In navolging . 
van het rapport van de werkgroep Valliant 
over de problematiek van slachtoffers van 
misdrijven loopt sinds 1 mei 1985 in Tilburg 
een experiment slachtofferhulp. In het 
experiment werken de Gemeentepolitie, 
het OM en het Centrum Hulpverlening aan 



Slachtoffers van Misdrijven (CHSM) samen 
om aan slachtoffers van geweld- en zeden-
delicten advies te geven en hulp te verlenen. 
Tot 1 januari 1986 werden vooral de prak-
tische vormgeving van en de gewenning aan de 
aanbevelingen van de werkgroep Valiant voor-
opgesteld. Daarna is de wetenschappelijke 
begeleiding en evaluatie van start gegaan. 
Onder begeleiding dient het volgende te 
worden verstaan. In een interimrapport 
worden de problemen in kaart gebracht die 
de invoering van slachtofferhulp in het taken-
pakket van Gemeentepolitie en OM en de 
noodzakelijke samenwerking van deze twee 
instituties met het CHSM met zich meebrachten. 
Dit begeleidend descriptief onderzoek naar 
de structureel-organisatorische component van 
het slachtofferhulp-experiment kan dan door 
een follow-up resulteren in een onderdeel 
van het eind-evaluatierapport. Deze eind-
evaluatie kan mogelijk leiden tot de formu- 
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voor slachtofferhulp. De eindevaluatie is 
echter meer dan deze structureel-organisato-
rische studie. Andere vragen die eveneens 
aandacht behoeven zijn by.: 1) Wat is het pro- 
fiel van de slachtoffersclientele die bij 
politie en CHSM aanklopten? 2) Voldoet dit 
profiel aan de geformuleerde doelgroep van 
het slachtofferhulp-experiment? 3) Komen 
de verwachtingen van de slachtoffers overeen 
met die van de Gemeentepolitie, het OM en 
het CHSM aangaande `slachtofferhulp'? 
(Of anders gezegd, komt het inforrnatie-, 
advies- en hulpverleningsaanbod van 
Gemeentepolitie, OM en CHSM overeen met 
de behoeften van de slachtoffers?) 
Methode. Ter verzameling van de gegevens 
voor het onderzoek zullen drie methoden 
worden toegepast: literatuurstudie, partici-
perende observatie en een gestandaardiseerde 
(schriftelijke en mondelinge) enquete. 

25. Rechtshulp wijkpost Oud - West ( 1986) 

Onderzoeker: mr. N. F. van Manen 
Supervisie: prof. dr. A. J. Hoekema 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 



Aanleiding en doelstelling. In maart 1974 
ging in Amsterdam het eerste Bureau voor 
Rechtshulp van start, een samenwerkings-
project van het Bureau van Consultatie, de 
Raad voor Rechtsbijstand in Strafzaken en 
het Juridisch Consultatiebureau. Voomaamste 
doelstellingen van dit project waren: het 
toegankelijker maken van de rechtshulp 
middels een eerstelijns rechtshulpvoorziening 
en het stroornlijnen van de toevoegingenver-
strelcicing krachtens de Wet Rechtsbijstand 
aan On- en Minvermogenden (WROM). Per 
1 januari 1978 richtte het Bureau, bij wijze 
van experiment, in de ICinkerbuurt de Wijk- 
post Oud-West op. Met deze `voorpose 
beoogde het Bureau met name de zogenaamde 
geografische drempel naar de rechtshulp te 
verlagen, en deze aldus nog beter bereikbaar 
te maken. De wijkpost onderscheidde zich wat 
betreft haar taakstelling op enkele punten 
fundamenteel van de Bureaus voor 

836 	Rechtshulp zoals die op het moment van haar 
oprichting functioneerden. In de eerste 
plaats droeg de wijkpost een duidelijk wijk- 
gericht karakter. Voorts werd, in tegenstelling 
tot de doorgaans volkomen zelfstandig 
functionerende Bureaus voor Rechtshulp, 
gestreefd naar samenwerking en integratie met 
andere hulpverleningsdisciplines. Ten derde 
was een belangrijk verschil de nauwe samen-
werIcing met het Advocatencollectief Oud-
West (AKOW). Door een doorverwijssysteem 
naar het AKOW zou in Oud-West sprake zijn 
van zowel een duidelijke afbakening als een 
nauwe samenwerking tussen eerste- en tweede-
lijns rechtshulpverlening. Hoewel de experi-
mentele periode formeel op 1 januari 1981 
verstreek, heeft tot op heden geen evaluatie 
van het experiment plaatsgevonden. In okto-
ber 1984 besloot het bestuur van de Stichting 
Rechtshulp Amsterdam, mede op aandringen 
van het Ministerie van Justitie en de Raad van 
Toezicht van de Amsterdamse Orde van 
Advokaten, de wijkpost op korte termijn te 
evalueren. Op speciaal verzoek van het 
Ministerie van Justitie zal bij de bestudering 
van de Wijkpost de problematiek van de kop-
peling van de eerste- en tweedelijns hulp 
centraal staan. 



26. Geweldescalatie en politie-optreden 
( 1986) 

Onderzoeker: dr. 0. M. J. Adang 
Supervisie: prof. dr. J. A. R. A. M. van Hooff 
Rijksuniversiteit Utrecht, Laboratorium 
voor Vergelijkende Fysiologie 

Achtergrond. Recente gebeurtenissen in 
Belgie (Heizelstadion), Groot-Brittannie 
(Brixton etc.) en Duitsland (Frankfurt etc.) 
maken schrijnend duidelijk dat confrontaties 
tussen groepen mensen of tussen een groep 
mensen en de politie kunnen leiden tot 
gewelddadige uitbarstingen. Ook Nederland is 
in het verleden herhaaldelijk opgeschrikt door 
gewelddadige rellen rond voetbalwedstrijden, 
ontruimingen, demonstraties etc. De politie 
heeft tot taak de openbare orde te handhaven 
en geweldsuitingen of de gevolgen daarvan te 
minimaliseren. Een van de redenen dat die 

837 	taak zo moeilijk is, is misschien gelegen in het 
feit dat onvoldoende bekend is wat de 
omstandigheden zijn die maken dat in de ene 
situatie wel geweldsuitbarstingen optreden 
en in de andere niet. Wel kan worden 
verondersteld dat de manier waarop de politie 
reageert op door haar als `ordeverstoringen' 
gedefinieerd gedrag gevolgen zal hebben 
voor de manier waarop de verzamelde actie-
voerders zich gedragen. 
Doel van het onderzoek is het ontrafelen van 
die interactieketen, het nagaan hoe de gedra-
gingen van politie en actievoerders elkaar 
wederzijds beihvloeden en wat daarvan de 
effecten zijn. 
Methode. Het gedrag van de betrokkenen en 
de effecten daarvan zullen, in samenhang met 
context-variabelen, systematisch geanalyseerd 
en geprotocolleerd worden. Essentieel daarbij 
is dat zulks niet alleen gebeurt in situaties 
waarin gewelddadigheden optreden, maar ook 
in situaties waar variaties in reacties op 
provocaties of ordeverstoringen leiden tot 
variaties in opvolgend gedrag (met name in de 
zin van doorgaan met ordeverstoringen of 
juist niet, escalatie of niet). De eerste stap in 
het onderzoekplan behelst het door de onder-
zoeker verzamelen en analyseren van het bij 
rijks- en gemeentepolitie en bij de marechaus. 



see op videotape aanwezige materiaal 
met betrekking tot rellen en ordeverstoringen. 
Aangevuld met verdergaand literatuuronder-
zoek en ooggetuigeverslagen dient deze stap 
twee doelen: a) de anekdotische informatie 
wordt gebruikt om een observatieprotocol op 
te stellen (welke gedragingen komen voor, 
welke gedragsalternatieven hebben partijen 
tot hun besclaking, wat kan gelden als een 
ordeverstoring) en om hypotheses te vormen, 
en b) voorzover het materiaal zich daartoe 
leent kan een eerste gegevensbestand worden 
aangelegd. 
De subsidietoezegging betreft momenteel 
alleen de bovengenoemde eerste stap, bij wijze 
van vooronderzoek. 

27. Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet ( 1986) 

Onderzoekers: mevr. dr. J. Hageman-Smit en 
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	mevr. mr . Ch. L. van den Puttelaar 
Supervisie: prof. dr. N. W. de Smit 
Vrije Universiteit Amsterdam, Werkgroep 
Gezondheidszorg 

Achtergrond. In het belang van de rechts-
bescherming van de patient zijn de laatste 
jaren aanzetten gegeven voor veranderingen 
in de besluitvorming omtrent gedwongen 
opneming op een gesloten afdeling van een 
psychiatrisch ziekenhuis. Voorafgaand onder-
zoek heeft echter aangetoond dat deze ver-
anderingen, zoals die zijn neergelegd in het 
Winterwerparrest en de jurisprudentie, in de 
praktijk nog niet geheel worden gevolgd. 
Knelpunten bleken zowel in de vorm als in 
de inhoud van het overleg tussen de verschil-
lende betrokkenen. Vaak bleken rechters, 
psychiaters, patienten en hun advocaten 
onzeker over de manier waarop en waarover 
zij met elkaar moesten overleggen. Het 
besluitvormingsproces verliep daarom dikwijls 
chaotisch en voor de patient ondoorzichtig. 
Doel en werkwifte. Doel van het onderzoek 
is het ontwildcelen van richtlijnen voor de 
participanten in het besluitvormingsproces 
over gedwongen opneming in psychiatrische 
ziekenhuizen. De probleemstelling luidt: op 
welke wijze kan aan het besluitvonningsproces 



zodanig vorm en inhoud worden gegeven, dat 
een afwegingsproces van argumenten zichtbaar 
en toetsbaar wordt? Eerst wordt een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende 
vormen van overleg die aan de besluitvorming 
ten grondslag liggen. Op grond van deze 
inventarisatie wordt een selectie gemaakt van 
richtlijnen. Deze selectie van richtlijnen voor 
de besluitvorming zal op een werkconferentie 
worden voorgelegd aan alle participanten, 
nl. Officieren van Justitie, rechters, psychia-
ters, vertegenwoordigers van de Clienten-
bond en advocaten. 

28. Beleid en netwerken in de drugsscene 
( 1986) 

Aanvrager: Gemeente Amsterdam 
Onderzoeker: drs. F. van Gemert 
Supervisie: dr. J. Verrips 
Universiteit van Amsterdam, Antropologisch 
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Om met het beleid bij de praktijk te kunnen 
aansluiten, is het voor de Gemeente Amster-
dam van groot belang dat een aantal vragen 
wordt beantwoord, zoals: wie zijn de gebrui-
kers, uit welke categorieen van de bevolking 
komen ze, om welke gebruikspatronen gaat 
het. Ook zouden veranderingen in de drugs-
scene die worden veroorzaakt door het 
gemeentebeleid vastgesteld moeten kunnen 
worden. Daarbij zou het vooral moeten gaan 
om de reacties van dealers en gebruikers op 
nieuw geihtroduceerde maatregelen. 
De vraagstelling van het onderzoek luidt: 
welke veranderingen treden op in de 
netwerken van dealers en gebruikers ten 
gevolge van beleidsmaatregelen en welke 
gevolgen hebben deze voor de in de 
dnigsscene heersende gedragsregels? 
Werkwijze. Wat betreft het beleid richt 
het onderzoek zich op het politie-optreden. 
Ms onderzoekseenheid worden netwerken 
gehanteerd, die bestaan uit alle participanten 
in de drugsscene, dus dealers en gebruikers. 
Per buurt wordt een aantal netwerken 
weergegeven. Het onderzoek heeft een 
interactie-aspect en een ideologisch aspect. 
Wat betreft het interactie-aspect worden 



gegevens verzameld door middel van parti-
ciperende observatie; als waarnemingseen-
heden gelden de activiteiten tussen de partici-
panten in elk netwerk. Zo mogelijk zullen de 
gegevens getoetst worden door middel van 
interviews. Wat betreft het ideologische 
aspect valt te denken aan verschuivingen 
in de aanwending van middelen die men 
`gerechtvaardigd' acht om de levenswijze te 
kunnen continueren. Gegevens hierover 
zullen vooral uit gesprekken c.q. interviews 
moeten komen. 

29. Verbeteringscriteria voor gedetineerde 
heroineverslaafden; vooronderzoek ( 1986) 

Onderzoeker: drs. A. W. Goedhart 
Supervisie: Vrije Universiteit Amsterdam, 
Vakgroep Klinische Psychologie 

Achtergrond . In de penitentiaire inrichtingen 
84U 	komen jaarlijks naar schatting zo'n 3500 

heroiheverslaafden binnen. Uit een enquete 
die in december 1981 door de Geneeskundig 

. Inspecteur werd gehouden onder de aan de 
penitentiaire inrichtingen verbonden artsen 
blijkt dat deze groep gedetineerden op zeer 
verschillende wijzen wordt bejegend. Dat 
deze verschillen zich voordoen is haast 
vanzelfsprekend gezien de verschillen in de 
visie op de problematiek van heroiheverslaaf-
den, de verschillen in mogelijkheden om een 
bepaalde bejegening toe te passen en, niet 
in het minst, het gebrek aan gepubliceerde 
onderzoeksgegevens over de mogelijke invloe-
den van een bepaalde vorm van bejegening op 
het gedrag van herotheverslaafden na hun 
detentie. Deze laatste factor leidt er echter 
toe dat de menihgsvonning over en de keus 
van een bejegeningswijze niet optimaal kan 
zijn: in de afweging van de voors en tegens 
behoren 66k gegevens over de effectiviteit 
een rol te spelen. De doe/ste//ing van dit 
onderzoek is enig inzicht te verkrijgen in de 
mate en de aard van de samenhang tussen 
bejegeningswijze, persoonsgegevens, motiva-
tie met betrekking tot het beeindigen van het 
druggebruik, en de duur van de drugvrije 
periode na detentie alsmede de duur van de 
detentie-vrije periode van heroilieverslaafden. 



Dit onderzoek is vooral bedoeld als voorbe-
reiding op een evaluatie-onderzoek van 
verschillende bejegeningswijzen van gedeti-
neerde herofneverslaafden. 
Werkwijze. Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd bij alle in Nederland woonachtige 
herofneverslaafde gedetineerden die in de loop 
van een jaar worden geplaatst in tien HvB's. 
Aan hen wordt, via bemiddeling van de 
Medische dienst, een vragenlijst voorgelegd, 
welke anoniem wordt ingevuld en in een 
antwoordenvelop, via de Medische dienst, 
wordt geretourneerd aan de onderzoeker. 
Ter controle op de invulling zullen 30 
gedetineerden vooraf en 30 gedetineerden na 
afloop worden geinterviewd. Het onderzoek 
is retrospectief. 

C. Wachtende subsidie-aanvragen 

30. De positie van vrouwen en minderheden 
841 	bij het politiekorps van Boston, VS 

Aanvrager: Vakgroep Sociale, Arbeids- en 
Ontwikkelingspsychologie, 
Universiteit van Amsterdam. 

De twee algemene vraagstellingen bij dit 
onderzoek zijn: 
1. In hoeverre verschilt de minderheidspositie 
van agentes in Amerika van die van agentes in 
Nederland? 
2. Wat valt er voor Nederland te leren van het 
Amerikaanse politiebeleid t.a.v. vrouwen en 
minderheden in het korps? 

31. De ontwikkeling van sodomitische subcul-
turen en de vervolging van sodomieten in de 
Republiek in de zeventiende en achttiende 
eeuw 

Aanvrager: Criminologisch Instituut, Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
(Zie ook nr. 143) 

Bij dit onderzoek komen vragen aan bod 
t.a.v. de volgende onderwerpen: 
1. algemene perceptie van sodomie 
2. perceptie van gerechtelijke autoriteiten 
3. perceptie van betrokkenen 



4. organisatie van sodomie 
5. oorzaken en gevolgen van het ontstaan 
van de vervolging van sodomieten. 

32. Conflicten tussen burgers en overheid op 
het gebied van het bouwen 

Aanvrager: Vakgroep Rechtsfilosofie en 
Rechtssociologie, Rijksuniversiteit Groningen. 

Het is de bedoeling van dit onderzoek een 
bijdrage te leveren aan een theorie (i.e. de 
litigation-theory') die de conflicten, die in de 
verschillende stadia tussen de diversen actoren 
rijzen, kan beschrijven en uiteindelijk de 
variatie daarin kan verklaren. In dit verband 
zal geprobeerd worden aannemelijk te maken 
dat een beroep op een (semi-)rechterlijke 
instantie en het verdere verloop daarvan 
(althans voorzover zich dat afspeelt in de 
context van de betroldcen organisatie) 

842 	slechts te begrijpen is indien het gesitueerd 
wordt in de context van de sociale processen, 
en meer in het bijzonder de besluitvormings- 
processen, the daaraan voorafgingen. 

33. Ontslagrecht 

Aanvrager: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid t.b.v. de Interuniversitaire 
Onderzoeksgroep Arbeidsvraagstukken, 
Universiteit van Amsterdam en Vrije 
Universiteit. 

Het betreft bier het deelproject 'kantonge-
rechten' van een overkoepelend project waarin 
verder aan de orde komen de werkwijzen van 
de Gewestelijke Arbeidsbureaus en van de 
bedrijfsverenigingen in het kader van het ont-
slagrecht. Bij het onderhavige deelproject 
staat een vergelijking centraal van het 
handelen van de kantonrechter en de directeur 
van het GAB in hetzelfde soort zaken. Er zal 
daarbij gelet worden op mogelijk verschillen 
in zorgvuldigheid en snelheid van werken van 
beide instanties. Ook zal worden nagegaan 
in hoeverre het oordeel van het GAB een ml 
speelt in kantongerechtsprocedures en of de 
Icantonrechters bun taak zien als een correctie 
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op, dan wel als een substituut van het beleid 
van de GAB's. 

34. De (verdere) strafrechtelijke carriere van 
jongeren die op jonge leeftijd met de politie 
in aanraking komen 

Aanvragers: Vakgroep Andragologie en Vak-
groep Criminologie, Rijksuniversiteit 
Groningen 

De belangrijkste vraagstelling van het onder-
zoek zal zijn: kan op het moment dat een 
jongere voor het eerst op het politiebureau 
wordt vastgehouden (verdacht van een mis-
drijf) een voorspelling worden gedaan t.a.v. 
zijn verdere strafrechtelijke carriere? Hoe komt 
het dat sommige jongeren door blijven gaan 
met het plegen van delicten en andere jonge-
ren daar juist Mee ophouden na het eerste 
politiecontact? 

35. Het effect van een ambulant acupunctuur-
programma voor heroiheverslaafden 

Aanvrager: Gezondheidsdienst van de 
Gemeente Rotterdam 

Het onderzoek zal plaatsvinden in het huis 
van bewaring te Rotterdam, en heeft tot 
doel na te gun of acupunctuur helpt bij het 
verlichten van de symptomen die optreden in 
de detoxificatiefase. 

36. Automatisering in de strafrechtspleging 

Aanvrager: Willem Pompe Instituut voor 
strafrechtswetenschappen, Rijksuniversiteit 
Utrecht 

In dit onderzoek staat centraal de vraag naar 
de invloed van de automatisering op de 
kwaliteit van de strafprocedure, waarbij het 
accent zal worden gelegd op de vervolgings-
fase. Enerzijds wordt gelet op de wijze 
waarop de verschillende beslissingen worden 
beihvloed door de automatisering. Anderzijds 
wordt de (rechts-)positie van de verdachten in 
een geautomatiseerde strafprocedure bestu-
deerd. 
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37. Beeldvorming bij kinderen en jongeren 
tot 19 friar over het strafrechtelijk systeem 
en het verschijnsel criminaliteit 

Aanvrager: Vakgroep Strafrecht en Crimino-
logic, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
(Zie ook nr. 211) 

Het onderzoek wil trachten deze 
beeldvorming te reconstrueren. Daarnaast is 
de vraag belangrijk hoe de verhouding of de 
wisselwerlcing zou kunnen zijn tussen ener-
zijds het hebben van bepaalde voorstellingen 
en anderzijds de definitie van en de reactie 
op bepaalde (criminaliseerbare) situaties door 
deze kinderen/jongeren. Tenslotte wordt de 
vraag gesteld naar de invloed die de ouders/ 
verzorgers, leerkrachten, klasgenoten, de 
schoolsituaties, de teergroup' en de 
`amusementswereld' mogelijk hebben op het 
beeldvormingsproces. 

38. Conflict en codperatie in de rechtszaal 

Aanvrager: Werkgroep `Sturing van de Samen-
leving',Rijksuniversiteit Leiden. 

Het onderzoek richt zich op de verbale inter-
acties in de rechtzaal tussen justitiabelen en 
rechters, gerelateerd aan de meningen die de 
betrokkenen daar achteraf over hebben. 
Hierbij wordt gezocht naar inzicht in de 
manier waarop de legitimiteit van het oordeel 
gerelateerd wordt aan de interacties in de 
rechtzittingen. 

39. Meningen en feiten over de revindicatie en 
het eigendomsrecht van roerende zaken 

Aanvrager: Sociologisch Instituut, Rijksuni-
versiteit Leiden 

Het betreft bier een herhaling van een twaalf 
jaar geleden verricht onderzoek aangaande 
hetzelfde onderwerp. Nagegaan wordt of er 
een verandering is opgetreden in de 
ervaringen van niet-juristen met betreklcing tot 
het terugvorderingsrecht van uit de macht van 
de eigenaar geraakte zaken en 



(dientengevolge) de ervaringen met betrekking 
tot eigendomsrecht. 

40. De uitleg en toepassing van de norm van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in de arbeid in vier Europese landen 

Aanvrager: Molengraaff Instituut voor 
Privaatrecht, Rijksuniversiteit Utrecht 

Dit onderzoek betreft de rechtspraak van 
Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittanie en het Hof van 
Justitie te Luxemburg. De volgende vragen 
komen in de analyse ter sprake. Welke uitleg 
en toepassing wordt in de onderscheiden 
landen en door het Hof van Justitie te Luxem-
burg aan de norm van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de arbeid gegeven? 
Welke inhoud en reikwijdte krijgt het begrip 
discriminatie in de jurisprudentie van de 

845 	genoemde landen en van het Hof? Welk soort 
of type conflicten met betrekking tot 
(on)gelijke behandeling naar sexe worden aan 
de rechterlijke instanties voorgelegd? Wat is 
de structuur van de nationale wetgevingen op 
dit terrein en op welke wijze beihvloedt deze 
structuur de praktijk van de rechtspraak? 
Vervult het Hof van Justitie te Luxemburg 
ten aanzien van de uitleg en de toepassing van 
de gelijke behandelingsnormen een unifor-
merende functie? Welke invloed heeft de 
jurisprudentie van het Hof op de effectiviteit 
van de nationale regelgeving op dit punt? 

41. Criminaliteit onder buitenlandse dagelijkse 
opiaatgebruikers in Amsterdam 

Aanvrager: Subfaculteit Andragologie, 
Universiteit van Amsterdam 

Het gaat hier om een panelstudie als 
aanvulling op een veldonderzoek over het-
zelfde onderwerp. Drie onderwerpen krijgen 
in de panelstudie speciale aandacht: 
1. de geloofwaardigheid van de uitspralcen 
van de gebruikers, met name met betrekking 
tot hun criminaliteit; 
2. het leefpatroon van de individuele 
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gebruikers binnen de sociale omgeving en in 
relatie tot het gevoerde beleid; 
3. de samenhang tussen criminaliteit/criminele 
carriere en drugsgebruik/drugscarriere. 



Jaarverslag van de Adviescommissie 
Extern Wetenschappelijk Onderzoek 

Aflossing van de wacht bij de ACEWO: 
Een kort verslag van haar activiteiten 
gedurende de periode mei 1985 tIm juni 1986. 

Herin stelling van de ACEWO 
Met de beschiklcing van de Minister van 
Justitie van 24 juni 1985 (zie JV, nr. 7, 
1985) werd het voortbestaan van de ACEWO 
weer voor vier jaar verzekerd. 
Het aantal leden van de ACEWO is bij deze 
beschikking teruggebracht van veertien naar 
zes. De adviesprocedure is ongeveer dezelfde 
gebleven: elke subsidie-aanvrage wordt in 
eerste instantie beoordeeld door twee leden; 
het aantal leden is thans te gering om met 
vaste subcommissies voor pre-advisering te 
werken. Sub sidie-aanvragen die een bedrag van 
10.000 gulden niet te boven gaan kunnen 

847 	door de voorzitter worden afgedaan, een man- 
daat dat voorheen te beurt viel aan de 
zogenaamde subcommissie 'Kleine Zalcen'. 
Tijdens haar eerste vergadering heeft de voor-
zitter van de nieuwe ACEWO prof. dr. R. W. 
Jongman als plaatsvervangend voorzitter 
aangewezen. 

Vergaderfrequentie 
De ACEWO is in de afgelopen periode drie 
maal in pleno bijeengekomen. 
Eenmaal is moeten volstaan met een 
schriftelijke beoordelingsronde wegens het 
ontbreken van het voor de besluitvorming 
ter vergadering noodzakelijke quorum. Een 
van de consequenties van de inkrimping van 
het aantal leden is dat het quorumprobleem 
zich bij verhindering van enkele leden snel 
voordoet. 
De genoemde schriftelijke beoordelingsronde 
is ingelast om te voorkomen dat de aanvragers 
al te lang op bericht zouden moeten wachten 
en dat de werklast voor de eerstvolgende 
ACEWO-vergadering te groot zou worden. 

Produktie 
De hierboven gesignaleerde noodzaak tot 
inlassing van een schriftelijke beoordelings-. 
ronde moge worden geillustreerd met de 



vermelding dat in het voorbije jaar in totaal 
veertig subsidieverzoeken ter advisering aan 
de ACEWO werden voorgelegd. Daarbij ging 
het in 31 gevallen om nieuw onderzoek dan 
wel om een substantiele uitbreiding van 
lopend onderzoek. Verder kwamen drie voor-
stellen tot organisatie van een congres en den 
publilcatievoorstel aan bod. De overige vijf 
betroffen relatief kleine verlengingen van de 
onderzoeksperiode c.q. verhogingen van het 
budget van reeds lopend onderzoek. 
In totaal werden 33 adviezen aan de Minister 
van Justitie uitgebracht, terwijl zeven 
aanvragen momenteel nog worden 
aangehouden in afwachting van schriftelijk 
aan de aanvragers verzochte nadere informa-
tie. Zie verder het `Overzicht van de behan-
delde subsidieverzoeken' aan het slot van dit 
verslag. 
Voor belangstellenden liggen de betreffende 
adviezen wederom ter inzage bij de Centrale 

848 	Bibliotheek en het Stafbureau Voorlichting 
van het Ministerie van Justitie; voor direct 
belanghebbenden bestaat nog steeds de moge-
lijkheid een kopie van het advies bij de 
ACEWO-secretaris op te vragen. 

Begeleklingscommissies 
In deze verslagperiode werden door de 
ACEWO vier begeleidingscommissies inge-
steld; het betrof de navolgende onderzoeken: 
— Sexuele ervaringen in de vroege jeugdjaren 
(voorzitter: mr. R. W. M. Craemer); 
— Documentatieproject jurisprudentie straf- 
recht (voorzitter: mr. J. Remmelink); 
— Het optreden van de politic in geval van 
vrouwenmishandeling (voorzitter: mr. M. G. 
M. Hoekendijk); 
— Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet (voorzitter: mr. F. C. H. 
M. Robbers) 
In feite moet op het moment van de afronding 
van dit verslag nog voor zeven onderzoeken 
een voorziening in de begeleiding worden 
getroffen; de grote stroom van aanvragen die 
de ACEWO te verwerken kreeg is er debet aan 
dat zulks nog niet is geschied. In twee van die 
zeven gevallen kan worden aangesloten bij 
reeds bestaande begeleidingscommissies. Daar 
staat tegenover dat bij inwilliging door de 



Minister van Justitie van vier positieve 
adviezen die onlangs ingediend werden, vier 
onderzoeken voor instelling van een begelei- 
dingscommissie in aanmerking komen. 
Van de in de loop der jaren door de ACEWO 
ingestelde begeleidingscommissies zijn er 
thans nog acht in functie. 

Budget 
Het grote aantal subsidieverzoeken dat in deze 
verslagperiode werd ingediend zette het 
beschikbare budget van 890 000 gulden onder 
zware druk; dit ondanks het felt dat slechts 
in de helft van het aantal zaken door de 
ACEWO inwilliging werd geadviseerd. De 
voorgenomen verdere inkrimping van het 
budget met ingang van 1 januari 1987 met 
100.000 gulden, zal zeker consequenties 
hebben voor het adviesbeleid van de ACEWO: 
het selectiecriterium `budgettaire mogelijk-
heden' ten aanzien van subsidieverzoeken zal 

849 	sterker dan voorheen een rol moeten gaan 
spelen. Tegen die achtergrond zullen criteria 
ontwikkeld dienen te worden voor een priori-
teitenstelling; daarbij kan gedacht worden aan 
goede (qua opzet en beleidsrelevantie) kort-
lopende projecten, met een tijdsduur van 
maximaal anderhalf jaar. Er dient naar te 
worden gestreefd dat subsidiering van een zo 
breed mogelijk spectrum van onderzoek van 
het justitieterrein mogelijk blijft. 

Overzicht van de behandelde subsidiever-
zoeken 
In dit overzicht komen achtereenvolgens aan 
de orde: de subsidieverzoeken t.b.v. 
onderzoeken, congressen en een publikatie. 
Niet opgenomen zijn de vijf gevallen waarin 
het ging om relatief kleine verlengingen van 
de onderzoekperiode cq. verhogingen van het 
budget van reeds lopend onderzoek. 
Aangegeven wordt of de verzoeken van een 
positief dan wel een negatief advies zijn 
voorzien, en — voor zover bekend op het 
moment van het afsluiten van dit verslag — 
of de Minister van Justitie in zijn besluit al 
dan niet het advies heeft gevolgd. Voor de 
inhoud en de motivering van de adviezen 
en de besluiten zij hier verwezen naar de 
stukken zelf. 
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In het geval van tericht ACEWO aan indiener' 
is sprake van een voorlopig oordeel van de 
ACEWO aangaande een conceptvoorstel dat 
aan de subsidieverzoeker schriftelijk kenbaar 
is gemaakt. Van dergelijke berichten wordt in 
dit overzicht alleen melding gemaakt, indien 
op het moment van afsluiting van dit verslag 
nog geen definitieve voorstellen van de 
betrokken subsidieverzoekers in behandeling 
zijn genomen. 
Gegevens omtrent de onderzoeken waarvoor 
subsidie werd aangevraagd treft men aan in 
deze aflevering van Justitiele verkenningen 
onder het hoofd: `Onderzoek onder auspicien 
van de adviescommissie extern wetenschappe-
lijk onderzoek (ACEWO)'. 
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ONDERZOEK VERRICHT DOOR HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VAN HET 
MINISTERIE VAN JUSTITIE (WODC)* 

A. Afgesloten onderzoek 

42. De recidive van in 1977 veroordeelden 
( 1983 ) 

Onderzoeker: mevr. dr. C. van der Werff 
Rapport: WODC-reeks nr. 67, 
Staatsuitgeverij 1986 

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- 

855 	zoek geentameerd onder de in 1977 veroor- 
deelden. Het gaat om de vraag hoeveel 
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 (zie: Samen-
hangen in het justitieel systeem). 
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 Documenta-
tieregister van de Justitiele Documentatie-
dienst opgevraagd. Op aanvullende gegevens 
zijn intussen nadere analyses uitgevoerd, o.a. 
tijdreeksanalyses. De resultaten van deze 
analyses zullen in 1987 worden gepubliceerd. 

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

* Zie Mededelingen 



Onderzoeker: drs. A. Klijn (in samenwerlcing 
met prof. E. Blankenburg, 
Vakgroep Rechtssociologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam). 

De opvatting van de eerste advocatencollec-
tieven en de bureaus voor rechtshulp (in 
1974) kunnen beschouwd worden als een aan-
wijzing voor een groeiende differentiatie 
binnen de rechtshulpverlening. Hoewel beide 
instanties zich in de loop van de afgelopen 
10 jaar een duidelijke positie binnen de 
rechtshulpverlening hebben weten te ver-
werven, zijn er in toenemende mate geluiden 
te bespeuren die er op zouden kunnen wijzen 
dat de sociale rechtshulpverlening onder 
spanning is komen te staan. Spanningen die 
zich zouden uiten in een groot verloop ener-
zijds en het verminderen van de aandachts- 
concentratie op de specifieke sociale 
rechtshulpterreinen anderzijds. In het onder- 

856 

	

	zoek werd het waarheidsgehalte van deze 
geluiden nagegaan. 
De centrale vraagstelling hierbij was: in 
hoeverre betekent de keuze voor een 
werIckring in de sociale rechtshulp een duur-
zame specialisatie? Om deze vraag langs de 
weg van empirisch onderzoek te 
beantwoorden is besloten de feitelijke loop-
baan van de `eerste generatie' collectiefleden 
en bureaumedewerkers — dat wil zeggen die 
in de periode 1974-1979 in een collectief 
of een bureau werkzaam zijn geweest — te 
vergelijken met een vergelijkbare `generatie' 
beroepsgenoten die hun professionele loop-
baan aarivingen binnen het traditionele kader 

. van de rechtshulpverlening. 
Fttblikaties. M.b.t. het verloop zijn 
verschenen: Individu in kollektief: rectute-
ringspatronen van advocatenkollektieven in 
Nederland door N. Schuyt-Lucassen (RU 
Leiden, Sociologisch Instituut- doctoraal-
scriptie) en `Beroep zonder carriare; de loop-
baanontwikkeling in de sociale rechtshulp 
van de generatie 1974-1979 (in: Recht en 
Kritiek, jrg. 12, nr. 3). Bevindingen m.b.t. 
de beweerde verandering in orientatie worden 
nog gepubliceerd. 



44. De lengte van de wetgevingsprocedure 
(1985) 

Onderzoeker: dr. G. J. Veerman 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 70, 
Staatsuitgeverij 1986 

Dit jaar is een deels empirische, deels 
beschouwende studie afgesloten over de 
tijdsduur van de wetgevingsprocedure. Aan de • 
hand van gegevens van het Parlementair 
Documentatie Centrum en van het PARAC- 
systeem kon vastgesteld worden dat de 
gemiddelde duur over de laatste 10 jaar zo'n 
15 maanden is. Er is geen trend in de zin dat 
de wetgevingsprocedure steeds langer duurt. 
De justitiewetgeving vraagt in verhouding tot 
de wetgeving van andere departementen 
gemiddeld veel meer tijd (zo'n 29 maanden). 
Dit lijkt samen te hangen met de inhoud van 
deze wetgeving (sterk normatief, immaterieel). 

857 	• Er lijken weinig mogelijkheden te bestaan om 
de tijdsduur beleidsmatig, dat wil zeggen 
systematisch en met gerichte maatregelen, te 
bekorten. Dat sommige wetten er lang over 
doen, heeft meer met de inhoud van de wet 
te maken en met politieke factoren (de 
wil/prioriteitstelling van politici). Daarbij 
komt dat het soms ook zin heeft enige tijd 
te nemen voor de behandeling van wetsvoor-
stellen. Wel is een aantal inhoudelijke en 
procedurele maatregelen aangegeven die 
politici zich kunnen voornemen om de 
parlementaire behandeling te bespoedigen. 

45. Mentale belasting bij ME-ers ( 1982) 

Onderzoekers: drs. A. Slothouwer, mevr. mr . 
N. Dijkhoff, G. C. K. Vlek (BiZa) en drs. 
N. Kuyvenhoven 
Eindrapport: ME en stress, Staatsuitgeverij. 
Te verschijnen najaar 1986 

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 
stafafdeling 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 wel-
bevinden. 

46. GemeentelifIce herindeling en verande- 
ringen in de politie-organisatie (1982) 

Onderzoeker: mevr. drs. E. G. M. Nuijten-
Edelbroek 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 66, 
Staatsuitgeverij 1985 

In Zuid-Limburg is per 1 januari 1982 een 
gemeentelijke herindeling van kracht 
geworden die tamelijk ingrijpende gevolgen 
heeft gehad voor de organisatie van rijks- 
en gemeentepolitie in deze regio. Een aantal 

858 	rijkspolitielandgroepen en een gemeentelijk 
- politiekorps werd opgeheven. Geheel 

nieuwe gemeentelijke politiekorpsen werden 
gevormd, de bestaande werden gereorgani-
seerd. 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 ml hebben gespeeld in de 
voorbereidingen. De onderzoekresultaten zijn 
voor een deel reeds gepubliceerd in een 
drietal interimrapporten. 

47. De fonnalisering van het politiesepot 
(1983) 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 
Eindrapport verwacht eind 1986 

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 werd 
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. 

48. Evaluatie-onderzoek transactiebeleid in 
misdriffzaken ( 1983) 

Onderzoekers: J. J. A. Essers en M. M. 
Kommer 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 68, 
Staatsuitgeverij 1986 

Op verzoek van de vergadering van Procureurs-
Generaal is het WODC medio 1983 begonnen 
met een evaluatie van de toepassing door het 
O.M. van de per 1 mei 1983 ingevoerde trans-
actiebevoegdheid in misdrijfzaken. Hiertoe 
werden in de periode van 1 oktober t/m 
23 december 1983 op 10 parketten voor alle 
ingeschreven zaken ter zake van een van de 
delicten eenvoudige diefstal (met als aparte 

859 	categorieen fietsdiefstal en winkeldiefstal), 
eenvoudige mishandeling, vernieling, 
belediging, rijden onder invloed en doorrijden 
na een aanrijding, formulieren ingevuld 
waarop zowel daad- en daderkenmerken 
vermeld konden worden als ook de vervol-
gingsbeslissing van de OvJ en de inhoud daar-
van. Met behulp van deze gegevens was het 
mogelijk om het al dan niet aanbieden van een 
transactie, 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 bestond, dezelfde gegevens verzameld 
over in 1982 ingeschreven zaken. Dit gebeurde 
in slechts vijf arrondissementen. Op basis van 
een eind 1984 aan de vergadering van 
Pro cureurs-Generaal uitgebrachte interim-
rapportage hebben begin 1985 gesprekken 
plaats gevonden met Ovrs van de diverse 
betrokken arrondissementen. 



49. Inventarisatie probleemcategorieen in 
inrichtingen met beperkte bewaking ( 1984) 

Onderzoekers: M. M. Kommer en mevr. 
M. Brouwers 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 71, Staats-
uitgeverij. 
Te verwachten najaar 1986 

In mei 1984 heeft het WODC een inventarisa-
tie uitgevoerd van gedetineerden-kenmerken en 
probleemcategoriedn in de 'half-open' inrich-
tingen. Onder deze verzamelnaam zijn een 
aantal penitentiaire inrichtingen samenge-
bracht, 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, 

860 	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 
tankenbosch' 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 66nmalig populatie-onderzoek); 
naar aanleiding hiervan hebben gesprekken 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit 
verschillende geledingen van alle inrichtingen 
teneinde deze kwantitatieve gegevens meer 
relief te geven. 

50. Het meten van sexuele intimiteiten 
(1983) 

Onderzoeker: mevr. drs. M. Junger (in samen-
werking met het CBS) 
Rapport: WODC-Ministerie van Justitie, 1985 

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 sexueel 
geweld in de privesfeer nauwelijks aan bod 
lcwam en in de tweede plaats dacht men dat 
de vraagstelling naar handtastelijkheden met 
sexuele bedoelingen ambigue was. 
In de slachtofferenqudte 1984 is om deze 
kritiek te onderzoeken een nieuwe vragenlijst 
over dit onderwerp opgenomeri die ten dele 
parallel liep met de tot nu gebruikte formule-
ringen. In deze nieuwe vragenlijst kwamen de 
verschillende vormen van sexueel geweld en de 
omstandigheden waaronder deze plaats 
kunnen vinden uitvoerig aan bod. In het 
onderzoek werden drie vragenlijsten die ten 
doel hebben sexuele intimiteiten te meten, 
met elkaar vergeleken. 

861 	51. Voetbalvandalisme: een enquete onder 
OvJ's 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

Ter evaluatie van de richtlijnen, vervat in 
het rondschrijven van de vergadering van 
Procureurs-Generaal van november 1983, is 
een enquete ingesteld onder al die OvJ's, die 
op de parketten zijn aangewezen als coordi-
nator. Daarin kwamen thema's aan bod als: 
het overleg met andere instanties, het aan-
houdings- en afdoeningsbeleid (bezoek-
verbod, snelrecht, transacties, schadever-
goeding) e.d. De resultaten zijn neergelegd 
in een verslag dat vanaf begin 1986 opvraag-
baar is bij de onderzoeker. 

52. Jeugddelinquentie II 

Supervisie: mevr. dr. J. Junger-Tas 
Eindrapport: WODC-reeks nr. 63, 
Staatsuitgeverij 1985 

In 1983 is het eerste deel verschenen van een 
omvangrijke studie naar delinquent gedrag 
onder jongeren en de reacties van politie en 
justitie op dat gedrag (Jeugddelinquentie, 
achtergronden en justitidle reactie, WODC- 



reeks nr. 42). Eveneens in 1983 is de 
tweede fase van dit onderzoek gestart. Hierbij 
lag het accent voomamelijk op het effect van 
justitidle interventie op het latere gedrag van 
de jongeren. 
De voomaamste onderzoekvragen waren: 
1) Wat is de invloed van eventuele 
justitiele contacten en de aard van die con- 
tacten op het optreden van recidive en 
2) In hoeverre zijn veranderingen in sociale 
integratie verantwoordelijk voor het al dan 
niet optreden van recidive en van eventueel 
hernieuwde contacten met politie en 
justitie. 

B. Lopend onderzoek 

53. Evaluatie wijziging WROM ( 1982) 

Onderzoekers: drs. A. Klijn en G. Paulides. 

862 	Doe!. Het onderzoek beoogt een evaluatie 
van de via de Wet Tijdelijke Voorzieningen 
Rechtsbijstand ingevoerde eigen bijdragerege-
ling inzake het beroep op advocatuur. In het 
onderzoek staan de volgende twee vragen 
centraal: I) In welke mate zijn er 
veranderingen te constateren in de rechts-
hulploop voor en na de invoering van de 
bedoelde regeling? 2) In welke mate draagt 
de financidle prikkel bij tot een andere 
afweging bij het nemen van beslissingen inzake 
te ondememen stappen bij het oplossen van 
rechtsproblemen? 
Het onderzoek omvat twee metingen onder 
twee groepen rechtshulpzoekenden: een groep 
die een beroep op de rechtshulp deed op het 
moment dat de eigen bijdrage maatregel nog 
niet van kracht was en een groep voor wie 
de maatregel wel gold. Beide groepen zijn 
twee maal benaderd: op het moment dat de 
betrokkenen voor de eerste maal een beroep 
deden op de rechtshulp en vervolgens onge-
veer 9 maanden nadien. De eerste peiling 
bestond uit een schriftelijke enquete en de 
tweede uit een telefonische enquete. De 
eerste fase van het onderzoek startte in de 
maanden november/december 1983 en werd 
afgerond in oktober/november 1984. Op dat 
laatste moment startte de tweede fase en deze 



werd in oktober 1985 beeindigd. 
Het ligt in de bedoeling dat het eindrapport 
in 1986 gereed komt. 

54. Evaluatie Bureau Echtscheiding 
Groningen ( 1984) 

Onderzoekers: drs. A. Klijn en drs. E. Hekman 

Doe!. Het onderzoek beoogt de 
beantwoording van een drietal vragen: Wat 
is de reikwijdte van het bureau? Wat is het 
karakter van het hulpaanbod? Welke gevolgen 
heeft het hulpaanbod op het verloop van de 
afhandeling 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 
via informatie en zonodig via kortdurende 
begeleiding het besluitvormingsproces 

863 positief te beinvloeden ter voorkoming van 
de vaak gehoorde kritiek op de sterk gefrag-
menteerde hulpverlening en de inadequate 
afstemming van het juridische en emotionele 
scheidingsproces. 
Het onderzoek omvat meerdere deelonder-
zoeken, in elk geval: 
1. Registratie van hulpvraag. 2. Telefonische 
enquete onder clienten. 3. Interview met 
teamleden. 4. Onderzoek onder andere 
hulpverlenende instanties. 
Eind 1986 zal de rapportage worden afgerond. 

55. 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 nihilbe ding voorkomt, 
aantal en aard van de gevallen waarin een 
omgangsregeling is vastgesteld en voorts de 



redenen voor toewijzing respectievelijk 
afwijzing van de nevenvorderingen. 
Methode. Allereerst worden geanalyseerd: 
a) een steekproef uit de dossiers van in 1982 
uitgesproken echtscheidingen, b) een steek-
proef 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 om-
gangsregeling. Het ligt in de bedoeling in een 
volgende fase via mondelinge of schriftelijke 
ondervraging van alimentatiegerechtigden 
en alimentatieplichtigen inzicht te verwerven 
in het verloop van de feitelijke betalingen. 
Er wordt naar gestreefd om eind 1986 verslag 
uit te brengen van de resultaten van het 
dossieronderzoek echtscheidingen (zie ad a) 
en van het dossieronderzoek alimentatie-
wijzigingen (zie ad b). Een verslag van het 
dossieronderzoek omgangsregelingen is 

864 	begin 1987 gepland. 

56. Alimentatiebetalingen 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Achtergrond. In 1978 verscheen van de hand 
van dezelfde onderzoeker een publikatie over 
de totale omvang van de alimentatie-
betalingen, de verwachte ontwikkeling daar-
van, alsmede over de financidle omstandig-
heden van de alimentatiebetaiende personen 
en degenen die de alimentaties ontvingen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op het 
grondmateriaal dat het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gebruikt ten behoeve van het 
opstellen van de Statistiek voor Inkomsten 
en Vermogens, dat betreklcing had op het 
(inkomsten)belastingjaar 1973. Het verslag 
van dit onderzoek heeft als basis gediend voor 
de schattingen van de financidle consequenties 
voor de overheid van een limitering van de 
duur van de alimentatiebetaling welke in 
het rapport Grenzen aan de Alimentatieduur 
zijn opgenomen. In het kader van de besluit-
vorming rond de voorstellen welke in dit 
rapport zijn opgenomen bleek behoefte aan 
een actualisering van de opgenomen schat-
tingen. Omdat zich sedert 1973 sterke 



ontwikkelingen in het bele veld van de met 
echtscheiding verb onden problematieken 
hebben voorgedaan, is het niet meer verant-
woord de gewenste actualisering uit te voeren 
rniddels een verdere extrapolatie op basis 
van op 1973 betrekking hebbende gegevens. 
Om deze reden zal een replicatie van het 
voomoemde onderzoek worden uitgevoerd. 
Dan zal tevens een indruk kunnen worden 
verkregen van de feitelijke duur van de 
alimentatiebetalingen bij in het verleden 
uitgesproken scheidingen. 

- Rapportage: 1986. 

57. Onderzoek Indirect Onderscheid 

Onderzoeker: mr. P. E. Minderhoud 

Centraal in deze, in het kader van het onder-
zoekprogramma van de Interdepartementale 
Coordinatiecommissie Minderhedenbeleid 

865 	gestarte, studie staat het verschijnsel indirect 
onderscheid. We spraken van indirect onder-
scheid indien: a) formeel neutrale wet- en 
regelgeving (dat wil zeggen wet- en regel-
geving, die in haar tekst geen onderscheid 
naar etniciteit of ras maakt) in de praktijk 
voor allochtonen anders uitwerkt dan voor 
autochtonen, omdat de sociale en culturele 
positie van allochtonen afwijkt van die van 
autochtonen en b) de wijze van uitvoering van 
formeel neutrale wet- en regelgeving zodanig 
is, dat deze voor allochtonen anders uitwerkt. 
Dit onderzoek is een vervolg op afgesloten 
onderzoek naar direct onderscheid in de 
Nederlandse wet- en regelgeving (WODC-
reeks nr. 35). Om dergelijk onderzoek in 
begaanbare banen te leiden, is er voor 
gekozen het toe te spitsen op een wet, en wel 
een uit het sociale zekerheidsstelsel, de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO). Aan de hand van de WAO wordt 
onderzocht in hoeverre zich bij de toepassing 
verschillen tussen autochtonen en alloch-
tonen voordoen en op welke wijze deze 
verschillen verklaard kunnen worden. Hierbij 
staan twee factoren centraal: de positie van 
de verzekerden en de uitvoeringspraktijk. 
Naast literatuurstudie vindt de materiaal-
verzameling plaats door middel van dossier- 



analyse en open interviews met betrokkenen. 
Het onderzoek bevindt zich momenteel in 
de analyse-fase. Rapportage zal in 1986 
plaatsvinden. 

58. Leeftijdsgrenzen in het strafrecht (1985) 

Onderzoeker: mevr. 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 literatuurstudie zal een overzicht 
worden gegeven van straffen en maatregelen 
per leeftijdscategorie plus een overzicht van 
een aantal strafprocesrechtelijke aspecten: 
a) rechtshistorisch en b) rechtsvergelijkend. 
Het voornemen bestaat om vervolgens de 
functies c.q. doelen van het strafrecht voor 
jeugdigen af te zetten tegen die met betrek-
king tot volwassenen, en daarbij na te gaan 

866 	wat de ratio is (geweest) voor deze opsplitsing 
van het strafrecht naar leeftijd. Op grond van 
theorieen uit de ontwikkelingspsychologie 
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. 
De lteratuurstudie, waarmee een aanvang 
werd gemaakt in 1985, moest t.b.v. ander 
onderzoek worden onderbroken en zal in 
de loop van 1986 worden hervat. 

59. De executie van geldboeten (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- 



867 

straffen. De executieproblematiek, met name 
de (on)mogelijkheid tot executie d.m.v. 
beslag of tenuitvoerleggin.g van de voorlopige 
hechtenis, bleef dan ook in voile omvang 
bestaan: een niet te verwaarlozen deel van de 
veroordeelden betaalt eerst bij de onmiddel-
lijke dreiging van toepassing van vrijheidbene-
mende maatregelen. 
Ook de commissie Vereenvoudigde Afdoening 
Lichte Overtredingen van Verkeersvoorschrif-
ten (cie. Mulder) is op dit probleem gestuit en 
heeft het WODC verzocht een onderzoek in 
te stellen naar de factoren die de betaalbereid-
heid van de tot geldboete veroordeelden 
beinvloeden. Daartoe zal een steekproef van 
tot geldboete veroordeelden worden onder-
vraagd. 
Rapportage: najaar 1986. 

60. 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 plaatsvinden. 

61. De voorwaardelijke veroordeling met als 
bijzondere voorwaarde het win 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 `vangnet'voor zeer schrijnende gevallen, 



zijn er diverse mogelijkheden voor slacht-
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 veroordeling 
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 bestuurderThedriffs-
leider 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. 

868 	62. Evaluatie van wetgeving 

Onderzoeker: dr. G. J. Veerman 

Aanleiding. In een motie van de leden der 
Tweede Kamer Te Veldhuis en Schartman 
(TK, 17931, nr. 56) wordt gesteld dat het 
wenselijk is de bestuurlijke en maatschappe-
lijke effecten van bestaande regelgeving te 
bezien met het doel om te komen tot een 
wetgevingsevaluatiebeleid. Naar aanleiding 
van deze motie heeft de Minister van Justitie 
een aantal vragen voorgelegd over de mogelijk-
heden van evaluatie-onderzoeken ten aanzien 
van de effecten van regelgeving en van andere 
middelen om op die effecten zicht te krijgen, 
zoals periodieke verslagen of effectrapporta-
ges. 
In dit onderzoek zal het tweede onderdeel, 
derhalve dat van de overige evaluatiemiddelen, 
centraal staan. Dat wil zeggen dat aandacht 
zal worden besteed aan vragen als: via welke 
middelen worden wettelijke regels geevalu-
eerd, is er een typering te geven van de 
wettelijke regels waarvan evaluaties plaats-
vinden, wie evalueren, wat wordt geevalueerd, 
via welke methode en zijn er effecten waar-
neembaar van dergelijke evaluaties. 
Methode. Het onderzoek zal deels het karak- 



ter van een literatuurstudie hebben; deels ook 
zullen uitgebrachte jaarverslagen en dergelijke 
evaluatiemiddelen worden geanalyseerd aan de 
hand van bovengestelde vragen. 
Onderzoek naar de evaluatiestudies wordt 
elders uitgevoerd. 

63. Uitvoering van wetgeving 

Onderzoeker: drs. C. Cozijn 

Aanleiding. In het kader van het onderzoek 
rond het beleidsplan `Samenleving en Crimi-
naliteit' wordt onder meer aandacht besteed 
aan de relatie tussen (wettelijke) regels en de 
naleving van die regels door de burgers. Een 
niet te miskennen factor die invloed kan 
uitoefenen op die spanning tussen de wet 
(norm) en de burger (normadressant) kan 
gevonden worden in de wijze waarop de 
wetten worden uitgevoerd. In het rapport 

869 	̀Samenleving en Criminaliteit' wordt hiervan 
als illustratie gegeven dat, wanneer er te 
weinig aandacht aan de wetshandhaving wordt 
besteed (i.c. opsporing van strafbare feiten) 
hiervan een negatief effect op het norm-
conformerend gedrag van de burger verwacht 
moet worden. Het ligt voor de hand aan te 
nemen dat ook op andere terreinen een 
analoge invloed van de uitvoering van wet-
geving op het normbesef, en dus op het ge- 
drag, van de burger aanwezig kan zijn. 
Methode. Aan de hand van de literatuur over 
de uitvoering van wetten zal een trendstudie 
worden gemaakt van de invloed van de (wijze 
van) uitvoering van de wetgeving op het 
gedrag van de burgers. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan zaken als de bedoelingen van de 
wetgever, de betrokkenheid van de uitvoerders 
bij de totstandkoming, de complexiteit van de 
regeling, het oordeel van de uitvoerders over 
de voorschriften, de gedetailleerdheid van de 
wetgeving (en de vrijheid van de uitvoerders), 
de wensen van de relevante clientgroepen e.d. 

64. De to elating 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 
eventuele toelating van raadslieden tot het 
verhoor van verdachten op het politiebureau. 
In eerste instantie wordt daartoe de discussie 
geanalyseerd die hieromtrent enerzijds in 
Nederland en anderzijds in met name Dene-
marken, Zweden, Engeland en de Verenigde 
Staten is gevoerd. Daarbij wordt tevens het 
empirisch onderzoek in die landen betrokken 
voorzover het betreklcing heeft op de toe-
passing van het politieverhoor, de geldende 
voorschriften, de feitelijke rol van het poli-
tieverhoor 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 

870 bezien welk verder empirisch onderzoek in 
Nederland een zinvolle bijdrage kan leveren 
aan de besluitvorming omtrent de 
onderhavige kwestie. 

65. De positie en rol van de commandanten 
van landgroepen hif het korps rijkspolitie 
(1986) 

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

In aansluiting op een voorstudie naar het 
beleid dat in het recente verleden ten aanzien 
van de landgroepen is gevoerd, zal een onder-
zoek worden verricht naar de positie en rol 
van de commandanten van de landgroepen 
bij het korps rijkspolitie. Deze nemen een 
sleutelpositie in, zowel binnen de districts-
organisatie en in de landgroep, als extern 
naar het bevoegd gezag. Het onderzoek sluit 
daarmee aan op het huidige beleidsdenken 
over de uitvoering van de politietaak bij het 
korps rijkspolitie, zoals dat zijn weerslag heeft 
gevonden in met name 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. 
Het onderzoek zal zich richten op de vraag of 
Cr verschillen in rolverwachtingen bestaan, 



en op de invloed daarvan op de rolopvattingen 
en het rolgedrag van de groepscommandanten. 
De benodigde gegevens zullen d.m.v. inter-
views worden verzameld. 

66. Aim ere: Beleidsvoering in een gedecentra-
liseerd politiekorps 

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

Een van de belangrijkste problemen die rijzen 
bij een gedecentraliseerde korpsorganisatie, 

- is het probleem van de verbinding tussen de 
feitelijke dagelijkse taakuitvoering en het 
beleid dat de politiele en ambtelijke verant-
woordelijken in dezen (willen) uitzetten. 
Om dit probleem te onderzoeken en te helpen 
oplossen is in Almere een onderzoek gestart 
naar het functioneren van een van de onder-
delen van het korps. 

871 	De eerste fase van het onderzoek, dat erop is 
gericht een beeld te krijgen van de feitelijke 
gang van zaken bij de dagelijkse taakuitvoe-
ring, is inmiddels afgesloten. 
In een tweede fase staat de vraag centraal naar 
de acceptatiegrenzen voor (veranderingen van) 
de tijdbesteding, de invloed van leidingge-
venden op de taakuitvoering en de gewenste 
informatie in het besluitvormingsproces. 

67. Criminaliteitsbeheersing te Enschede 

Onderzoeker: drs. J. L. P. Spickenheuer 

Mede op basis van onderzoek is in de 
gemeente Enschede door politie, justitie en 
bestuur een geintegreerd plan ter beheersing 
van de criminaliteit tot stand gekomen. 
De diverse activiteiten van de drie partners 
die — voor zover mogelijk — op elkaar zijn 
afgestemd richten zich op een viertal mis-
drijven: geweldsdelicten, vandalisme, inbraak 
in woningen en fietsendiefstal. 
De vraagstelling van het onderzoek bevat 
de vier volgende hoofdcomponenten: op 
welke wijze is het plan tot stand gekomen, 
hoe en in welke mate wordt het gerealiseerd, 
wat zijn de effecten in termen van criminali-
teitsbeheersing en tenslotte, wat zijn de 



neveneffecten van de uitvdering van het plan. 
Met behulp van analyses van documenten, 
van dossiers en van misdaadverslaggeving 
alsmede van observaties en interviews, zal 
het WODC het plan gedurende een periode 
van 2 tot 3 jaar evalueren. 

68. Heling en helingbestrijding 

Onderzoeker: dr. A. Abell 

Doel. Tot op de dag van vandaag is het 
fenomeen `heling' een zo goed als nauwelijks 
onderzocht verschijnsel. Gelet op o.a. het 
alsmaar toenemende aantal diefstallen en 
inbraken is het zeker relevant om nu een 
onderzoek in te stellen naar heling en heling-
bestrijding. In dit onderzoek zal worden ge-
probeerd een zo volledig mogelijk beeld van 
heling in Nederland te schetsen door gebruik 
te maken van een groot aantal potentiele 

872 	informatiebronnen. 
Methode. Ten eerste worden gesprekken 
gevoerd met politiemensen in het hele land die 
deskundigheid hebben op het gebied van de 
helingbestrijding. Ten tweede worden helers 
(in verschillende huizen van bewaring) 
geinterviewd. Ten derde worden dossiers van 
helingzaken bij een aantal rechtbanken 
geanalyseerd. Ten vierde wordt contact ge-
zocht met inbrekers en dieven om ook hun 
kant van het verhaal over heling te horen. 
Ten vijfde zullen gesprekken met deskun-
digen uit de verzekeringswereld worden 
gevoerd. En tenslotte zal de onderzoeker 
op markten, in cafes, bars, winkels, brade- 

. rieen, in de advertentiepagina's etc., door 
eigen observaties gegevens over heling pro-
beren te verzamelen. 
Het onderzoek zal twee jaar duren. 

69. Buurtpreventie in Amsterdam 

Onderzoeker: dr. A. Reel' 

Het gemeentebestuur en de politie van Am-
sterdam hebben het initiatief genomen om in 
navolging van de zgn. 'neighbourhood-watch' 
acties in vele Amerikaanse, Canadese en 
Engelse steden iets dergelijks onder de 



naam buurtpreventie in Amsterdam op poten 
te zetten. Ter ondersteuning van deze actie 
is van het WODC een.overzicht van de buiten-
landse literatuur over zulk soort actieS ge-
vraagd en inmiddels ook al gekregen. Daar-
naast is het WODC gevraagd mee te werken 
aan de begeleiding en evaluatie van de buurt-
preventie-acties die midden 1986 in Amster-
dam van start moeten gaan. 

70. Het toezicht op vreemdelingen 

Onderzoeker: mevr. drs. M. M. J. Aalberts 

Achtergrond. Na enige discussie in de Tweede 
Kamer werd in de uitgebreide commissie-
vergadering d.d. 5 maart 1984 een motie van 
Van Es aangenomen, waarin de regering 
wordt verzocht `een onderzoek te verrichten 
naar de mate waarin huidskleur en andere 
etnische kenmerken een rol spelen bij het 

873 	vreemdelingentoezicht'. De Minister van 
Justitie heeft zich inmiddels bereid verklaard 
deze motie uit te voeren. Het onderzoek is 
opgenomen in het onderzoekprogramma 
van de Interdepartementale Commissie 
Minderhedenbeleid. 
Mede op grond van resultaten van eerder 
onderzoek naar het optreden van de politie 
in het algemeen is het onderzoek niet uit-
sluitend toegespitst op de rol van thuidskleur 
en andere etnische kenmerken', maar is 
gekozen voor een ruimere probleemstelling: 
1) Op welke wijze is het formele operationele 
toezicht op vreemdelingen ingebed in zowel 
centraal als lokaal beleid ten aanzien van 
vreemdelingen? 2) Op welke wijze wordt het 
operationele toezicht op vreemdelingen 
daadwerkelijk uitgeoefend? 3) Welke factoren 
kunnen een verklaring bieden omtrent de 
wijze(n) waarop het operationele toezicht op 
vreemdelingen wordt uitgeoefend? 
Methode. Het onderzoek is gestart met een 
literatuurstudie. Het eigenlijke veldwerk 
wordt opgezet volgens de methode van de 
zg. triangulatie: d.w.z. dat door middel 
van dossier-analyse en (open) interviews en 
systematische observatie zal worden getracht 
een antwoord op de probleemstelling te 
formuleren. Via dossieranalyse zal worden 



achterhaald wat het formele beleid ten aan-
zien van het vreemdelingentoezicht is. Voorts 
zal worden nagegaan onder welke omstan-
digheden en op welke wijze in de afgelopen 
3 jaar illegalen zijn opgespoord. Op basis 
van de resultaten van dit onderdeel van het 
onderzoek zullen vervolgens interviews 
plaatsvinden met politiemensen en vreemde-
lingen. Deze interviews zullen plaatsvinden 
in dezelfde gemeenten als waarin ook dossier-
analyse is uitgevoerd. Tenslotte zal in dezelfde 
gemeenten ook systematische observatie 
plaatsvinden. Zodoende kan tijdig worden 
besloten, waar, wanneer en op welke schaal 
deze observaties het best kunnen gebeuren. 

71. Pond& beleidsplannen (1985) 

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

874 	Aanleiding. Door de Ministers van Binnen- 
landse Zaken en Justitie is in juni 1984 de 
adviescommissie beleidsplanning politie 
ingesteld (commissie 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 — warden 
gebaseerd op de door de commissie te houden 
inventarisatie van activiteiten op het gebied 
van .beleidsplanning door de politie. 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 at dart niet tot politiele beleids-
planning is overgegaan en welke ervaringen 
met de beleidsplannen zijn opgedaan. 
Methode. De eerste fase van het onderzoek 
bestond uit een inventarisatie en analyse van 



de door de commissie bijeengebrachte beleids-
plannen. De resultaten hiervan zijn opge-
nomen in het tussenrapport van de corn-
missie Plannen met de politie' (febr. 1986). 
In de tweede fase, die momenteel wordt 
uitgevoerd, zullen in een aantal gemeenten 
gesprekken plaatsvinden met diegenen die bij 
de voorbereiding, vaststelling en uitvoering 
van het beleidsplan een aanwijsbare rol heb-
ben vervuld. 
De commissie streeft ernaar haar eindrapport - 
eind 1986 uit te brengen. Dan zal ook over de 
resultaten van de tweede fase van het onder-
zoek worden gerapporteerd. 

72. De organisatie en werking van de Cenirale 
Recherche Informatiedienst (1985) 

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

875 . 	Achtergrond en doel. De opsporing is in het 
nabije verleden gaandeweg meer en meer 
geregionaliseerd en gecentraliseerd. Deze ont-
wikkeling komt met name goed tot uitdruk-
king in de uitbouw van de Centrale Recherche 
Informatiedienst (CRI). 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 de CRI is de 
CRI begonnen met een onderzoek naar zijn 
positie in het politiebestel en naar zijn wer-
king op het vlak van de misdaadbestrijding. 
Het onderzoek zal zich in eerste instantie 
richten op de relatie tussen de CRI en de regu-
here politie en het openbaar ministerie. Na 
een orientatiefase binnen de CRI zal najaar 
1986 een schriftelijk onderzoek worden 
gehouden onder rechercheurs in een repre-
sentatieve steekproef uit de korpsen van 
gemeentepolitie en uit het korps rijkspolitie. 
Leidinggevende recherchefunctionarissen en 
leden van het openbaar ministerie zullen 
mondeling worden benaderd. 
Centrale vragen in het onderzoek zijn onder 
andere: 1) wat zijn de opvattingen over de 
taakomschrijving van de CRI; 2) hoe verloopt 
de informatie-uitwisseling vanuit de politie 
naar de CRI; 3) wat zijn de ervaringen met de 



inbreng van de CRI bij concrete opsporings-
onderzoeken. 
Een eerste rapportage zal vermoedelijk in het 
begin van 1987 plaatsvinden. 

73. Evaluatie slachtofferhulp Rotterdam en 
Alkmaar 

Onderzoeker: drs. C. H. D. Steinmetz 

Achtergrond._Uit de eerste fase van het 
onderzoek naar de slachtofferhu1p te Rotter-
dam is gebleken dat de recherche in 1981 
14% van alle slachtoffers van geweldsmis-
drijven doorstuurt naar het slachtofferpro-
ject bij het Centrum voor Vrijwilligers. Uit 
een nadere beschouwing van de gegevens bleek 
dat praktisch alleen slachtoffers van intra-
familiale agressie worden doorgestuurd. 
Slachtoffers die door een onbekende waren 
mishandeld en slachtoffers van vermogens- 

876 misdrijven tegen wie geweld was gebruikt 
werden nauwelijks doorverwezen (WODC-
reeks nr. 49) 
De recherche en het slachtofferproject te 
Rotterdam willen een strategie ontwikkelen 
waardoor een verbetering van het hulpaanbod 
wordt bewerkstelligd. Hiertoe is een experi-
ment gestart waarin drie methoden van door-
verwijzing worden beproefd. Bij twee van 
de methoden wordt een actief hulpaanbod 
gedaan door het slachtofferhulpproject. 
De doelstelling van het onderzoek is na te 
gaan onder welke condities men een toename 
van het aantal slachtoffers dat van een hulp-
aanbod gebruik maakt, kan constateren. 
Hiernaast is de vraag van belang welke door-
verwijzingsstrategie de meest tevreden slacht-
offers oplevert. 
Het experimentele gedeelte van het onderzoek 
wordt voorjaar 1986 uitgevoerd. De eindrap-
portage over het onderzoek zal begin 1987 
verschijnen. 

74. Proefneming indicatielifst sepotbeleid 
(1982) 

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Dit onderzoek betreft een experiment in 



Den Haag en Arnhem dat tot doel heeft: de 
stroomlijning van het strafrechtelijk beslis-
singsproces en explicitering van de besluit-
vorming. Daarbij wordt gebruik gemaalct 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 Ovrs op grond van beleidskeuzen 
bijgesteld. Zij zal uiteindelijk worden gebruikt 
ter delegatie aan de parket-secretaris. 
De lijst is gebruikt door de arrondissements-
parketten Den Haag, Dordrecht en het ressort 
Arnhem voor de misdrijven eenvoudige 
diefstal/diefstal in vereniging en mishandeling/ 
vernieling. De evaluatie laat zien dat het aantal 
van de indicatie afwijkende beslissingen voor 
de hier genoemde misdrijven beneden de 20% 
blijft. Indien een OvJ van de indicatie wenst 
af te wijken, geeft hij daarvoor zijn beweeg-
redenen op. 

877 	Op grond van de evaluatie zijn aanbevelingen 
gedaan betreffende de inrichting en bijstelling 
van de lijst. Deze bijstelling betreft zowel de 

. inrichting van de lijst, de waardering van de 
dader- en daadvariabelen, alsmede de voor te 
stellen transactiebedragen. In de arrondisse-
menten Dordrecht, Arnhem, Zwolle, Zutphen 
en Almelo zal in de tweede helft van 1985 een 
bijgestelde indicatielijst in gebruik genomen 
worden. De evaluatie daarvan zal eveneens 
door het WODC geschieden. 

75. Frauderegistratie (1982) .  

Onderzoeker: dr. P. C. van Duyne 

Aanleiding. Op verzoek van de vergadering 
van Procureurs-Generaal is in 1982 een begin 
gemaakt met een zgn. frauderegistratie. Her-
haaldelijk bleek, ook vanuit de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal, de behoefte aan 
gegevens over de mate waarin (ernstige) 
fraudezaken zich voordoen, en hoe de afloop 
is. In overleg met verschillende fraude-offi-
cieren, de fraudecentrale van het CRI en 
andere bij regionaal fraude-overleg betrokken 
instanties is besloten niet tot een integrale, 
landelijke frauderegistratie over te gaan, maar 



om eerst een experiment te houden in vijf 
arrondissementen. Dit heeft 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 ge-
schieden. 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 daar-
voor, in het fraude-overleg van OvJ en andere 
instellingen, ter tafel komen. 
Het experiment liep aanvankelijk tot midden 
1983.1n overleg met de deelnemende dien-
sten stelde de begeleidingscommissie aan de 
vergadering van de Procureurs-Generaal 
(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 ver-
slag uitgebracht. In de herfst van 1984 is 

878 	over de aan de FIOD ter kennis gekomen 
gevallen van fraude (zgn. FIOD-fraude) ver-
slag uitgebracht. Begin 1986 is over de, andere 
vorrnen van fraude (ondernemersfraude en de 
zgn. klassieke fraude: zwendel, bedrog en 
oplichting) gerapporteerd, waarna midden 
1986 een eindverslag is uitgebracht. De belas-
tingdienst heeft de registratie van belasting-
fraude serieus opgevat en het verzamelen 
van dergelijke beleidsinfommtie als een vast 
uitgangspunt voor de PLOD en regionale 
opsporingsteams aanvaard. 
De registratie van zowel ondernemers-, uit-
kerings- als andere vormen van fraude is bij 
het OM op grote moeilijkheden gestuit. On-
danks dat wordt vastgehouden aan het uit-
gangspunt, dat de landellike verzameling van 
beleidsinformatie ook op dit gebied naar het 
OM dient uit te gaan. Derhalve worden bij 
het OM op landelijke schaal sedert 1 januari 
1985 alle uitkeringsfraudezaken geregistreerd. 
In de loop van 1986 zal ook de landelijke 
registratie van ondernemersfraude ter hand 
genomen worden. Ten aanzien van het admi-
nistratieve voorveld zal met de registratie van 
zowel uitkerings- als ondernemersfraude door 
de uitvoeringsorganen in de tweede helft van 
1986 worden aangevangen. 
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76. Prioriteitstelling voorlopige hechtenis 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

Sinds 1 januari 1984 wordt in Nederland 
gewerkt met een systeem waarin in ieder 
geval dat voorlopige hechtenis wordt bevolen 
een prioriteit van insluiting wordt toegekend, 
op grond waarvan bij gebrek aan celruimte 
kan worden bepaald welke verdachte moet 
worden `heengezonden'. In 1985 bood de 
Evaluatiecommissie Voorlopige Hechtenis een 
evaluatie van deze werkwijze aan aan de 
vergadering van Procureurs-Generaal. Daarbij 
werden voorstellen tot wijziging gedaan. 
Sedert 1 oktober 1985 functioneert het bijge-
stelde systeem van prioriteitstoekenning. 
Evenals in eerdere fasen is het WODC be-
trokken bij de evaluatie van het systeem. 
Het resultaat daarvan is in 1987 te verwach-
ten. 

77. Civiele statistiek-profect ( 1983 ) 

Onderzoekers: dr. P. C. van Duyne en 
mr. J. A. Verwoerd 

Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten. 

1. Rolkaartenonderzoek. Als vervolg op de 
werkzaamheden van de in 1980 ingestelde 
Werkgroep Voorbereiding Enqudtes Gerechten, 
heeft de werkgroep Civiele Statistiek zich 
beziggehouden met de opzet-en uitvoering 
van een hernieuwde gerechtelijke statistiek 
m.b.t. familie- en handelszaken. Het statistiek-
project is gericht op een landelijke statistiek, 
maar de uitvoering geschiedt stapsgewijs. 
Allereerst werd door het CBS een dossier-
onderzoek verricht naar alle in 1982 door de 
rechtbank Rotterdam afgedane echtschei-
dingszaken. Aan de hand van de uit dat onder-
zoek verkregen gegevens werd een nieuw soort 
rolkaart ontwikkeld. Hiermee werd een zo 
goed mogelijke integratie van de roladmini-
stratie en gegevensverzameling bereikt. Na uit-
voerig overleg over de rolkaart `nieuwe stijl' 
met de administraties van de griffies, werd 
deze midden 1984 ingevoerd op de rechtban-
ken te Alkmaar, Den Haag, Rotterdam, Breda, 



Arnhem en Zutphen. De gegevens zullen door 
• het CBS worden verwerkt en door het WODC/ 

CBS gedvalueerd, waarna een verdere — lande-
lijke — invoering overwogen kan worden. 
Het projectonderdeel dat betrekking heeft op 
de zgn. handelszaken is midden 1984 zijn 
eerste proeffase ingegaan. Deze eerste . fase be-
staat uit een dossieronderzoek van alle in 
1983 door de rechtbanken Rotterdam en 
Breda afgedane zaken. Op grond van de bevin-
dingen van dit onderzoek is ook voor de han-
delszaken een rolkaart `nieuwe stijl' ontwik-
keld. Over de bevindingen van dit project zal 
in de tweede helft van 1986 door het WODC 
worden gerapporteerd. 
2. Met het oog op het Nederland-Nordrhein/ 
Westfalen-onderzoek heeft het WODC in sa-
menwerking met prof. Blankenburg (VU, 
Amsterdam) en met prof. Rutgers (RU, 
Groningen) middels dossieronderzoek verge-
lijkbare gegevens over civiele contentieuze 

880 	zaken (excl. echtscheidingen) verzameld als 
in het rolkaartenonderzoek geschiedde. Het 
onderzoek betreft door het kantongerecht en 
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam 
en Groningen in (de laatste 3 maanden van) 
1972,1977 en 1982 afgedane zaken. De gege-
yens zijn in het begin van 1986 verwerkt. 
Over dezelfde onderzoeksjaren zijn tevens de 
door het Gerechtshof te Amsterdam en Leeu- 
warden behandelde civiele cOntentieuze zaken 
in het onderzoek betrokken. De gegevens 
daarvan zullen eind 1986 verzameld en ver-
werk t zijn. 

78. Generale preventie 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

In 1975 publiceerde het WODC een literatuur-
studie naar de effectiviteit van sancties. Van-
zelfsprekend is er sedertdien op dit gebied het 
nodige onderzoek gedaan, vooral op het ge-
bied van 'perceptual deterrence', hetgeen tot 
bijstelling van de destijds gepubliceerde bevin-
dingen dient te leiden. 

79. Samenhang in het justitieel systeem 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 



Achtergrond. De samenhang in het politieel-
justitieel systeem, of het gebrek daaraan, is 
een van de grote punten van aandacht in het 
rapport `Samenleving en Criminaliteif . De 
vergadering van Procureurs-Generaal stelde een 
commissie in die tot taak heeft de betreffende 
problematiek te bestuderen en ook . de  WODC-
activiteiten dienaangaande te begeleiden. 
Tot dusver is de aandacht van het WODC 
vooral uitgegaan naar het ontwikkelen van 
een model, waarin de relaties tussen de ele-
menten van het politieel-justitieel systeem 
kwantitatief worden weergegeven. Hiertoe 
zijn externe deskundigen op het terrein van de 
modelontwikkelingen benaderd. De eerste 
fase is afgerond. Deze bestaat eruit, dat op 
basis van uitvoerige gedachtenvorming een 
`simpel model' is geconstrueerd, waarin de 
doorstroom van feiten, personen en zaken 
door het systeem is opgenomen. Met dit mo-
del, door externe deskundigen geprogram- 

881 	meerd, kunnen reeds eenvoudige simulaties 
worden uitgevoerd. Momenteel wordt bezien 
hoe het model nader moet worden uitgewerkt. 
Daarbij wordt ook besloten welk nader onder-
zoek, bijvoorbeeld dossierstu die, moet worden 
verricht om het model inhoudelijk verder te 

80. Vervolging, strafvordering en straftoe- 
meting bij Opiumwetdelicten ( 1985 ) 

Onderzoeker: drs. A. Rook 

Bij de Staten-Generaal is thans een wetsvoor-
stel tot wijziging van de Opiumwet in behan-
deling. 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 be-
moeienis van alle bij het strafrechtelijk afdoen 
van inbreuk op de Opiumwet betrokken in-
stanties zal toenemen, lijkt het goed dat de 
gevolgen van de wet(swijziging) voor de werk-
druk worden geevalueerd. 
Om inzicht te kunnen verwerven in de om-
yang van de toename van de werkdruk is in-
formatie over de effecten van de huidige wet 
gewenst. In dat kader is de vraag naar het ver- 



volgings-, strafvorderings- en straftoemetings-
beleid bij Opiumwetdelicten weer actueel 
geworden. 
Uit een analyse van de CBS-cijfers inzake de 
vervolging en straftoeneming bij Opiumzaken 
in 1982 is gebleken, dater tussen de verschil-
lende arrondissementen op dit gebied aanzien-
lijke verschillen bestaan. Het thans ter be-
schikking 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 arrondissementen. 
Het WODC is gevraagd hiernaar onderzoek te 
verrichten. Hiertoe is een dossierstudie naar de 
besluitvorming inzake de vervolging, strafvor-
dering en straftoemeting ondernomen, die in 
1986 zal zijn afgerond. 

81. Tildschriffonderzoek binnen de strafrecht-
sectie van de arrondissementsrechtbank te 

882 	Amsterdam 

Onderzoekers: mr. JR. A. Verwoerd en 
G. Paulides 

In 1985 zijn de bevindingen van het tijdbe- 
stedingsonderzoek aan de Amsterdamse 
rechtbank gerapporteerd. De resultaten wijzen 
uit dat er grote verschillen in tijdsbesteding 
bestaan tussen de verschillende colleges en 
binnen de colleges tussen de rechters en ge-
rechtssecretarissen. Over het algemeen stern-
men de bevindingen goed overeen met die van 
het WODC-tijdschrijfonderzoek bij de arron-
dissementsrechtbanken te Breda en Zutphen. 
Naar aanleiding van de rapportage is met de 
Amsterdamse rechters afgesproken dat het 
tijdschrijfonderzoek een klein vervolg zal 
krijgen. 
Naar verwacht zullen de resultaten hiervan in 
1986 gerapporteerd kunnen worden. 

82. De rechtsverzorging in Nederland en 
Nordrhein-Westfalen, 1970-1982 

Onderzoeker: mr. J. R. A. Verwoerd 
Voorzitter belegeleidingscommissie: Prof. dr. 
E. Blankenburg 



Doe! van het onderzoek is het in kaart bren-
gen van de mate waarin rechtshulp en recht-
spraak aan beide zijden van de grens aange-
wend worden ter oplossing van de meest voor-
komende typen strafrechtelijke, civielrechte-
lijke en administratieve kwesties. De eerste 
resultaten van het vergelijkend onderzoek 
wijzen uit dat het veel geringere beroep op de 
Nederlandse rechter in belangrijke mate toe te 
schrijven valt aan de relatief grote toeganke-
lijkheid van goedkope, buitengerechtelijke 
alternatieven. Deze filteren meer dan in Nord-
rhein-Westfalen het beroep op de rechter. 
Op basis van de beschikbare analyses zal in 
1986 worden nagetrokken wat er in veel voor-
komende rechtsproblemen buiten de rechter 
om geschiedt en welke factoren het beroep op 
de rechter meer of minder waarschijnlijk ma-
ken. In dit verband kunnen onder meer de 
navolgende onderwerpen genoemd worden: 
— de voorgerechtelijke afhandeling van ver- 

883 	keersovertredingen; 
— de pseudo-rechtspraak in arbeids- (GAB) en 
huur(Huurcommissie) aangelegenheden; 
— incassozaken: de filterfunctie van incasso-
instellingen, debiteurenpolitiek van grootwin-
kelbedrijven e.d., de (on)aantrekkelijkheid 
van de betalingsbevelprocedure; 
— rechtsbijstandverzekeringen in Nederland; 
— de invloed van het beleid van autoschade-
verzekeraars op het beroep op de rechter; 
— de voorgerechtelijke afhandeling van sociale 
verzekerings-, belasting en algemeen-admi-
nistratieve zaken. 
Ook zullen bevindingen van het WODC-pro-
ject civiele statistiek voor de vergelijkende 
studie aangewend worden. 
Het ligt in de bedoeling om de materiaalver-
zameling ten behoeve van het onderzoek eind 
1986 af te sluiten en daarna aan de begelei-
dingscommissie de eindrapportage te ver-
schaffen. 

83. Vooronderzoek hoger beroep in straf-
zaken 

Onderzoekers: mr. J. R. A. Verwoerd en 
dr. P. C. van Duyne 

Kwantitatieve informatie over in hoger beroep 



en cassatie afgedane zaken is momenteel zeer 
schaars. Hoewel uitgebreider onderzoek naar 
dit onderdeel van het justitiele bedrijf zeer 
gewenst lijkt, zal het team rechtspleging van 
het WODC zich in 1986 vooralsnog beperken 
tot een systematische analyse van de bij het 
CBS aanwezige informatie over het jaar 1985 
Gegevens hierover zijn, voorzover reeds be-
schikbaar, opgenomen in het jaarverslag OM 
1985. 

84. Voetbalvandalisme 

Onderzoeker: drs. A. C. Berghuis 

Ten behoeve van de Veiligheidscommissie van 
de KNVB is een enquete onder betaalde voet-
balorganisaties ingesteld naar het door hen 
gevoerde supportersbeleid, in het bijzonder 
ten aanzien van de supporters die zich verniel-
zuchtig en agressief gedragen. 

884 	Thetna's in de enquete zijn: de mate waarin 
supporters zijn georganiseerd, de inspanningen 
die worden getroost om de vandalen te berei- 
ken, opvattingen over het werken met 
'stewards', invoering van supporterspassen 
etc. 
De resultaten zullen na de zomer van 1986 
beschikbaar komen. 

85. Gedetineerdenculturen in penitentiaire 
inrichtingen 

Onderzoeker: drs. M. Grapendaal 

In 1985 is een begin gemaakt met een empi-
risch onderzoek naar het functioneren van 
gedetineerden (sub)culturen in penitentiaire 
inrichtingen. Als methode van onderzoek is 
gekozen voor een zoveel mogelijk gevarieerde 
benadering. Zowel observatie als participatie 
maken daar deel van uit, maar ook interviews 
en door de gedetineerden in te vullen vragen-
lijsten. Voorts wordt het bewarend personeel 
door middel van een postenquete bij het 
onderzoek betrokken. Het onderzoek vindt 
plaats in drie gevangenissen. Twee hiervan 
zijn gesloten inrichtingen voor langgestraften, 
de derde is een half-open zelfmeldersinrich-
ting. 



Ms leidraad bij de gegevensverzameling wordt 
gebruik gemaakt van twee, aan de Ameri-
kaanse literatuur terzake ontleende, verkla-
ringsmodellen: het ene model — de depriva-
tietheorie — hanteert de situationele ken-
merken van een penitentiaire inrichting als 
verklaringsgrond voor de aard en inhoud van 
een gedetineerdencultuur. Het andere model 
— de importtheorie — neemt aan dat een 
gedetineerdencultuur vooral bepaald wordt 
door de waarden en normen die de gedeti-
neerden al hadden voordat er sprake was van 
een detentie. 
Inmiddels is de dataverzameling gereed. De 
observaties en de open interviews hebben zeer 
veel materiaal opgeleverd. Anders is dit voor 
,de schriftelijk in te vullen onderdelen. De res-
pons hierbij is zowel bij het bewarend perso-
neel als bij gedetineerden tamelijk gering. 
Niettemin wordt verwacht dat het totale 
materiaal voldoende aanknopingspunten voor 

885 	de analyse zal bevatten. 
Het ligt in de bedoeling dat de rapportage 
eind 1986 zal plaatsvinden. 

86. Inventarisatieproject pen itentiaire 
inkichtingen 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 
1986 worden begonnen met een inventarisa-
tieproject 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. 

87. Werksituatie en functioneren van 
bewaarders ( 1985 ) 

Onderzoeker: M. M. Kommer 

Achtergrond. Een in 1984 gepubliceerde lite-
ratuurstudie (Justitiele Verkenningen, 1984 



nr. 3) geeft een somber beeld van de werk-
situatie van bewarend personeel in de peniten-
tiaire inrichtingen in het buitenland. Niet al-
leen brengt de combinatie van beveiligings- en 
bejegeningstaken hen geregeld in rolconflic-
ten, ook de relaties met gedetineerden en het 
overige personeel zijn potentiele bronnen van 
spanning. Nederlandse gegevens wijzen in een-
zelfde richting: het percentage bewaarders dat 
voortijdig de dienst verlaat (met name wegens 
arbeidsongeschiktheid) is erg hoog: hetzelfde 
geldt voor het ziekteverzuim in een groot aan-
tal inrichtingen. Onderzoek naar de relatie 
tussen (facetten van) de werksituatie en het 
functioneren van executief personeel lijkt 
daarom gewenst. 
In september 1985 is dan ook een begin 
gemaakt met de gegevensverzameling ten 
behoeve van een dergelijk onderzoek, 
waarbij de vraag centraal staat in hoeverre 
de eisen vanuit de thans vigerende Tilosofie' 

886 	van het gevangeniswezen (uitgedrukt in 
regiemdoelstellingen, strafdoelen enz.), in 
combinatie met de bewaarder ten dienste 
staande middelen en de gedetineerden-
populatie, leiden tot een `stress'-veroorza-
kende werksituatie. 
Benadering. Het onderzoek zal worden uitge-
voerd vanuit een interpretatief perspectief, 
waarbij de relaties tussen de bewaarder ener-
zijds en de overige betrokken partijen ('Den 
Haag', gedetineerden, directie, professionele 
staf, collega's en prive-omgeving) anderzijds . 
centraal staan. Len dergelijke interactionis-
tische benadering lijkt het best aan te sluiten 
bij de diverse theoretische inzichten over het 
functioneren van bewaarders, zoals de sub-
cultuur resp. de 'pluralistic ignorance'-these. 
Ook de organisatiesociologische 'negotiated 
order' -theorie van organisaties, die op peniten-
tiaire inrichtingen zeker van toepassing lijkt, 
vraagt om deze benadering. De gegevens-
verzameling zal plaatsvinden door middel van 
observatie, interviews, vragenlijsten en bron-
nenonderzoek, in (vooralsnog) drie HvB's 
(Breda, Haarlem Il en 's-Gravenhage). 
Len rapport zal omstreeks begin 1987 gereed 
zijn. 



88. Inventarisatie in inrichtingen voor 
TBR-gestelden 

Onderzoeker: drs. A. Slothouwer 

In de achterliggende jaren is de patientenpo-
pulatie in de inrichtingen voor TBR-gestelden 
geleidelijk veranderd en in aansluiting op de 
eerdere inventarisaties in inrichtingen voor 
langgestraften en in inrichtingen met beperkte 
bewaking ligt het in de bedoeling een inven-
tarisatieproject in de TBR-inrichtingen te 
doen plaatsvinden. Voor ogen staat vooral 
aandacht te geven aan de achtergrond van de 
betreffende patienten en hun toestand bij. 
opname. Het project beoogt tevens een eerste 
aanzet te geven om te komen tot een registra-
tiesysteem waarmee veranderingen in de 
patientenpopulatie kunnen worden gesigna-
leerd. 

887 	89. Reclasseringszorg voor verslaafden 

Onderzoeker: drs. E. Leuw 

Het doel van dit onderzoek zal zijn in het 
reclasseringsveld informatie te verwerven die 
ertoe kan leiden dat de toegankelijkheid van 
de commune reclassering voor de verslaafde 
reclassent groter wordt. Dit wordt wenselijk 
geacht in verband met het algemene `normali-
seringsbeleid' voor verslaafden, zoals by. 
recentelijk uitgedrukt in het door de Inter-
departementale Stuurgroep Alcohol- en Drug-
beleid geproduceerde beleidsrapport 'Drug-
beleid in Beweging'. 
Het zal er bij dit onderzoek om gaan meer 
duidelijkheid te krijgen over de vraag voor 
welke verslaafden in welke fase van het reclas-
seringsproces de gespecialiseerde aandacht 
van de categorale reclassering geindiceerd is. 
Het ligt in de bedoeling van het WODC om 
voor dit onderzoek drie soorten informatie te 
verwerven: 1) relevante ervaringen en menin-
gen van zowel staffunctionarissen als uitvoe-
rende medewerkers van de reclasseringsinstel-
lingen; 2) observatie en beschrijving van 
selectieprocessen en daarmee verbonden orga-
nisatiestructuren in de verschillende arrondis- 



sementen; 3) beperkte dossierstudie en 
• analyse van de beschikbare registratiegegevens. 

90. Recidivepatronen bij drugverslaafden 
(1984) 

Onderzoeker: M. M. Kommer 

Achtergrond. Recente publikaties geven een 
aanwijzing dat het achterwege blijven van be-
vredigende resultaten van recidive-onderzoek 
een gevolg zou kunnen zijn van ontoereikende 
analysemethoden en -technieken (of wellicht 
zelfs verkeerde methodologische uitgangs-
punten). 
Doe?. Het onderhavige onderzoek is daarom 
in de eerste plaats gericht op evaluatie van 
een door Mann e.a. gesuggereerde analyse-
techniek — en eventueel nog soortgelijke — 
die veelbelovend lijkt voor een wat minder 
omvangrijk onderzoek naar recidivepatronen 

888 	van (heroine) verslaafden. Indien deze evalu- 
atie positief uitvalt, kan de techniek vervol-
gens worden gebruikt om er een behandelings-
wijze mee te evalueren. Ook zou dan kunnen 
worden nagegaan of recidivepatronen van 
niet-verslaafden er eveneens mee geanalyseerd 
kunnen worden; dit laatste zal echter niet in 
het kader van dit onderzoek gebeuren. 	- 
Methode. Omdat het onderzoek uit twee 
delen bestaat, nl. evaluatie van de techniek 
en toepassing ervan als evaluatie-instrument, 
zijn twee onderzoekgroepen nodig. Een ge-
schikte groep om voor de evaluatie van het 
instrument te gebruiken, is een groep heroine-
verslaafden waarvan de recidivegegevens ver-
zameld zijn om de zgn. 'maturing-out' hypo-
these te toetsen. Een groep om de techrtiek als 
evaluatie-instrument op toe te passen, is ge-
vonden in de aan drugs verslaafde gedeti-
neerden die de populatie vormden voor het 
onderzoek van Meijboom naar de experimen-
tele opvang van deze categorie in Huizen van 
Bewaring (WODC-reeks nr. 55, 1985). Van 
een deel van hen waren reeds de recidive-
gegevens over de periode voorafgaand aan de 
detentie (in 1979) verzameld; van de overigen 
is dit alsnog gebeurd, terwij1 van de hele groep 
de recidive sindsdien is nagegaan. Hiertoe 



vverd gebruik gemaakt van geanonimiseerde 
uittreksels van het Algemeen Documentatie-
register van de Justitiele Documentatiedienst. 
Daarnaast zijn gegevens verzameld over de 
perioden gedurende welke men gedetineerd 
was. De verzameling van de aanvullende 
gegevens heeft in de laatste maanden van 
1984 en medio 1985 plaatsgevonden. 
De analyse en rapportage zijn voorzien in de 
tweede helft van 1986. 

91. Recidivestudie Dienstverlening ( 1985) 

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

Dienstverlening houdt in dat een van een 
misdrijf verdachte persoon die anders vermoe-
delijk een korte gevangenisstraf opgelegd zou 
krijgen, in plaats daarvan nuttige werkzaam-
heden verricht ten behoeve van de samen- 

889 	leving. Nadat in 1984 het eindrapport Dienst- 
verlening (WODC-reeks nr. 47) was versche-
nen werd eind 1985 een aanvang gemaakt 
met een recidive-onderzoek. De centrale 
vraag hierbij is: hoe verhoudt zich de recidive 
van dienstverleners tot die van soortgelijke 
daders aan wie een korte, onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf werd opgelegd. Er wordt uitge-
gaan van dezelfde dienstverleners als op wie 
het eerdere onderzoek betrekking had. 
Methode. Een vergelijking wordt gemaakt 
met daders uit acht proefarrondissementen, 
die in de periode vlak \to& aanvang van de 
dienstverlening een gevangenisstraf kregen 
met een onvoorwaardelijk deel tot 3 maanden. 
Bij iedere dienstverlener wordt een `tegen-
hanger' gezocht die op essentiele punten 
zoveel mogelijk op hem/haar lijkt. Als recidi-
vecriterium wordt aangehouden het al dan 
niet opnieuw veroordeeld zijn binnen 3 jaar 
na veroordeling wegens het `uitgangsdelice. 
Ook de recidivesnelheid wordt onderzocht. 
Rapportage zal plaatsvinden in de loop van 
1986. 



92. Overdracht tenuitvoerlegging gevangenis-
straf van buitenlanders 

Onderzoeker: drs. M. Grapendaal 

In verband met de spoedige ratificatie van 
enkele verdragen inzake de overdracht van 
de tenuitvoerlegging van strafvonnissen, be-
staat de behoefte aan meer informatie om-
trent de detentiewensen van in Nederland 
gedetineerde langgestraften uit de verdrags-
landen. 
In het najaar van 1986 zal daarom een onder-
zoek naar deze materie van start gaan. De 
centrale vraag is in hoeverre en onder welke 
condities de betrokken gedetineerden zullen 
opteren voor de tenuitvoerlegging in eigen 
land van de in Nederland opgelegde gevange-
nisstraf. 
Zowel voor de effectuering van het verdrag 
als voor de capaciteitsproblematiek bij het 

890 	gevangeniswezen, levert een dergelijk onder- 
zoek belangrijke informatie op. 

93. Het effect van methadonverstrekking op 
criminaliteit 

Onderzoekers: drs. E. Leuw en drs. M. Grapen-
daal 

In de Nederlandse hulpverlening aan heroine-
gebruikers is de laatste jaren meer nadruk 
komen te liggen op de verstrekking van 
methadon. Een belangrijke doelstelling van 
deze programma's is om de verslavingsdruk 
op de gebruikers te verminderen en daarmee 
ook invloed uit te oefenen op de criminaliteit 
en overlast die met het illegale druggebruik 
verbonden zijn. In de praktijk wordt dit o.a. 
gecompliceerd door het meervoudige drugge-
bruik, met name het de laatste jaren stork 
toegenomen bijgebruik van cocaine. 
Voor zover bekend is in Nederland over dit 
belangrijke punt nog niet eerder onderzoek 
uitgevoerd. Uit vooral Amerikaans onderzoek 
komt naar voren dat de effedten van metha-
donverstrekking op criminaliteit sterk afhan-
kelijk zijn van het type verstrekkingspro-
gramma, het type gebruiker en de sociale 
betekenis van het druggebruik. Omdat de 



Nederlandse situatie van het illegale drugge-
bruik in een aantal opzichten sterk afwijkt 
van de Amerikaanse lijkt het noodzakelijk 
om middels onderzoek over deze punten in-
zicht te verwerven. 

94. Registratie-onderzoek detentievervan-
gende behandeling van drugsverslaafden 

Onderzoekers: drs. E. Leuw en 
dr. P. A. Roorda 

Dit project heeft tot doel enig inzicht te 
krijgen in het functioneren van de detentie-
vervangende behandeling van drugsverslaafden 
in Therapeutische Gemeenschappen. Hiertoe 
zal een geanonimiseerd registratie-systeem 
worden opgezet waaruit zal kunnen blijken 
in hoeverre clienten die via de artikel 47 
procedure in behandeling zijn genomen in 
meerdere of mindere mate deze behandeling 

891 	voltooien dan clienten die langs andere wegen 
in behandeling zijn genomen. Later zal wor-
den bezien in hoeverre ook meer inhoudelijke 
aspecten bij een dergelijke evaluatie kunnen 
worden opgenomen. De resultaten kunnen 
mogelijk bijdragen aan de verbetering van 
selectie-criteria en procedures voor de artikel 
47 regeling. 

95. TBR en recidive 

Onderzoeker: drs. J. L. van Emmerik 

Het ligt in de bedoeling het onderzoek `TBR 
en recidive', dat in 1985 werd gepubliceerd, 
in enigszins vereenvoudigde vorm te herhalen. 
Daarbij zullen ook de over de periode van de 
tenuitvoerlegging van de maatregel te verza-
melen gegevens opnieuw worden bezien. 
Met de Directie TBR is overleg gaande. 

De nrs. 96 tlm 101 zijn onderzoeken die door 
het WODC worden verricht in het kader van 
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit 



96. Evaluatie van een school-experiment 

Onderzoeker: drs. M. J. M. Mutsaers 

Een van de hoofdlijnen die het kabinet binnen 
het bestuurlijk preventiebeleid uitgezet heeft 
is het versterken van de binding van de op-
groeiende generatie met de maatschappij. Een 
project dat hiertoe een bijdrage wil leveren is 
het zgn. scholenproject. 
Op een grate L.T.S. wordt een experiment • 
opgezet dat uit drie onderdelen bestaat: 
1) terugdringen van het spijbelen door een 
beter registratie- en controlesysteem; 
2) opvang bij lesuitval, waardoor leerlingen 
binnen de school gehouden kunnen warden; 
3) opvangklas voor potentiele drop-outs. 
Dit experiment — waarbij twee controle-
scholen ingeschakeld zullen worden — vereist 
een zorgvuldige voorbereiding. Het zal niet 
voor medio 1986 van start kunnen gaan zodat 

892 een eerste interimrapportage eerst in 1987 
verwacht mag worden. Het experiment zal 
twee jaar duren. 
Eindrapportage zal eind 1988 plaatsvinden. 

97. Evaluatie van enkele vandalismeprojecten 

Onderzoeker: drs. M. Kruissink 

Eind 1985 wordt een aanvang gemaakt met 
een Vergelijkend evaluatie-onderzoek van 
enkele projecten ter bestrijding van vanda-
lisme. Het gaat om projecten die ontstaan zijn 
uit samenwerking van gemeente, politie en 
openbaar ministerie. Het evaluatie-onderzoek 
zal betrekking hebben op drie projecten die 
plaatsvinden in de steden Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. De projecten zullen zelf een 
procesevaluatie uitvoeren. In dit onderzoek 
gaat het om een effectevaluatie. 
Het is van belang om antwoord te krijgen op 
de volgende vragen: 
1. wat is het effect van dergelijke projecten op 
de omvang en aard van het vandalisme in de 
betrokken steden; 
2. wat is het effect van het project op de jeug-
dige overtreders in termen van recidive en 
sociaal gedrag; 
3. welke zijn de bestuurlijke en organisato- 



rische voorwaarden waaronder dit type pro-
jecten de beste resultaten oplevert. 
Door middel van een vergelijkende analyse zal 
gepoogd worden deze vragen te beantwoor-
den. Het onderzoek zal in 1987 voltooid zijn. 
Een eerste interimrapportage kan eind 1985 
tegemoet gezien worden. 

98. Evaluatie van de inzet van VIC's in 
enkele steden 

Onderzoeker: drs. H. van Andel 

In de nota VIC (Veiligheid, Informatie en 
Controle) heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat een aantal maatregelen ter bestrij-
ding van vandalisme en zwartrijden en ter ver-
betering van informatie aan de reizigers in 
het stads- en streekvervoer aangekondigd die 
thans voor een groot deel in werking zijn, 
nl.: de aanstelling van 1350 controle-ambte- 

893 naren (voorlopig voor een,periode van 3 jaar) 
en de afhandeling van plaatsbewijzen door 
buschauffeurs via een gewijzigd instapregime. 
De verwachtingen van deze maatregelen zijn 
dat: 
1. Het zwartrijden op metro, tram en gelede 
bus zal afnemen; 
2. De aanwezigheid van VIC's preventief 
werkt op vandalisme; 
3. Aan de behoefte van de reiziger aan infor-
matie zal worden voldaan; 
4. Het gevoel van veiligheid binnen het Open-
baar Vervoer zal toenemen voor zowel 
reizigers als rijdend personeel. 
Behalve de aanstelling van de VIC's en het 
gewijzigd instapregime zijn er nog andere 
maatregelen afgesproken zoals verhoging van 
de boetes en maatregelen ten aanzien van 
abonnementhouders. De nadruk van het 
evaluatie-onderzoek zal liggen op het VIC-
project en het gewijzigd instapregime, omdat 
de reiziger voornamelijk hiermee te maken 
krijgt. 
Het evaluatie-onderzoek wordt in samenwer-
king met Verkeer en Waterstaat en de ver-
voersbedrijven van de 3 grote steden uitge-
voerd. Het onderzoek is vooral gericht op de 
effecten van de aanstelling van de VIC's en 
het gewijzigd instapregime ten aanzien van 



agressie en vandalisme, zwartrijden en de 
beleving van personeel en passagiers (o.a. 
onveiligheidsgevoelens). 
Een uniforme onderzoekmethode wordt 
zoveel mogelijk nagestreefd. De eerste metin-
gen worden in het najaar van 1985 uitgevoerd 
en in het voor- en najaar van 1986 herhaald. 
Het eindrapport zal in het voorjaar van 1987 
verschijnen, een jaar voor het aflopen van het 
VIC-project. 

99. De aanpak van problemen in en rondom 
win kelcentra 

Onderzoeker: drs. J. K. Colder 

Dit project is gericht op de aanpak van pro-
blemen die zich voordoen in en rond winkel-
centra van enige omvang, zoals winkeldief-
stal, vandalisme, diefstal uit geparkeerde 
auto's, fietsendiefstal en zakkenrollerij, maar 
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	ook vormen van overlast en agressie door met 
name jongeren. 
De aanpak van die problemen ligt in de lijn 
van de Commissie kleine criminaliteit en be-
staat uit het bevorderen en versterken van 
bepaalde vormen van toezicht, naast eventueel 
te realiseren bouwkundige en planologische 
maatregelen. 
Een eerste (interim)rapportage is Met voor 
1987 te verwachten. 

100. Kleine criminaliteit in een staid 

Onderzoeker: drs. R. B. P. Hesseling 

Aangezien enkele projecten die werden opge-
zet door de Commissie Roethof in Utrecht 
plaatsvinden, is besloten tot het opstellen van 
een criminografie van deze stad, als algemeen 
referentiekader. 
In deze criminografie wordt een overzicht ge-
geven van de omvang en spreiding over buur-
ten van vonnen van kleine criminaliteit en 
van hinderlijke gedragingen en/of problemen 
die in verband kunnen worden gebracht met 
kleine criminaliteit. Vervolgens wordt nage-
gaan of (eventuele) verschillen tussen buur- 
ten samenhangen met de criminaliteitsgelegen-
heidsstructuur van deze buurten. Getracht 



wordt de gegevens uit zoveel mogelijke bron-
nen te verzamelen, zoals slachtofferenquetes, 
politiestatistieken en administraties van 
diverse instellingen als scholen, woningbeheer-
ders, detailhandel en gemeentelijke instel-
lingen. 
Het onderzoek is in de zomer van 1985 gestart 
en zal in het najaar van 1986 worden afgerond. 

101. Vergekkend scholenonderzoek 

Onderzoeker: drs. C. Baerveldt 

Dit project is in de voorbereidende fase. Doel-
stelling is een aantal scholen uit het LBO en 
MAVO-onderwijs met elkaar te vergelijken op 
een groot aantal aspecten. Uit voornamelijk 
buitenlands onderzoek is namelijk gebleken 
dat er tussen scholen aanzienlijke verschillen 
bestaan met betrekking tot het sociale gedrag, 
de spijbelfrequentie en het eventueel delin- 

895 	quente gedrag van hun leerlingen. Het onder- 
zoek wil die factoren opsporen die het sterkst 
samenhangen met het gedrag van leerlingen en 
meer bepaald met het sociale en delinquente 
gedrag. Van betekenis in dit verband zijn niet 
alleen onderwijsaspecten, maar ook organi-
satie- en sociale aspecten binnen de school. 
Kennis van die bepalende factoren zal een 
aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het 
beleid van individuele scholen en aan het 
onderwijsbeleid in zijn algemeenheid ten 
aanzien van leerlingengedrag. 



ONDERZOEK ONDER AUSPICIEN 
VAN DE COORDINATIECOMMISSIE 
WETENSCHAPPELUK ONDERZOEK 
IUNDERBESCHERMING (CWOK)* 

A. Afgesloten onderzoek 

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

Onderzoekers: prof. J. Griffiths en drs. 
E. G. A. Heitman 
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Rechts-
filosofie en Rechtssociologie 
Eindrapport: De totstandkoming van een 
bezoekregeling na echtscheiding. RU Groningen, 
1986 

In dit onderzoek werd nagegaan wie de actoren 
zijn in de sociale processen waardoor omgangs-
regelingen tot stand komen. Verder of er 

896 	sprake is van gewoonterecht m.b.t. omgang en 
wat de waarde is van een door de rechter 
vastgestelde omgangsregeling. En ten slotte 
werd de eventuele samenhang nagegaan tussen 
het verloop van de omgangsregelingen en de 
factoren die zich voordoen in de sociale pro- 
cessen waardoor zij tot stand komen. 
Nadat al eerder enkele deelrapporten waren 
verschenen, kwam in augustus 1985 een 
beknopt onderzoeksverslag uit en in februari 
1986 het volledige eindverslag. 

103. 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 
Laatst verschenen rapport: Alternatieve sanc-
ties onderzocht. CWOK — J en J reeks nr. 7, 
1986 

De commissie Herziening Strafrecht voor 
Jeugdigen (Commissie Anneveldt) heeft in 
haar interim-advies van juli 1981 voorgesteld 

* Postbus 20310, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel. 070-706209/07/08 en 706144 



experimenten op te zetten met alternatieve 
sancties voor minderjarigen. Deze experimen-
ten zijn gestart m.i.v. 1 maart 1983 voor de 
duur van twee jaar. De experimenten worden 
wetenschappelijk begeleid door de CWOK. 
Het begeleidende onderzoek kent drie fasen: 
registratie, inventarisatie en evaluatie. Bij de 
registratie gaat het om vaststelling van een 
aantal basisgegevens voor iedere altematieve 
sanctie die in de periode 1 april tot 1 juli 1984 
in de zes proefarrondissementen werd 
opgelegd. De inventarisatie betreft verzameling 
van ervaringen van diverse bij een alternatieve 
sanctie betrokken personen voor elke alter-
natieve sanctie opgelegd in de periode van 
1 september 1983 tot 1 juli 1984 in de zes 
proefarrondissementen. In de evaluatiefase is 
het materiaal uit de registratie-, inventarisatie-, 
vooronderzoek- (waarover in september 1983 
is gerapporteerd) en napeilingsfase (gehouden 
in 1985) geihtegreerd. 

897 	Werkwijze: Schriftelijke enqudtes, interviews 
met jongeren, met justitiele autoriteiten, met 
begeleiders en coordinatoren van alternatieve 
sancties, dossieronderzoek en literatuuronder-
zoek. 
Half '86 is het eindrapport verschenen; het 
onderzoek naar de leerprojecten duurt nog 
voort (zie nr. 119). 

104. Politiecontacten met minderjarigen uit 
etnische minderheidsgroepen ( 1983 ) 

Onderzoeker: drs. E. van der Hoeven 
CWOK 
Laatst verschenen rapport: De politiele reactie 
op delinquent gedrag van autochtone en 
allochtone jeugdigen. CWOK, 1986 

Het verwerven van inzicht in de aantallen, aard 
en afdoening van de contacten van de kinder-
politic met minderjarigen uit etnische minder-
heidsgroepen in vergelijking met Nederlandse 
jongeren was het doe van dit onderzoek. 
Het bestond uit twee delen: in het eerste deel 
werden contacten bij de politic geregistreerd, 
het tweede deel bestond uit observaties bij 
de politiekorpsen en vervolginterviews met 
jongeren. Het onderzoek werd bij politie. 



korpsen.in  een drietal plaatsen uitgevoerd: 
Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. 

105. Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden II ( 1983) 

Onderzoeker: drs. P. H. van der Laan 
CWOK 
Derde rapport: Residentiele hulpverlening aan 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren. 
CWOK — J en J reeks, nr. 5,1985 

Doel van dit onderzoek is een beschrijving te 
geven van het verblijf in een tehuis of inter-
naat, 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 
doelstellingen die bij de diverse betrokkenen 
aanwezig zijn. Verder de eventuele discrepan-
ties daartussen en de effecten daarvan op het 

898 	tehuisverblijf en water daama gebeurt. Het 
laatste van de drie verslagen, dat dit onderzoek 
tevens afsloot, verscheen eind 1985, de andere 
resp. in juni 1983 en in 1984. 

B. Lopend extent onderzoek 

106. Het sociaal klimaat van de leefgroep 
(1980) 

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

Doelstellingen van het onderzoek zijn: 1) Het 
ontwikkelen van een instrument om het 
sociaal klimaat van een leefgroep vast te stellen 
en 2) Na te gaan in hoeverre het sociaal klimaat 
samenhangt met algemene kenmerken van een 
leefgroep. 
Werkwijze: De gegevens zijn schriftelijk verza-
meld d.m.v. gestandaardiseerde Vragenlijsten. 
De vragen zijn de bewoners groepsgewijs 
gesteld, terwij1 de groepsleiding de vragenlijsten 
individueel heeft ingevuld. Daarnaast zijn enige 
achtergrond- en verblijfsgegevens verzameld. 



107. Hulpverlening aan extreem moeilijke 
jongeren ( 1983 ) 

Onderzoekers: mevr. drs. M. Smit en drs. 
L. Wouda 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische 
en Orthopedagogiek 

In dit onderzoek wordt (o.a.) nagegaan wat er 
van jongeren, die met betrekking tot de hulp- 
verlening zogenaamd lussen wal en schip' 
vallen, terechtkomt, om hoeveel en om welke 
jongeren het eigenlijk gaat, hoe de hulp-
verlening aan hen plaatsvindt en hoe een meer 
geschikte hulpverlening vorm kan krijgen. Bron-
nen voor materiaalverzameling zijn: meningen 
van hulpverleners, evaluatie van afgesloten en 
lopende experirnenten, systematische inventa-
risatie van hulpverleningscontacten en follow-
up studie van een honderdtal jongeren. 

899 	108. Prejop-project ( 1983) 

Onderzoekers: drs. E. M. Scholte en mevr. 
drs. M. Smit 
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Klinische 
en Orthopedagogiek 

Doel van het onderzoek is te bepalen in welke 
mate en in welke vorm hulpverlening kan 
worden gegeven aan jongeren die in aanralcing 
komen met de kinder- of zedenpolitie, opdat 
die hulpverlening leidt tot vermindering van 
herhaalde contacten. Nagegaan wordt wat de 
gevolgen zijn van deze hulpverlening, waaraan 
deze zijn toe te schrijven en hoe de hulpver- 
lening thans is gerealiseerd. Het onderzoek 
evalueert een veldexperiment waarbij aan een 
groep jongeren hulp wordt geboden en een 
andere groep jongeren als controle-groep dient. 
Er zal vooral aandacht worden besteed aan 
jongeren uit etnische minderheden. 

109. Effecten van gedragsmatige begeleiding 
van probleemjongeren door coaches en coach-
gez innen ( 1984 ) 

Onderzoekers: drs. J. Heiner en drs. N. W. Slot 
Pedologisch Instituut, Amsterdam 
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Met het doel voort te bouwen op de Gedrags-
therapie-onderzoeken is het zogenaamd 
'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 alle dag. 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. 

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

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

In dit onderzoek wordt een experiment geeva-
lueerd dat plaatsvindt bij Pro Juventute, Den 
Haag. Hierin wordt nagegaan of het mogelijk is 
om via intensieve bemoeienis met gezinnen 
waar MI of meer kinderen uit huis geplaatst 
dreigen te worden zicht te krijgen op de moge-
lijkheden 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 het soort van de plaatsing en 
zou naar de ouders toe ook duidelijkheid kun-
nen worden geboden over hun mogelijk-
heden en de grenzen hiervan. 

111. Evaluatie van gedifferentieerde hulp-
verlening aan jeugdigen (1984) 

Onderzoeker: drs. K. Mesman Schultz 
LISBON, Leiden 

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en 
beproeven van een evaluatie-instrumentarium 
voor diverse vorrnen van residentiele hulp- 



verlening aan jeugdigen. Aanleiding hiertoe 
vormden de plannen van de SAC (Amsterdam) 
en Zandbergen (Amersfoort) om tot een gedif-
ferentieerd en samenhangend pakket hulp-
verleningsmogelijkheden te komen om daarmee 
tegemoet te komen aan de hulpbehoeften van 
een qua problematiek zo breed mogelijke 
groep jongeren. 

112. 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 a/d Rijn plaatsvindt. Hierbij 
worden betrokken: 
— het jeugdhulpverleningsbeleid zoals door 

901 	IWRV en IWAPV neergelegd in de betreffende 
eindrapporten; 
— de feitelijke situatie bij jeugdhulpverlenings-
instellingen in de onderzochte regio; 
— de verschillende belangen van de instellingen 
en organisaties die zich met jeugdhulpverlening 
bezighouden; 
— de resultaten van het `wandelgangenonder-
zoek'. 
Op grond van deze analyse zullen een aantal 
scenario's worden ontwikkeld. In tweede fase 
van het onderzoek zouden enkele van deze 
scenario's moeten worden geiinplementeerd. 

113. Prevalentie-onderzoek psychische pro ble-
men bij buitenlandse adoptiefkinderen ( 1985 ) 

Onderzoeker: dr. F. C. Verhulst 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Sophia Kinder-
ziekenhuis 

Doel van het onderzoek is het weergeven van 
de ernst en de mate van psychische problema-
tiek van buitenlandse adoptiefkinderen die al 
enige jaren in ons land verblijven. 
De vraagstelling van het onderzoek luidt: 
1) Wat is de prevalentie van gedrags- en emotio-
nele problematiek bij buitenlandse adoptief- 



kinderen die reeds enige jaren in ons land 
verblijven? 
2) Welke is de soort problematiek die deze 
lcinderen eventueel vertonen? 
3) Welke is de associatie van demografische 
variabelen met de problematiek? 
4) Welke mogelijke andere factoren zijn 
geassocieerd met de problematiek? 
5) Hoe groot is het aantal kinderen dat in 
verband met gedrags- en/of emotionele 
problematiek of leerproblematiek wordt door-
verwezen naar een ambulante geestelijke 
volksgezondheidsinstelling of onderwijs-
instellingen zoals de schooladviesdienst? 
6) Floe groot is het aantal kinderen dat in ver-
band met gedrags- en/of emotionele proble-
matiek residentieel zijn of worden behandeld? 
Werkwilze: In de le fase wordt a.d.h.v. een 
adressenbestand een aantal ouders geselecteerd 
die verzocht worden de Child Behavior Check-
list (CBCL) en een aantal vragen over het kind 

902 	te beantwoorden. Uit deze groep worden een 
`nomiaar-scorende en een risico-groep kinderen 
geselecteerd die nader onderzocht worden 
o.a. door middel van gestandaardiseerd psychia-
trisch onderzoek, en de WISC-R. Ook bij de 
ouders wordt een gestandaardiseerd interview 
afgenomen. 

114. Ontwikkeling en invoering van een behan-
delingsprogramma ( 1985) 

Onderzoeker: drs. J. M. Kok 
De Aaborg, Groningen, Ambulatorium voor 
Orthopedagogisch onderzoek Groningen, 
afdeling Gedragstherapie van het Pedologisch 
Instituut Amsterdam. 

Dit onderzoek vormt de tweede fase van een 
in 1984 gestart project dat gericht is op het 
ontwikkelen van een behandelingsprogramma, 
het Residentieel Gedragstherapeutisch Behan-
delingsprogramma (RGB), voor bewoners 
van residentiele groepen in instituten voor 
jeugdhulpverlening. 
Deze tweede fase (augustus 1985—augustus 
1986) bestaat uit een evaluatie-onderzoek: 
het verbeteren van het reeds geiinplementeerde 
behandelingsprogramma, en uit het ontwik-
kelen en uitproberen van meetinstrumenten 



die gebruikt gaan worden voor het meten van 
het effect van het behandelingsprogramma. 
Het behandelingsprogramma is gericht op het 
aanleren van ontbrekende vaardighe den bij 
jongeren en op attitudenverandering (minder 
letten op en straffen van ongewenst gedrag 
en meer letten op en belonen van gewenst 
gedrag) bij de groepsleiding. 
Door middel van vergelijkend onderzoek 
(RGB-groep, andere behandelingsgroep en een 
controlegroep) en door beschrijvend onderzoek 
zullen de effecten en de gevolgen van het 
RGB onderzocht worden. 

115. Kenmerken van kleinschaligheid ( 1985 ) 

Onderzoekers: drs. Tj. Zandberg en mevr. 
drs. P. H. M. Naayer 
Rijksuniversiteit Groningen, Orthopedagogisch 
Instituut 

903 	Doel van dit onderzoek is een bijdrage te 
leveren aan de optimalisering van de klein-
schalige residentiele hulpverlening door een 
systematische analyse van een vijftal aspecten 
hiervan. 
De aspecten waarover gegevens worden verza-
meld en bewerkt zijn: 
— bewoners van kleinschalige voorzieningen, 
— intake-criteria die worden gehanteerd voor 
aspirant-bewoners, 
— de manier van werken binnen ldeinschalige 
voorzieningen, 
— het profiel (algemene kenmerken, vaardig-
heden, eigenschappen en kennis) van de wer-
kers binnen kleinschalige voorzieningen, en 
— de verschillende vormen waarbinnen klein-
schalig wordt ge'werkt en de organisatorische 
consequenties die hieruit voortvloeien. 
Werkwijze: Bij een aantal kleinschalige voor-
zieningen worden vragenlijsten (schriftelijk) 
afgenomen en interviews bij groepsopvoeders, 
directie/stafleden en plaatsende instanties. 
Bovendien worden gegevens verzameld met 
behulp van de COM-procedure. 



C. Lopend intern onderzoek 

116. Plaatsing pleeggezinnen ( 1981) 

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

Doe van het onderzoek is de evaluatie van een 
beleidsexperiment dat werd opgezet door het 
Ministerie van Justitie, het Ministerie van 
WVC en het WIJN. De doelstelling van dit 
experiment is het bevorderen van een verant-
woorde uitbreiding van pleeggezinplaatsingen 
voor jonge kinderen (beneden 11 jaar) in 
situaties waar tot uithuisplaatsing wordt 
besloten. Het experiment vond plaats in de 
arrondissementen Den Bosch en Utrecht 
gedurende de periode 1 maart 1984 tot 
I september 1985. 
Het evaluatie-onderzoek bestaat uit twee delen 

904 	waarin een vijftal vragen centraal staat. Het 
eerste deel betreft de volgende vier vragen: 
1) In hoeverre hebben de ingevoerde wijzi-
gingen geleid tot een toename van het aantal 
pleeggezinplaatsingen van jonge Icinderen? 
2) Welke criteria hanteert men bij de keuze 
voor een tehuis of pleeggezin, in situaties 
waarin tot uithuisplaatsing wordt besloten? 
3) Hoe is het verloop van het experiment 
geweest? 
4) Wat zijn de bevindingen van de betrolckenen: 
maatschappelijk werkers, Centrales voor 
pleeggezinnen, pleegouders en ouders? 
De gegevens worden ingevuld aan de hand van 
een vragenlijst (vraag 1 en 2), interviews 
(vraag 4), verslagen en het bijwonen van ver-
schillende vormen van overleg (vraag 3). Rap-
portage over dit deel zal medio 1986 plants 
kunnen vinden. 
Het tweede deel van het onderzoek is in de 
laatste helft van 1984 gestart en vindt plaats 
in de arrondissementen Den Bosch, Utrecht,- 
Roermond en Maastricht. Hierin staat de 
volgende vraag centraal: Hoe .  ontwikkelen 
jonge kinderen zich na uithuisplaatsing in 
uiteenlopende plaatsingsmilieus? Gedurende 
twee jaar zullen om de zes maanden gegevens 
hierover worden verzameld. 
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117. Residentiele carriere van jongeren in de 
kinderbescherming ( 1985) 

Onderzoeker: drs. J. A. M. M. Vissers 
CWOK 

Doel van dit onderzoek is de factoren op te 
sporen en te onderscheiden die van invloed 
zijn op de verblijfsduur en residentiele car-
riere van jongeren in inrichtingen. In een sta-
tistisch vooronderzoek wordt getracht ken-
merken van de tehuizen te bepalen, op grond 
waarvan een steekproef wordt getrokken. In 
het hoofdonderzoek worden drie clusters van 
variabelen, waarvan verondersteld wordt dat 
ze van invloed zijn op de verblijfsduur en 
carriere, met de verblijfsduur en carriere in 
verband gebracht. Deze clusters van variabelen 
zijn: structurele en beleidsvariabelen van tehuis 
en begeleidende instantie en variabelen die 
betrekking hebben op kind en gezin. 

118. Deviant gedrag'en slachtofferschap van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen 

Onderzoeker: drs. M. Junger. CWOK 

In septernber 1984 werd een begin gemaakt 
met dit onderzoek onder jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen. Representatieve groepen 
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren 
en een vergelijkbare groep Nederlandse jongeren 
werden geihterviewd. 
De belangrijkste onderzoekvragen met betrek-
king tot dit onderzoek zijn de volgende: 
1. Zijn er verschillen tussen autochtone en 
allochtone jongeren met betreklcing tot 
deviant gedrag. 
2. Zijn er verschillen tussen beide groepen met 
betrekking tot slachtofferschap. 
3. Welke zijn de achtergrondfactoren die met 
het afwijkend gedrag of slachtofferschap 
samenhangen. 
Onder deviant gedrag wordt verstaan: spijbelen, 
weglopen van huis, alcohol- en druggebruik 
en delinquentie. Slachtofferschap betreft niet 
alleen de ervaringen als slachtoffer van delicten 
maar ook als slachtoffer van discriminatie. 
Eind 1985 is de materiaalverzameling afgcrond. 
De rapportage wordt in 1987 verwacht. 



119. Alternatieve sanetiesnleerprojecten 

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

Sedert maart 1983 wordt er in Nederland 
geexperimenteerd met alternatieve sancties 
voor jeugdigen. De twee vormen die alterna-
Hove sancties kunnen aannemen (werkprojecten 
of dienstverleningen en leerprojecten) zijn in 
de afgelopen experimenteerperiode niet in 
gelijke mate van de grond gekomen. Het 
binnenkort af te sluiten evaluatie-onderzoek 
naar de altematieve sancties heeft aangetoond 
dat nog geen 5% van de uitgevoerde altematieve 
sancties een leerproject betrof. Ms oorzaak 
hiervoor wordt gewezen op het — zeker bij het • 
begin van de experimenten — nagenoeg ont-
breken van faciliteiten voor leerprojecten en 
de gereserveerde houding van sommige offi-
cieren van justitie en kinderrechters ten aanzien 

906 	van leerprojecten. 
Gezien het feit dater in de afgelopen twee jaar 
nauwelijkse ervaring is opgedaan met leer-
projecten, heeft de Werkgroep Slagter — ini-
tiator van de experimenten — geadviseerd de 
experimenten met leerprojecten nog enige 
tijd voort te zetten alvorens tot een defmitief 
standpunt inzake leerprojecten te komen. De 
Werkgroep heeft tevens de CWOK verzocht een 
onderzoek te doen uitvoeren specifiek gericht 
op deze leerprojecten. 
Begin 1986 zal een aanvang met dit onderzoek 
worden gemaakt. Naast een uitgebreide lan-
delijke inventarisatie van de reeds aanwezige 
mogelijkheden betreffende leerprojecten en 
de mate waarin daarvan ook daadwerkelijk 
gebruik gemaakt wordt, wordt in dit onder-
zoek expliciet aandacht besteed aan de visies 
die aan de diverse leerprojecten ten grondslag 
liggen, de inhoud en methoden die in leer-
projecten worden gehanteerd en aan de vraag 
in hoeverre uitgevoerde leerprojecten aan de 
verwachtingen hebben voldaan. Daarnaast 
zal een voorstel worden gedaan met betrekldng 
tot criteria (inhoudelijk en randvoorwaar-
delijk) waaraan leerprojecten, toe te passen 
als altematieve sanctie, zouden moeten 
voldoen. Een instrument gebaseerd op deze 
criteria zal in de toekomst de beoordeling 



van verzoeken bepaalde leerprojecten te 
subsidieren moeten vereenvoudigen. 
Het onderzoek zal een looptijd hebben van 

jaar. 

120. Alternatieve sancties-kwartaakursus-
projecten 
CWOK 

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

Sinds het voorjaar van 1983 wordt er in ons 
land geexperimenteerd met alternatieve 
sancties voor jeugdigen. Bij alternatieve 
sancties wordt onderscheid gemaakt naar twee 
vormen: werkprojecten (of dienstverlening) 
en leerprojecten. De leerprojecten kwamen 
moeilijk op gang, o.a. door het ontbreken 
van voldoende faciliteiten. Naar verwachting 
komt hierin in 1986 enige verandering, wan-
neer de Vereniging HVO in Amsterdam en 

907 	het Centrum voor Hulpverlening aan Jongeren 
in Alkmaar een aanvang maken met een tweetal 
kwartaalcursusprojecten als alternatief voor 
de toepassing van (preventieve) hechtenis voor 
jongeren. In opzet vertonen de projecten grote 
overeenkomsten met de 'Intermediate Treat-
ment' projecten in Engeland. De kwartaal-
cursus beoogt een intensief behandelings- en 
begeleidingsprogramma te zijn dat drie maan-
den duurt en zich afspeelt op werkdagen van 
tien tot vier uur. Kenmerkend voor het pro- 
gramma is het ambulante karakter: de 
jongeren worden niet uit huis geplaatst, maar 
blijven in het milieu van herkomst. In eerste 
instantie gaat het om een project met een 
experimenteel karakter, dat twee jaar zal 
duren. 
Aan het project zal een evalutie-onderzoek 
worden verbonden, gefinancierd door de 
CWOK. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
het interne onderzoekteam J en J van de 
CWOK in samenwerking met het Ambulato- 
rium van het Paedologisch Instituut in 
Amsterdam. 
Het onderzoek omvat een procesevaluatie 
en een effectevaluatie. Voor de effectevaluatie, 
die door de CWOK wordt verricht, is een 
periode van drie jaar uitgetrokken. De start 
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I. UNIVERSITEITEN 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut `Bonger' 

121. Afwijkend gedrag bij kinderen in 
tehuizen 

Onderzoeker: drs. R. R. J. Landman 

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krij-
gen in de positie van kinderen in tehuizen. 
Met behulp van een inhoudsanalyse van de 
beschikbare dossiers worden de nodige gege-
yens verzameld, die als basismateriaal dienen 
voor een vervolgstudie. Daarnaast vindt door 
middel van een tiental case-studies een beschrij-
vend perceptie-onderzoek plaats. 
In deze case-studies worden gesprekken ge-
voerd met kinderen en personen die betrok-
ken zijn bij het proces van tehuisplaatsing. 

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

122. 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 misdaadverslag-
geving sinds 1800. Met name zal getracht 
worden de samenhang tussen ontwikkelingen 
in de aard en omvang van de misdaadverslag-
geving en andere lange-termijnprocessen aan 
te tonen en te verduidelijken. De vraag in 
hoeverre de verslaggeving in kranten over 
arrestaties, berechtingen en bestraffingen van 
misdadigers in verband staat met historische 
ontwikkelingen in het openbaar straffen van 
misdadigers op een schavot, staat hierbij cen-
traal. Het onderzoek is uitgevoerd met finan-
ciele steun van de Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en 
zal de komende jaren in de vorm van publi-
caties worden afgerond. 



123. 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 bestraf-
fing. Welke zijn dat geweest en waarom zijn 
ze verdwenen? Met welke maatschappelijke 
ontwikkelingen hangen de veranderingen in 
de strafsoorten samen? Om dergelijke vragen 
te beantwoorden worden gegevens verzameld 
over de ontwikkelingen in de wetgeving ten 
aanzien van de strafsoorten en over de daaraan 
ten grondslag liggende processen van politieke 
besluitvorming. 
Het onderzoek is vooral gericht op de ont-
wilckeling van vrijplaatsen in vroeger dagen, 
de lijf- en levensstraffen, de verbanning, de 
opkomst van de gevangenisstraf, en de invoe-
ring en toepassing van de huidige hoofdstraf- 

911 	fen en bijkomende straffen. 

124. 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 gevangeniswe-
zen, aan de hand van de ervaringen als gedeti-
neerde. 
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 mis-
sen? 

125. De ontwikkeling van de gevangenisstraf 
vanaf het einde van de achttiende eeuw in 
Nederland 

Onderzoeker: drs. H. J. Franke 



Tegen het einde van de achttiende eeuw maar 
vooral in de eerste helft van de negentiende 
eeuw neemt de gevangenisstraf een steeds 
belangrijker plaats in, zowel in strafrechtelijke 
beschouwingen als in de strafrechtspraktijk. 
Onderzocht wordt hoe deze straf zich sinds-
dien ontwildcelde en uitgroeide tot wat zij 
hedentendage is. De politieke besluitvorming, 
de wetenschappelijke rechtvaardiging en de 
praktijk van het gevangenisleven maken deel 
uit van het onderzoek, dat in 1987 zal worden 
afgerond in de vorm van een dissertatie. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium 'van Hamel' 

126. Justiz- wed N.S.-Verbrechen 

Onderzoeker: prof. mr . C. F. Rifler 

Doel van het onderzoek is het verschaffen van 
912 inzicht in het wezen en de mogelijkheden van 

strafrechtelijke reacties op oorlogscriminaliteit 
en op 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. 

127. Maatregelen in het belang van het onder-
zoek in strafzaken en de rechtspositie van de 
verdachte 

Onderzoeker: mr. A. M. Berkhout-van Poel-
geest 

De bevoegdheden van justitiele autoriteiten 
en de rechtspositie van de verdachte met 
betrekking tot de zogenaamde maatregelen in 
het belang van het onderzoek (art. 222 en 225 
Invoeringswet Strafvordering), die ten opzich-
te 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. 

128. Overdracht en overname van strafvervol-
ging 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 recht) 
is een vorm van internationale rechtshulp in 
strafzaken ontstaan, de overdracht en over-
name van strafvervolging, die steeds meer aan 
belang wint. Niet alleen de belangen van de 
vervolgende staat zijn in het geding, maar ook 
die van de betrokken verdachte(n). Op dit 
terrein van internationale rechtshulp in straf-
zaken zijn wel reeds artikelen verschenen, 
maar nog geen samenvattende monografie. 

913 	De parlementaire behandeling van de wets- 
ontwerpen tot goedkeuring van de verdragen, 
waarbij Nederland partij is, en de daarbij 
behorende uitvoeringswetgeving zijn inmiddels 
voltooid. 
Vragen die in dit onderzoek worden gesteld: 
Wat zijn de uitgangspunten van internationaal 
rechtshulprecht? Hoe verhouden deze zich 
tot de Nederlandse uitvoeringswetgeving? 
Hoe past dit rechtsgebied in het Nederlandse 
straf(proces)recht en wat ware nog te wensen? 
Publikatievorm: boek. 

129. Instrumenten van Nederlandse interna-
tionale strafrechtspleging 

Onderzoekers: mr. R. C. P. Haentjens e.a. 

Het moderne strafrecht is nationaal recht. 
Elke staat heeft zijn eigen strafrecht. Mondiaal 
gezien staan er zoveel strafrechtelijke stelsels 
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 ook 
betrekking hebben op het strafrecht. De toe-
gankelijkheid van die regels is niet bijzonder 
groot. Er zijn wel deelverzamelingen, maar die 
zijn hetzij in een andere dan de Nederlandse 



taal, hetzij alleen toegankelijk voor een bepaal-
de groep functionarissen. 
Opzet van het onderzoek is om op het gebied 
van het internationale strafrecht belangrijke 
verdragsteksten, notawisselingen e.d. systema-
tisch bijeen te brengen en te voorzien van een 
korte inleiding en bibliografie. Het zal daarbij 
gaan om teksten op de volgende deelgebieden 
van het intemationale strafrecht: a) jurisdictie-
recht, b) rechtshulp in strafzaken, c) formeel 
strafrecht van internationale herkomst en d) 
intemationale delicten. 
Publika tievorm: boek. 

130. De berechting van de psychisch gestoorde 
delinquent 

Onderzoeker: mr. Ch. Haffmans 

De samenleving wordt soms geconfronteerd 
met ernstige criminaliteit, begaan door psy- 

914 	chisch gestoorde delinquenten. Hun berech- 
ting, zowel de materieelrechtelijke als proces-
suele aspecten daarvan, is onderwerp van dit 
onderzoek. Anders dan bij de `normale' delin-
quenten doet zich bij hen het probleem voor 
van een afwijkende psychische toestand, die 
van invloed kan zijn op de toepasselijkheid van 
het materiele strafrecht en die aanpassing ver-
langt van het strafprocesrecht. De vraag is hoe 
een en ander verwezenlijkt moet worden bij de 
berechting van deze delinquenten. 
Publikatievorm: pre-advies. 

131. De biizondere 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-
nemens inzake de strafrechtelijke reactie op 
economische collaboratie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij de opsporing, de vervolging 
en de berechting gerealiseerd? 
Publikatievorm: dissertatie. 

132. Misbruik, fraude, oneigenlijk gebruik en 
de betekenis van het strafrecht bij de hand- 
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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 sanctienormen en van de hand-
havingsmodaliteiten. Dit onderzoek omvat een 
algemene begripsverkenning met betrekking 
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 mis-
bruik'. 
Publikatievorm: dissertatie. 

133. Rechtsmiddelen in strafzaken 

Onderzoeker: mr. drs. J. de Hullu 

Rechtsmiddelen in strafzaken lijken door-
gaans met gemengde gevoelens bekeken te 
worden. Enerzijds wordt erkend dat een goede 
rechtsmiddelenregeling 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 ingrij-
pende beperlcingen geboden zijn. Deze studie 
over de rechtsmiddelenregeling in strafzaken 
zal allereerst in grote lijnen de geschiedenis en 
de ontwilckeling 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; hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verdragen over de mensenrech- 
ten. Tenslotte komen beperkingen aan de 
orde, die aan rechtsmiddelen in strafzaken 
gesteld kunnen en, wellicht, mogen worden. 
Publikatievorm: dissertatie. 

134. Commentaar op de opiumwet 

Onderzoekers: mr. R. C. P. Haentjens en 



mu. G. P. M. F. Mols 

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

135. Jeugdstrafprocesrecht 

Onderzoeker: mr. M. J. M. Verpalen 

De bepalingen betreffende het jeugdstraf-
procesrecht zijn geformuleerd als uitzonde-
ringen op het in beginsel van toepassing ver-
klaarde strafprocesrecht voor strafrechtelijk 
meerderjarigen. Het onderzoek richt zich 
allereerst op een lcritisch commentaar op de 
betrokken wetsartikelen ten behoeve van de 

916 	rechtspraktijk. Dit commentaar wordt geschre- 
ven tegen de achtergrond van de geschiedenis 
van de totstandkoming van deze afwijkende 
bepalingen. Als leidraad dient daarbij de 
vraag waarom de desbetreffende uitzondering 
noodzakelijk dan wel wenselijk werd geoor-
deeld. Daarnaast zal tevens aandacht worden 
besteed aan de ontwikkelingen van de laatste 
jaren op dit terrein en zal in het licht van die 
ontwikkelingen bezien worden of de uitzon-
dering nog beantwoordt aan de aanvankelijke 
doelstelling. 
Publikatievorm: dissertatie. 

136. Vergehiking militair straf- en tuchtrecht 
van Belgie en Nederland 	• 

Onderzoeker: prof. mr . G. L. Coolen 

De Vereniging voor de vergelijkende studie 
van het recht van Belgie en Nederland heeft 
voor haar jaarvergadering op 21 en 22 novem-
ber 1986 het rnilitaire straf- en tuchtrecht tot 
onderwerp gekozen. 
Zowel van Belgische als van Nederlandse zijde 
zal over dit onderwerp een pre-advies worden - 
opgemaakt. Van Belgische zijde zal dit geschie-
den door F. Cork, Advocaat-Generaal bij het 
Militair Gerechtshof en docent faculteit rechts- 



geleerdheid Vrije Universiteit Brussel; van 
Nederlandse zijde door de onderzoeker. 
Publikatievorm: pre-advies. 

Universiteit van Amsterdam 
Vakgroep Sociale Hulpverlening 

137. 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 

917 	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 kinde-
ren in de basisschoolleeftijd over hun ervarin-
gen met omgangsregelingen; een vergelijkend 
onderzoek naar dejuridisering van de echt- 
scheiding in Noorwegen, Zweden en Finland. 
Bij dit laatste onderzoek worden vertegen-
woordigers van de rechterlijke macht en van 
de sociale hulpverlening ter plekke geihter-
viewd. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Criminologisch Instituut 

138. Doodstraf en gratie 

Onderzoeker: drs. S. van Ruller 
Promotor: prof. dr. H. Bianchi 

Een mentaliteitshistorisch onderzoek naar op-
vattingen van vooraanstaande juristen omtrent 
misdaad en straf in de 19e eeuw. Aan de hand 
van nog niet eerder geexploreerd archiefmate-
riaal wordt nagegaan welke overwegingen de 



Hoge Raad en de Ministers van Justitie lieten 
gelden bij hun adviezen inzake gratieverlening 
bij ter dood veroordeelden tussen 1813 en 
1870. 
Het onderzoek is op te vatten als een analyse 
van continulteit en discontinuiteit in de ge-
schiedenis van de criminaliteitscontrole. De 
resultaten zijn o.a. gepubliceerd in het Tijd-
schrift v. Sociale Geschiedenis (1984), in een 
congresbundel (1984) en zullen resulteren in 
een dissertatie (1986). 

139. Kerkelijke tucht en wereldlijke reeht-
spraak 

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

Een diachronische studie naar het fenomeen 
van extra-judiciele afdoening van delictscon- 
flicten, i.c. naar de rol van kerkeraden bij de 

918 	criminaliteitscontrole, tussen 1650 en 1750 
in Amsterdam. Dit historisch-criminologisch 
onderzoek beschrijft een vorm van niet-state-
lijke conflictbeslechting uit een periode, 
waarin de criminaliteitscontrole nog niet 
geheel was verstatelijkt. De uiteindelijke be-
vindingen worden neergelegd in een disserta-
tie, 1986. 

140. Onderhandelingsmodellen 

Onderzoeker: prof. dr. H. Bianchi 

Een studie, gewijd aan een comparatieve 
analyse van het onderhandelingssysteem bij 
delictsconflicten bij de Iroquas 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, gerechtig-
heidssymbolen die overwegend voorkomen in 
emblemata, worden geanalyseerd. 
In voorbereiding zijn een monografie over de 
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weegschaal en een literatuurstudie over de 
moderne revival van Indiaanse rechtsvormen. 

141. Religieuze wortels van terroristische 
logica 

Onderzoeker: prof. dr. H. Bianchi 

In verleden en heden hebben terroristen een 
bepaalde logica gebruikt ter rechtvaardiging 
van hun optreden. De structuur van deze 
logica is vaak duidelijk irrationeel en vertoont 
formele overeenkomst met de logische redene-
ringen 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 middeleeu-
wen als in de nieuwe tijd. 

142. Piketcentrale Amsterdam 

Onderzoekers: drs. R. L. Bergsma en drs. 
A. Meertens (ARV) 

In het kader van het evaluatie-onderzoek 
m.b .t. de Pilcetcentrale is in december 1985 
gerapporteerd (zie Proces nr. 12,1985). In 
dit deel-onderzoek zijn vooral een aantal 
procesvariabelen onder de loupe genomen en 
is de aandacht speciaal gericht op de filter-
werking in de eerste fase van het strafproces 
t.w.: die van de inverzekeringstelling tot en 
met de insluiting in het Huis van Bewaring. 
Het evaluatie-onderzoek m.b.t. de Piket-
centrale zal ook in de periode 1986/87 mede 
gericht zijn op het zichtbaar maken van 
politieel en vooral justitieel beleid. Daartoe 
zullen wederom persoons- delicts- en proces- 
variabelen zoals die in de gegevens van de 
Piketcentrale besloten liggen, onderling 
worden gerelateerd. Het ligt in de 
bedoeling dat ook in '86/'87 over de resulta-
ten van het voortgezette onderzoek zal 
worden gerapporteerd. 

143. Homosexuele subculturen in de 17e en 
18e eeuw in de Republiek 

Onderzoeker: drs. Th. van der Meer 



(Zie ook nr. 31) 

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 
eerst hevige sodomietenvervolgingen los. 
Deze volgen op de ontdekking van een min 
of meer omvangrijke subcultuur van sodo- 
mieten, die door het gehele land vertakkingen 
bezat. Verrnoedelijk is deze subcultuur in het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw ont-
staan en hebben voordien minder coherente 
subculturen gefunctioneerd. Het ontstaan 
van zo'n subcultuur zou samenhangen met 
een geleidelijke individualisering van homo-
sexualiteit. Sodomie werd voordien als een 
incidentele daad beschouwd en was dat in de 
praktijk waarschijnlijk ook. Het onderzoek 
richt zich op vorm en functie van de subcul-
tuur en de veranderingen daarin, ter verklaring 

920 	van de sodomietenvervolgingen van 1730. 

144. Filters in het strafproces 

Onderzoekers drs. R. L. Bergsma, drs. 
C. Maas-de Waal en drs. J. Stuyling de Lange 

Onderzoek naar de behandeling van buiten-
landers in het strafproces en naar ontwikke-
lingen in het sepotbeleid. 
De belangstelling gaat vooral uit naar de filter-
werking van de strafrechtspleging en in 
hoeverre deze filterwerking verschilt voor 
respectievelijk Nederlanders en buitenlanders. 
Tevens zal in een parallel onderzoek, meer 
in het algemeen, de aandacht worden gericht 
op ontwikkelingen in het sepotbeleid in de 
laatste tijd. Rapportering omtrent deze zaken 
beoogt een aanzet te zijn voor verder onder- 
zoek naar de sociale processen achter 
genoemde filterwerking. In eerste aanleg 
zal gebruik gemaakt worden van uitgebreide 
cijfermatige gegevens van het CBS, waarop 
enkele statistische analyses zullen worden 
uitgevoerd. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische psychiatrie 

145. Gemeente-strafrecht 

Onderzoeker: mr. H. K. ter Brake 

Probleemstelling: Is het gemeente-strafrecht 
gezien haar aard, omvang en kwaliteit, in 
strijd met fundamentele beginselen van het 
strafrecht en strafprocesrecht en de beginselen 
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? 
Doel: Aan de hand van de resultaten, welke 
in het kader van de probleemstelling zijn 
gevonden, voorstellen doen ter hervorming, 
dan wel uniformering van het gemeente-straf-
recht, welke voorstellen mede in verband 
zullen staan met de op handen zijnde reor-
ganisatie van het binnenlandse bestuur. 
Publikatie in een dissertatie. 
Promotie: september 1986. 

146. Noodweer 

Onderzoeker: mr. A. J. Machielse 

Een rechtsvergelijkend dogmatisch onderzoek 
naar de rechtvaardigingsgrond noodweer; uit 
te monden in een dissertatie. 
Promotie: september 1986. 

147. 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. 

148. Open baarheid in de (straprechtspleging 

Onderzoeker: mr. U. van de Pol 

Een onderzoek naar de toepassing en uitwer-
king van het beginsel van openbaarheid in de 
(straOrechtspleging; uit te monden in een 
dissertatie. 	, 
Promotie: september 1986. 



149. Politiebevoegdheden bij ontdekking op 
heterdaad van strafbare feiten 

Onderzoeker: drs. J. Naeye 

Probleemstelling: Op welke wijze worden de 
bevoegdheden bij ontdekking op heterdaad 
van strafbare feiten juridisch genormeerd en 
in de dagelijkse politiepraktijk toegepast? 
In hoeverre is het gewenst dat er in de huidige 
wettelijke regelingen van deze politiebevoegd-
heden wijzigingen worden aangebracht? 
Pulilikatie: dissertatie, tijdschriftartikelen en 
videobanden. Het onderzoek is mogelijk 
gemaakt door toekenning van subsidie uit de 
zgn. `Beleidsruimte Onderzoek' van de Vrije 
Universiteit en door subsidiering vanwege het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Promotie verwacht in 1988. 

150. De rechtsposide van de geestelijk 
922 	gehandicapte 

Onderzoeker: mr. K. Blankman 

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

151. 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. 

152. Strafrecht en computertnisbruik 

Onderzoeker: H. W. K. Kaspersen 

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



Het onderzoek dient uit te monden in een 
dissertatie (1989). 

153. Wechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet. ' 

Onderzoekers: Dr. J. Hageman-Smit, 
mr. Ch. L. van den Puttelaar en 
drs. B. Y. Cools 
(Zie ook nr. 27) 

Ondanks wetgeving en jurisprudentie wordt 
de besluitvorming over onvrijwillige opname 
in de praktijk op verschillende manieren 
uitgevoerd. De probleemstelling van het 
onderzoek luidt: Welk model voor besluit-
vorming over onvrijwillige opneming komt 
het meest tegemoet aan de rechtspositie 
voor de patient en wat zijn kriteria voor 
behoorlijke rechtspraalc? 
Het betreft een vervolg op een verkennend 

923 	onderzoek, verricht in 1985—'86. 

154. De verhouding tussen het Open baar 
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 strafb are 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 
om 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. 

155. De volwassenen-TBR in rechtshistorisch 
perspectief 

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

Vetslag wordt gedaan van de voorontwikkeling, 
het ontstaan en de loop van de maatregel 
TBR tot ± 1985. Voorts wordt, in verband 
met 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 wetsontwerp 
'herziening-TBR'. 
De promotie wordt verwacht in 1986. 

924 	Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

156. Gelijkheidsstreven 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 de omvang van de 
criminaliteit? 
Linde: 1986. 
Publikatievomz: onderzoeksrapport en 
artikelen. 

157. Maatschappekke ongehjkheid en 
criminaliteit 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 
dr. H. Timmerman en R. van Dal 
Samenwerking: CBS, Econometric Groningen 

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? 
Linde: 1986. 
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Publikatievorm: onderzoeksrapport en 
artikelen. 

158. Werkloosheid en strajtoemeting 

Onderzoekers: prof. dr. R. W. Jongman, 
dr. H. Timmerman, drs. G. Kannegieter en 
drs. J. Strikwerda 
(zie ook nr. 12) 

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

159. Werkloosheid en straftoemeting bq 
rijden onder invloed 

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

In dit empirisch onderzoek wordt nagegaan of 
werkloosheid een rol speelt bij de straftoe-
meting aan rijders onder invloed. 
Begin: 1985. 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoeksrapport. 

160. Politiecontacten van werklozen 

Onderzoekers: mevr. M. Humbert, prof. dr. 
R. W. Jongman, mevr. C. Keegel en dr. H. 
Timmerman 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het 
eerste gedeelte wordt nagegaan welk aandeel 
werklozen en werkenden hebben in de crimi-
naliteit in een plattelandsgemeente, bekeken 
over de periode 1960-1986. 
In het tweede gedeelte zal door middel van 
interviews het theoretisch model dat aan de 
werkloosheidsonderzoeken ten grondslag 
ligt, empirisch beproefd worden. Geprobeerd 
wordt vooral meer inzicht te krijgen in de 
criminaliteitsremmende functie van de bindin-
gen aan de samenleving. In dit onderzoek 
zullen ook vrouwen geInterviewd worden, 
om na te gaan of ook voor hen het theore-
tisch model realistisch is. 
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'Begin: 1985. 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoeksrapporten, 
artikelen. 

161. Selectiviteit in de rechtsgang 

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

In deze literatuurstudie wordt nagegaan welke 
factoren van invloed zijn op de strafwets-
toepassing. Hoe verhouden deze zich tot het 
idee van de gelijkheid voor de wet van 
iedereen? 
Begin: 1985. 
Einde: begin 1986. 
Publikatievonn: artikel. 

162. De rol van de advocaat in de rechtszaal 

Onderzoekers: A. Schippers, dr. H. Timmer-
man en prof. dr. R. W. Jongman 

Het optreden van advocaten in de rechtszaal 
wordt bekeken door een analyse van de 
zaken waarin advocaten pleiten en een 
inhoudsanalyse van de pleidooien. Daarnaast 
worden advocaten geinterviewd naar hun 
motieven ed. om  (in de door hen behandelde 
zaken) als raadsman op te treden. Nagegaan 
wordt ook in hoeverre advocaten invloed 
hebben op de straftoemeting. 
In een tweede interview-ronde worden de 
advocaten met de resultaten van bovenstaande 
geconfronteerd. 
Begin: 1985. 
Einde: 1986. 
Publikatievonn: onderzoeksrapport 7  

163. Weglopers 

Onderzoeker: dr. H. L. W. Angenent 
Samenwerking: Instituut voor Orthopedago-
giek, Universiteit Nijmegen 

Vastgesteld wordt wat de omvang is vanIet 
`wegloopprobleem' en nagegaan wordt in 
hoeverre het (toenemende) weglopen van 
jeugdigen uit gezinnen, van school en uit 



inrichtingen te verklaren is vanuit de 
positie(s) die zij in de genoemde structuren 
innemen enerzijds en vanuit de (toegenomen) 
opvangmogelijkheden die de huidige samen-
leving hun biedt, anderzijds. Daarnaast 
zullen ook individuele kenmerken van 
weglopers de aandacht krijgen. 
Einde: 1987. 
Publikatievorm: onderzoeksrapport, artikelen, 
boek. 

164. Tehuisweglopers 

Onderzoekers: dr. H. L. W. Angenent en 
drs. B. Beke 
Samenwerking: Instituut voor Orthopeda-
gogiek, Universiteit Nijmegen 

Dit project gaat over jongeren die weglopen 
uit kinderbeschermingstehuizen. Nagegaan 
wordt in hoeverre deze jongeren verschillen 
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hoeverre deze verschillen correleren met 
weglopen. In aansluiting op vorige onderzoe-
ken worden diepte-interviews gehouden met 
een honderdtal weglopers. 
Begin: 1985. 
Einde: eind 1987. 
Publikatievorm: artikel. 

165. Relatie tussen functioneren op school 
en delinquent gedrag 

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

De factoren waardoor leerlingen onder 
invloed van het onderwijs delinquent gedrag 
gaan vertonen, worden in een integratief 
theoretisch model ondergebracht. Dit zal 
gebeuren via een longitudinaal onderzoek 
(procesonderzoek) waarin een jaargang 
scholieren een aantal jaren wordt gevolgd. 
Einde: 1990. 
Publikatievorm: onderzoeksrapporten en 
artikelen. 

166. Onderwijs en delinquentie: levensge-
schiedenissen van pro bleemleerlingen II 



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

Vervolgonderzoek, na twee jaar, van de 
leerlingen van het bovenstaande onderzoek 
(nr. 165). 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoeksrapport en 
artikelen. 

167. Onderwijs en delinquentie: wetsover-
tuigingen, jimetioneren op school en wan-
gedrag 

Onderzoekers: dr. F. P. H. Dijksterhuis, 
dr. J. A. Nijboer, mevr. N. Jansse en mevr. 
J. Schaefer 

In dit onderzoek wordt nagegaan of (onder 
andere) schoolbeleving, motivatie, zelfbeeld, 
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houding van de ouders ten opzichte van 
school van invloed kunnen zijn op het 
vertonen van wangedrag op school (als 
onderdeel van de dirnensie `problematisch 
gedrag' waar ook delinquentie in past, zie 
onder andere Schaber, 1982). Het theore-
tisch kader wordt voornamelijk bepaald 
door de `contra-theorie van Hirschi (1969). 
Begin: 1985. 
Einde: 1987. 
Publikatievorm: onderzoeksrapport en 
artikel. 

168. Randgroepjongeren en criminaliteit 

Onderzoeker: drs. S. Miedema 
Samenwerking: Ministerie van WVC 

In hoeverre leiden levensstijlen die men in 
subculturen onder randgroepjongeren aantreft 
tot deviant en delinquent gedrag? 
Einde: 1987. 
Publikatievorm: onderzoeksrapporten en 
artikelen. 

169. Maatschappelijke positie van jongeren 

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



Bie en mevr. P. Koedijk 
Samenwerking: Ministerie van WVC 

Ontwikkeling van een samenhangend model 
op het terrein van jongerenproblematiek. 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoeksrapport en 
artikelen. 

170. Jongeren in de tertiaire socialisatiefase II 

Onderzoeker: drs. S. Miedema 
Samenwerking: Ministerie van WVC 

Welke zijn de structurele voorwaarden waar-
onder jeugdsubculturen ontstaan en onder 
welke structurerende voorwaarden treden 
meisjes toe tot en participeren zij in • 

deviante c.q. delinquente subculturen? 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: onderzoeksrapporten en 
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171. Resocialisatie-effecten van TBR 

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

Evaluatiestudie bij ex-TBR-gestelden uit de 
Van Mesdagkliniek. In de analyse betrokken 
gegevens zijn enerzijds delicts-, persoons-, 
verblijfs- en behandelingsgegevens, anderzijds 
recidive- en overige resocialisatiegegevens. 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: artikelen. 

172. De ml van de psychiatrie in de TBR 

Onderzoekers: mevr. drs. T. R. Drost en 
mevr. mr . drs. M. J. Winkels 

In de analyse worden enerzijds de wetge-
vingsprocessen en de inhoud van de wet 
betrokken, anderzijds het functioneren van 
de TBR in de praktijk (oplegging, verlenging 
en tenuitvoerlegging). 
Einde: 1988. 
Publikatievorm: proefschrift, onderzoeks-
rapporten en artikelen. 
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173. De verlenging van TBR 

Onderzoekers: mr. F. A. M. Bakker, mevr. drs. 
T. R. Drost en mevr. drs. M. J. Winkels 
(Zie ook nr. 15) 

Welke factoren zijn van invloed op de beslis-
sing tot het wel of niet verlengen van een 
TBR-stelling? 
Einde: 1987. 
• Publikatievorm: onderzoeksrapport en 
artikel. 

174. Jeugdstraff 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 in de hulp-
verlening aan jeugdige delinquenten? 
Linde: 1988. 
Publi/catievorm: bock, onderzoeksrapport en 
artikelen. 

175. De rol van de vrouw in het criminali-
teitsproces 

Onderzoeker: mevr. dr. M. F. Andriessen 
Samenwerking: Criminologisch lnstituut van 
de Universiteit van Miinchen, BRD 

Uitgaande van de geringe criminaliteit van 
vrouwen, wordt een tweetal vooronderzoeken 
ingesteld naar de vraag wat de rolls van 
vrouwen in het criminaliteitsproces. 
Einde: 1988. 
Publikatievorm: artikelen. 

176. Ouders en kinderbescherming 

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

Het onderzoek richt zich op de verschillende 
ideeen van moeders, vaders en kinderbescher-
mers over doel en methode van opvoeding en 
kinderbescherming en de conflicten die 
daaruit voort kunnen vloeien. 
Linde: 1988. 



Publikatievorm: onderzoeksrapporten en 
artikelen. 

177. Afhandelen van delicten door de arbeids-
inspectie 	• 

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

Hoe is de athandeling van tekortkomingen, 
zoals geregistreerd door de arbeidsinspectie? 
Einde: 1989. 
Publikatievorm: artikelen. 

178. Beweegredenen yoor prostitueebezoek 

Onderzoeker: mevr. dr. M. F. Andriessen 

Onderzoek onder een 30-tal prostitudebezoe-
kers. Doel is een beeld te krijgen van hun 
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	beweegredenen en hun voorstellingen rond 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
Begin: 1985. 
Einde: 1986. 
Publikatievorm: artikel. 

179. Criminaliteit in vroeger ti/den 

Onderzoeker: drs. J. Allersma 

Bestudering van verschijnselen als misdaad en 
misdadiger kan niet als afgerond worden be-
schouwd, zolang daarbij de historische di-
mensie wordt veronachtzaamd. 
Het is de bedoeling door een reeks artikelen, 
voornamelijk met betrekking tot de tweede 
helft van de 18e en het eerste kwart van de 
19e eeuw, bij te dragen aan de kennis van 
deze verschijnselen. Enkele artikelen zijn 
inmiddels gepubliceerd. 
Begin: 1985. 
Einde: 1986. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

180. Het internationale agressieproject 

Onderzoekers: W. Buikhuisen, in samenwer- 



king met dr. Rubin (VS), dr. Mednick (Dene-
marken) en dr. Shoham (Israel). 

Neuro-psychologisch deel van een project dat 
in Israel wordt uitgevoerd; er wordt aan 
deelgenomen door Amerika, Denemarken, 
Israel en Nederland. Het project moet worden 
beschouwd al een voorstudie. 
Onderwerp van onderzoek is agressie. Drie 
soorten geweldplegers worden onderscheiden 
en wel: 1) Een groep delinquenten waarvoor 
geldt dat geweld een middel is om een 
bepaald, gewoonlijk economisch, doel te 
bereiken. Het gaat hier om personen die bijv. 
tegen betaling geweld toepassen (onderwereld-
criminaliteit). 2) Een groep impulsieve geweld-
plegers. 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 
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mensen die hun agressie altijd sterk in 
bedwang hebben gehouden, maar in bepaalde 
gevallen hun zelfbeheersing hebben verloren, 
vaak met zeer ernstige gevolgen. 
Via vergelijkend onderzoek zal worden nage- 
gaan of deze categorieen geweldplegers 
onderling verschillen en in welk opzicht zij 
zich onderscheiden van respectievelijk gein-
stitutionaliseerde en niet-geinstitutionali-
seerde personen die als geweldplegers te ty-
peren zijn. De groep agressieve delinquenten 

, bestaat uit gedetineerden die momenteel 
wegens geweldspleging een straf uitzitten in 
de Ramie gevangenis in Israel, een zogenaam-
de 'maximum security prison' voor commune 
delinquenten. 
Het onderzoek bestaat uit een sociologisch 
gedeelte, een psychologisch gedeelte, een 
endocrinologisch gedeelte, een psychofysiolo-
gisch gedeelte en een neuro-psychologisch 
gedeelte. 
Leiden zal dit laatste onderdeel voor haar 
rekening nemen. 

181. Criminaliteit en strafgevoeligheid 

Onderzoekers: W. Buikhuisen en I. G. M. 
Lachmann (zie ook nr. 21) 



Vraagstelling: 1) Bestaat er een verband tussen 
strafgevoeligheid (het vermogen vermijdings-
gedrag te leren) en normovertredend gedrag? 
2) In hoeverre wordt strafgevoeligheid mede 
bepaald door psychologische, neuropsycholo-
gische en psychofysiologische kenmerken van 
de betrokkenen? 
Onderzoekgroep: jongeren die moeite hebben 
met het naleven van gedragsregels in het 
algemeen en wetsregels in het bijzonder en 
een controlegroep van (in dit opzicht) door-
snee jongeren. 
Onderzoekinstrument: Het vermogen vermij-
dingsgedrag te leren zal worden vastgesteld 
via de door Lykken ontwikkelde methode. 
Het aantal gepleegde delicten zal worden 
geschat via een self-report vragenlijst. De 
proefpersonen zullen uitgebreid psycholo-
gisch, neuropsychologisch en psychofysiolo-
gisch worden onderzocht. Daarnaast worden 
zij uitgebreid geinterviewd over hun ouderlijk 
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. 	school, in hun vrije tijd en thuis. 
Planning: materiaalverzameling 1986/1987. 
Rapportage vanaf eind 1987. 

182. Achtergronden van chronische jeugd-
delinquentie 

Onderzoekers: W. Buikhuisen, P. van den 
Eshof, C. van der Plas-Korenhoff en R. C. G. 
Verbeek. 

Doelstelling: 1) Toetsing van de werkhypo-
these dat bij chronische jeugddelinquenten 
sprake is geweest van een mislukt socialisatie-
proces. 2) Onderzoeken welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor dit mislukte 
socialisatieproces. 3) Bestuderen van de 
consequenties van een mislukt socialisatie-
proces voor de verdere ontwikkeling van de 
betrokken personen. 4) Schetsen van het 
pad dat loopt van een mislukt socialisatie-
proces naar criminaliteit. 
Onderzoekgroep: geregistreerde jeugddelin-
quenten en een controlegroep van niet-delin-
quenten. 
Het onderzoekinstrument bestaat uit de 
volgende drie onderdelen: 1) Een uitgebreid 
interview over het ouderlijk huis, het func- 



tioneren van de betrokkenen op school, hun 
vrijetijdsbesteding en hun vriendengroep. 
2) Een neuropsychologisch onderzoek. 
3) Len psychologisch onderzoek. 
Planning: materiaalverzameling 1986/1987/ 
1988. Rapportage vanaf 1987. 

183. Weglopen en eriminaliteit 

Onderzoekers: E. H. M. Eurelings-Bontekoe, 
W. Buikhuiseti en Chr. Rademaker. 

Doelstelling: I) Bestuderen van de achter-
gronden van het van huis weglopen. 2) Be-
studeren van de relatie tussen weglopen en 
criminaliteit. 3) Vergelijking van weglopers 
en kinderen die niet weglopen m.b.t. het 
ouderlijk huis, waarin zij zijn opgegroeid en 
een aantal persoonlijkheidskenmerken. 
Onderzoekgroep: vrouwelijke studenten. 
Materiaalverzameling: De gegevens over het 
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van een schriftelijke vragenlijst en via een 
uitgebreid diepte-interview; het vaststellen 
van bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
geschiedt met behulp van schriftelijke psycho-
logische tests; het aantal gepleegde delicten 
wordt onderzocht via een self-report vragen-
lijst. 
De gegevens van dit onderzoek zullen worden 
vergeleken met die van de uitkomsten van een 
onderzoek bij mannelijke studenten die als 
kind aandachtvragend gedrag hebben ver-
toond. Dit wordt mede gedaan om inzicht te 
krijgen in mogelijke geslachtsverschillen met 
betrekking tot aard, frequentie, verschijnings-
vorm en hantering van problemen die zijn 
ontstaan ten gevolge van negatieve ervaringen 
in de vroege jeugd. 
Planning: materiaalverzameling 1986/1987. 
Rapportage 1987/1988. 

184. Onderzoek bq impulsiejagressieve 
kind eren 

Onderzoekers: W. Buikhuisen, E. 1-1. M. 
Eurelings-Bontekoe, P. van den Eshof, C. 
van der Plas-Korenhoff en R. C. G. Verbeek. 

Doelstelling: 1. Via een oridnterend onder- 
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zoek nagaan welke factoren samenhangen met 
irnpulsief agressief gedrag. In het bijzonder 
zal daarbij aandacht worden besteed aan 
factoren als: het ouderlijk huis waarin men 
opgroeit en kenmerken van de kinderen op 
psychologisch, neuropsychologisch en 
psychofysiologisch gebied. 2. Nagaan in welk 
opzicht deze `undercontrolers' zich onder-
scheiden van een groep zogenaamde 'over-
controlers' (kinderen die hun problemen niet 
in termen van agressief gedrag uiten, maar 
meer naar binnen richten b.v. via het vertonen 
van terugtrekgedrag. 
Onderzoekgroep: een groep kinderen die 
vanwege hun gedrag op een school voor zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen zijn geplaatst. 
Onderzoekinstrument: Voor dit onderzoek 
zal mede gebruik worden gemaakt van reeds 
bij deze kinderen verzamelde gegevens. Daar-
naast worden zij uitgebreid psychologisch, 
neuropsychologisch en psychofysiologisch 
onderzocht. 
Planning: materiaalverzameling 1984/1985/ 
1986. Rapportage 1985-1987. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 

185. Straftoemeting en persoonsfactoren 

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

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

186. School en precrimineel gedrag (verge-
hjkend onderzoek) 

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

'De school wordt beschouwd als een belangrijk 
instituut bij het afremmen of juist bij het 
zich ontwikkelen van precrimineel gedrag. 
Het onderzoek is er op gericht meer zicht te 
krijgen op de specifieke combinatie van 
variabelen m.b.t. de schoolsituatie welke 



preventief werken voor het optreden van 
crimineel gedrag. 

187. Vandalisme internationaal bezien 

Projectleider: dr. A. R. Hauber 

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. 

936 	188. Psychologische factoren in verband met 
afwilkend ged rag van jongeren 

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

Het doel van dit project is een overzicht te 
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 theorieen zullen in dit kader bijzon-
dere aandacht krijgen: de leertheorieen en de 
persoonlijkheidstheorieen. 

189. Achtergronden van sptibelgedrag 

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

Er bestaan tat van aanwijzingen dat het 
spijbelgedrag toeneemt en een hoogte 
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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 onderzoek richt zich op de volgende 
aspecten: 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 via de politie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 
met het RIAGG-Den Haag Zuid-West. 

190. Afhandeling door de kinderpolitie 

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

Uit de literatuur bestaat de indruk, dat onder-
ling grote verschillen bestaan in het afhande-
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 mogelij-
kerwijs in zwaarte uiteenloopt. Ook is het mo-
gelijk 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 afhandelingsbeleid in een 
zestal steden van uiteenlopende grootte te 
vergelijken. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt na te gaan in welke mate 
alternatieve straffen worden toegepast en in 
welke omstandigheden op enigerlei wijze 
hulp aan de jongere wordt verleend. 



ICatholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

191. Generaal-preventief effect van politieel 
en justitieel optreden 

Onderzoeker: dr. J. P. S. Fiselier 

Onderzoek naar de naoorlogse ontwikkelingen 
in de geregistreerde criminaliteit en de straf- 
rechtelijke reactie daarop. Het onderzoek 
spitst zich toe op het vraagstuk van het 
generaal-preventieve effect van het politiele 
en justitiele optreden. 

192. Massamedia en criminaliteit 

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

In dit promotie-onderzoek worden de effecten 
938 	van misdaadnieuws op het publiek en op 

strafrechtelijke functionarissen besproken. 
Vervolgens wordt een theorie gepresenteerd 
m.b.t. de vraag aan welke condities gebeurte-
nissen 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. 

193. 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. 

194. 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 bestu-
deerd. Het probleem van de heroineverslaving 



bij jeugdigen wordt aan de hand van het cul-
tuurbegrip (stelsel van waarden en normen) 
vanuit twee theoretische perspectieven 
benaderd. 
1) Sociaal cultureel: er wordt een beeld 
gevormd van (sub)culturen in Nederland met 
betrekking tot heroine, m.n. van ideeen over 
het gebruik van heroine en over de oorzaak en 
betekenis daarvan. 
2) Ontwikkelings-psychologisch: 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 maat-
schappelijk probleem van drugverslaving zou 
een uiting kunnen zijn van een uit de hand 
gelopen adolescentie-problematiek bij groe-
peringen van jongeren. 
Er wordt gekeken in hoeverre er verband 
bestaat tussen heroineverslaving en gezins-
c.q. opvoedingsachtergronden in de sociale 

939 	werkelijkheid. Daarbij wordt ingegaan op het 
fenomeen dat het zojuist genoemde ontwikke-
lings-psychologische 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 ver-
slaving als uiting van een fout gelopen op-
voeding. 

195. Vrouwencriminaliteit 

Onderzoeker: drs. C. J. C. Rutenfrans 

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



ICatholieke Universiteit Nijmegen 
Sectie Straf- en Strafprocesrecht 

196. Preventieve bevoegdheden in verkeers-
en vervoerswetgeving 

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

Een aantal wetten op het terrein van het 
verkeers- en vervoersrecht kent aan opspo-
ringsambtenaren bepaalde treventieve' 
bevoegdheden toe. Ook worden bevoegd-
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 gecon-
stateerde strafbare feiten, b.v. invordering/ 
inhouding van het rijbewijs (art. 22 WVW); 
b) ter voorkoming van het begaan van een 
bepaald strafbaar feit, b.v. rijverbod ex art. 

940 	28 WVW. 
In het 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.) 

197. 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 
onderzoek maakt deel van het onderzoek-
programma over het strafrecht in bijzondere 
wetten.) 



198. De Nederlandse rechtspleging in 
Groot-Brittannie gedurende de Tweede 
Wereldoorlog 

Onderzoeker: mr. drs. A. M. G. Smit 
Promotor: 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 om in de berechting, in het bijzonder 
van strafbare feiten gepleegd door kapiteins 
en schepelingen en andere opvarenden van 
Nederlandse schepen, te voorzien. Berechting 
heeft voornamelijk plaatsgevonden op grond 
van Wet Vaarplichtbesluit 1942 (Stb. 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 Neder- 

941 	landse vlag dienst te doen. In dit onderzoek 
wordt de totstandkoming en de werkwijze van 
deze gerechten op Brits territoir bekeken. 
(Het onderzoek maakt deel van het 
onderzoeksprogramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten.) 

199. Infiltratie als opsporingsmethode 

Onderzoeker: mr. P. M. Frielink 
Promotor: prof. mr . G. J. M. Corstens 

Onderzoek naar de juridische aspecten van het 
infiltreren als methode van opsporen. Onder-
zocht wordt o.a in hoeverre en terzake van 
welke strafbare feiten inzet van infiltranten al 
dan niet wenselijk is te achten, wat de 
mogelijke strafvorderlijke consequenties van 
deze wijze van opsporen kunnen zijn, hoe 
moet worden geoordeeld over de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van de infiltrant 
zelf en over de (on)wenselijkheid van een 
wettelijke regeling. (Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoeksprogramma over 
het strafrecht in bijzondere wetten). 

200. Strafbaarstelling van benadeling van 
schuldeisers 
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Onderzoeker: mw mr. C. M. Hilverda 
Promotor: prof. mr . G. J. M. Corstens 

Onderwerp: De inhoud en de hanteerbaarheid 
van de bepalingen uit het Wetboek van Straf-
recht die de benadeling van de schuldeisers in 
het vooruitzicht van of tijdens het faillisse-
ment strafbaar stellen (artikelen 194, 340— 
345, 349 en 421 Sr). 
Ondanks het feit dat bij een groot aantal 
faillissementen frauduleuze gedragingen een 
niet geringe rol spelen, worden de bij de 
fraude betrokken personen zelden vervolgd 
en veroordeeld op grond van bovengenoemde 
bepalingen, terwij1 deze toch speciaal voor die 
gevallen geredigeerd zijn. In dit onderzoek 
wordt nagegaan wat hiervan de oorzaken zijn, 
en op welke manier hierin verandering kan 
worden gebracht. (Het onderzoek maakt deel 
uit van het onderzoeksprogramma over het 
strafrecht in bijzondere wetten). 

Katholieke Universiteit Nijmegen Sectie 
Penitentiair recht en leugdrecht 

201. Strafrechtelijke sancties in Nederland 

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

Het onderzoek is gericht op de tenuitvoer-
legging van de strafrechtelijke vrijheidsbene-
mende maatregelen, te weten de plaatsing in 
een krankzinnigengesticht en de terbeschik-
kingstelling. Hierbij ligt het accent op het 
analyseren van de rechtsregels die de verschil- 
lende facetten van de tenuitvoerlegging 
(duur, verlenging, verlof, ontslag, rechts-
positie) beheersen en het toetsen of de gang 
van zaken in de praktijk met deze rechts-
regels in overeenstemming is. Het onderzoek 
maakt deel uit van een totaalonderzoek dat 
in Nijmegen wordt verricht naar de straf-
rechtelijke sancties in Nederland. De resul-
taten 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 publikatie in genoemd 
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werk vond ook een herschrijving plaats van 
de nieuwe strafrechtelijke vermogenssancties. 

202. Tenuitvoerlegging van voorlopige 
hechtenis en gevangenisstraf 

Onderzoeker: mr. P. C. Vegter 
Promotoren: 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. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht en Criminologie 

203. Decriminalisering algemeen en decrimina-
lisering van zedendelicten 

Onderzoeker: prof. L. H. C. Hulsman 

In het kader van de Raad van Europa werkt 
prof. L. H. C. Hulsman sinds 19:72 als voor-
zitter van de subcommissie Decriminalisering 
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 
karakter 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 daar-
mee in te laten wordt betwist. Als illustratie 
wordt hierbij gebruikt het terrein van (veron-
derstelde) problematische situaties in de 
sexuele sfeer van het leven. De doelstelling 
van dit onderzoek is enerzijds een algemeen 



begrippenapparaat te ontwikkelen t.a.v. die 
vormen van primaire criminalisering die in het 
rapport van 1980 onderbelicht bleven en 
anderzijds handelingsmodellen met betrekking 
tot criminaliseren in de sexuele sfeer aan te 
reiken. 

204. Decriminalisering en drugbeleid 

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

Sinds 1979 wordt onderzoek verricht in de 
sfeer van het drugbeleid. In 1979/1980 is 
met een internationale projectgroep een 
vergelijkend onderzoek verricht naar het 
drugbeleid in 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 kwalita- 

944 	tief en gedeeltelijk ook actie-onderzoek bij de 
verschillende (overheids)diensten die bij drug-
beleid betrokken zijn. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 1) hulpverlening 
(medische en sociale, zwak en sterk geinstitu-
tionaliseerd), 2) politie/justitie (politie, 0.M., 
gerechten, gevangenis, Ministerie van Justitie) 
en 3) de co6rdinerende instanties op centraal 
en lokaal niveau. Naast het onderzoek bij de 
diensten wordt participerende observatie ver-
richt bij de clienten. 
Doe(stetting van het onderzoek is am. inzicht 
te krijgen in: 1) de wijze waarop primaire 

• criminalisering de activiteiten van diensten 
buiten de justitiesector (hulpverlening, 
gemeentelijk beleid) beinvloedt; 2) de wijze 
waarop het internationale niveau de primaire 
en secundaire criminalisering op nationaal 
niveau beinvloedt; 3) de wijze waarop 
informatie (verschillend) verwerkt en geinter-
preteerd wordt in de verschillende kokers 
(hulpverlening, justitie) en op de verschillende 
niveaus; 4) Het onderzoeken van mogelijk-
heden en ontwerpen van strategieen om tot 
een de-escalatie van het drugbeleid te komen 
en de regulatie van het gebruilc van illegale 
drugs te laten plaatsvinden in dezelfde 
kaders, war die regulatie t.a.v. legale drugs 
plaatsvindt; 5) Tevens is het onderzoek 
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dienstbaar aan een vergelijking van processen 
van secundaire criminalisering op een terrein 
van pro-actief politie-optreden en op ter-
reinen van reactief politie-optreden. In het 
project wordt samengewerkt met de univer-
siteiten van Edinburgh, Bremen en Leuven 
en de afdeling soc. prey. geneeskunde yan 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 informatie die in die 
besluitvorming aan de orde komt, de externe 
factoren die de vrijheid van besluitvorming 
beperken en de mogelijkheden de vrijheid tot 
besluitvorming te vergroten. Verder zal 
regelmatig door tijdschriftartikelen een 
bijdrage worden geleverd aan het debat over 
het drugbeleid. 

205. 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. Methode. Door 
middel van een survey-studie wordt het be-
staan van een samenhang onderzocht tussen 
enerzijds de verwachtingen die mensen 
koesteren omtrent mogelijke gevolgen van 
(bepaalde vormen van) schadelijk klanten-
gedrag (EV-meting), en anderzijds het al dan 
niet stellen van zulke gedragingen door die 
mensen (gemeten d.m.v. een self-report 
instrument). 
Beide metingen hebben intussen plaatsgehad. 
Op dit moment worden de data verwerkt en 
geanalyseerd. 

206. 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. 

207. Misdaad, schuld, straf 

Onderzoeker: mr. F. E. Frenkel 

Dit onderzoek, dat sedert 1960 onafgebroken 
voortgang heeft gevonden, bestaat voorna-
melijk uit literatuuronderzoek met een breed 
wetenschappelijk spectrum. Het heeft geleid 
tot de bevinding dat de begrippen misdaad, 
schuld en straf moeten worden gezien als 
paradigmas 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 

946 	genoemde begrippenkader. 
Het is gebleken dat dit begrippenstelsel zelf 
geheei inconsistent is, hetgeen versluierd 
Wordt door het feit dat definiering van elk 
dezer begrippen steeds plaatsvindt met slechts 
aandacht voor den ervan met voorbijgaan van 
definidring van de andere: dus steeds in ter-
men van wederzijdse aflunkelijkheid. Het 
project bestaat uit de volgende deelonderzoe-
ken: lleksenprocessen'; `Zedendelicten'; • 
`Strafrecht en verdovende middelen'; Straf-
recht en bescherming van (menselijk) leven'. 
Het project staat geheel los van de meer 
functioneel gebaseerde strafrechtskritische 
stromingen voorzover het primair gericht 
is op de inhoudelijke ondeugdelijkheid van 
de categoriseringen (begrippenstelsel) `mis-
daad—schuld—stral 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 opmerkelijk 
atavisme. Men kan dit slechts langs historische 
en sociaal-culturele weg verklaren. ' 
Onder meer op dit terrein zijn talloze zelf- 

' standige onderzoeken mogelijk en wenselijk. 
Voor tot nu toe verschenen publikaties kan 
men zich wenden tot de onderzoeker. 



208. 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 krijgen met psychische 
problemen van burgers. 
Meer concrete vragen 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 ingescha- 

' 947 	keld, waarom we!, waarom niet. 
Voornaamste methoden van onderzoek zijn 
observaties, open intervieuws en in mindere 
mate dag- en nachtrapporten. Een voor-
onderzoek op het hoofdbureau is begin 1984 
met een rapport afgerond. Daarop aansluitend 
is een vervolg-onderzoek begonnen op een 

• tiental andere bureaus in Rotterdam, waarbij 
zowel rayonagenten als surveillanten zijn 
geihterviewd. Tevens is begin 1985 gestart 
met een vooronderzoek bij de door de politie 
gebruikte hulpverleningsinstellingen (Crisis-
centrum, RIAGG, etc.). 
Verslaglegging van deze fase van het onder-
zoek is geschied in december 1985, in de vorm 
van een boek getiteld `Te gek?! Politiewerk 
en clienten met psychische problemen.' 

209. De politie en haar clienten 

Onderzoeker: mevr. mr . C. Hogenhuis 

Het heersende beeld van de politie, zo blijkt 
uit talloze onderzoeken, is de politieman als 
bestrijder van criminaliteit. Wanneer men aan 
clienten van de politie denkt, dan hebben veel 
mensen onmiddellijk verdachten voor ogen. 
Wanneer men het functioneren van de 
politie bestudeert dan blijkt al snel dat het 



optreden van de politic voor het grootste 
deel reactief is, hetgeen inhoudt dat zij veeal 
optreedt nadat er aangifte is gedaan of omdat 
op enigerlei wijze om assistentie wordt ver-
zocht. 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 be-
fang inzicht te hebben in die verzoeken aan de 
politie. Vragen zijn: Naar aanleiding waarvan 
wendt men zich tot de politie, wie wenden 
zich tot de politie, wat vraagt men van hen, 
wat zijn de verwachtingen, hoe moet men 
hetgeen er plaats vindt (de vraag en de ver-
wachtingen van de burger en de reactie 
daarop van de politie) plaatsen en verklaren. 
In dit kader is een eerste onderzoek 'Akan-
gifte doen bij de politie' voltooid. Het betrof 
hier aangiften van kleine vermogenscrimina-
liteit. Een volgend onderzoek waarbij een 
honderdtal mensen dat om assistentie heeft 
verzocht is geinterviewd, is inmiddels ook 

948 	afgerond en gepubliceerd onder de titel 
`U belt ... wij komen'. Daarnaast wordt nog 
een uitgebreider onderzoek verricht bij 
slachtoffers die aangifte hebben gedaan van 
hetgeen hen overkomen is. Hierover zal in 
1986 worden gerapporteerd ander de titel 
Vat vindt u van de recherche'. 

210. Staat en geweld; een vergelijking tussen 
Glasgow en Rotterdam 

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

In het onderzoeksproject 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 opgevat als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een geciviliseerde samen-
leving als zou het een rationeel antwoord 
geven op problemen van burgers welke 
samenhangen met een bepaalde categorie 
gebeurtenissen ('criminaliteiC). 
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 politie-organi-
satie en andere (niet-)strafrechtelijke instan-
ties. 3) Welke factoren zijn van ifivloed 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 publikatie over de situatie 

949 in Glasgow voorbereid. In de toekomst zal 
een boek verschijnen met een vergelijking 
tussen Rotterdam en Glasgow. 

211. Representaties van het strafrechtehjk 
systeem en van het verschijnsel misdaad 

Onderzoekers: mevr. drs. E. B. M. Rood-
Pijpers en drs. J. P. A. van Velzen (zie ook 
nr. 37) 

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 bij 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 mechanis-
men van sociale controle in onze samenleving 
ten grondslag liggen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in twee hoofdfasen: een kwalita-
tief, explorerend gedeelte dat zich richt op de 
voorstellingen en een kwantificerend, 
beschrijvend gedeelte betreffende de spreiding 
van de gevonden voorstellingen bij de 
bevolking. Het eerste gedeelte is afgerond 
(begin 1981) en de resultaten ervan zijn 
gepubliceerd (als Mededeling van het 



Juridisch Instituut van de EUR). Het tweede 
gedeelte van het onderzoek is thans in 
uitvoering. Een eindpublikatie in de vorm van 
een proefschrift is voorzien voor eind 1986. 

212. Samenlevingen en Meine kriminaliteit'. 

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

Het onderzoek naar 	criminaliteit' en 
andere probleemsituaties vindt plaats in een 
stedelijke buurt en een plattelandsdorp. Dit 
onderzoek heeft twee doelen. Ten eerste een 
theoretisch exploratief doe!: inzicht verwer-
ven in de wijzen waarop bewoners en diensten 
probleemsituaties die op hun buurt c.q. dorp 
betrokken zijn, definieren en aanpakken en in 

• 	de dynamieken die uit deze interferentie 
tussen bewoners en diensten voortvloeien. 
Tevens worden deze inzichten voor de stede- 

950 	lijke context en de plattelandscontext met 
elkaar vergeleken en wordt hun betekenis voor 
de uitbouw van het theoretisch perspectief 
beschreven. 
Ten tweede heeft het onderzoek als, zeker 
niet minder belangrijk, doel het leveren van 
bruikbare aanbevelingen. Samen met betrok-
kenen worden zinvolle wijzen van omgaan met 
probleemsituaties, waannee niet of op een 
probleemcreerende wijze wordt omgegaan, 
ontwikkeld en in praktijk gebracht. Naast 
deze theoretisch en praktische inzichten 
!evert het onderzoek ook nog een aantal be-
denkingen en kritische kanttekeningen op bij 
het huidige debat (en de praktijk) m.b.t. 
kleine criminaliteit zoals dat vooral gevoerd 
wordt naar aanleiding van het Beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit en het Interim-
rapport van de Commissie kleine criminali-
teit. 
Methode. Er is gekozen voor een levensecht 
toegepast onderzoek. Dit type van onderzoek 
stelt bij de informatieverzameling de inter-
pretatie van de betrokkenen zelf centraal. 
Vandaar dat niet gekozen werd voor een 
enquete, maar voor een combinatie van onder-
zoeksmethoden als observatie, de analyse van 
een aantal door de betrokkenen opgestelde 
documenten en open interviews. Op schar- 



nierpunten in het onderzoek worden de in-
formatie en de daaruit resulterende inzichten 
teruggekoppeld naar de bewoners en de instel-
lingen. Het onderzoek in de stedelijke buurt 
bevindt zich in de fase van het concreet wer-
ken aan de projecten die uit de aanbevelingen 
resulteerden. Het onderzoek in het platte-
landsdorp verkeert in de fase van de data-
analyse. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en Kinderrecht 

213. Scheidingsbemiddeling. 

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

In vervolg op het onderzoek Tchtscheidings- 
951 	recht' naar de sociale, juridische en psycho- 

logische processen bij echtscheiding, werden 
de consultatieve basisgesprekken met schei-
dende 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 scheidingsproces voor 
de geestelijke gezondheid van man, vrouw en 
kinderen zo goed mogelijk verloopt. Hiermee 
wordt tevens gestreefd naar een doelmatige 
regeling van een zo rechtvaardig mogelijke 
afrekening, waarbij de levensmogelijkheden 
van man, vrouw en kinderen zoveel mogelijk 
worden bevorderd en zo min mogelijk be-
lemmerd. Aan de hand van protocollen van 
de scheidingsbemiddelingsprocessen wordt 
een nauwkeurige beschrijving en analyse 
gemaakt van deze methode. 
Een literatuurrapport over scheidingsbemid-
deling in de V.S., Engeland en Nederland is 
in concept gereed. In 1986 verscheen, onder 
de titel `Samen trouwen, samen scheiden' 
bij Tjeenk Willink te Zwolle, een handleiding 
voor de methode van scheidingsbemiddeling 
van G. P. Hoefnagels. 
De gehanteerde methode zal tevens worden 
vergeleken met de methoden elders, in het 



bijzonder te Birmingham, Bristol en Gronin-
gen. Door middel van controle-zittingen en 
interviews zullen in een follow-up studie de 
resultaten worden getoetst. 
Het onderzoek `Scheidingsbemiddeling' 
maakt deel uit van het voorwaardelijk gefi-
nancierde projekt Iluwelijkssluiting en 
huwelij ksontbinding'. 

214. Kinderen over gezin en echtscheiding 

Onderzoeker: mevr. drs. C. G. M. van Wame-
len 
Promotor: prof. dr. G. P. Hoefnagels 

Onderzocht werd hoe kinderen clenken over 
het wonen in 66n- en twee-oudergezinnen, 
over echtscheiding, de woonsituatie na schei-
ding en omgang. In 1980 verscheen een 
literatuurrapport. In april 1981 startte het 
veldonderzoek op 16 basisscholen (klassen 

952 	4 t/m 6). (Zie Voortgangsverslag deel I). 
Naast verslaglegging van dit veldonderzoek, 
worden recente wetsvoorstellen m.b.t. ouder-
schap en ouderlijk gezag na scheiding getoetst 
aan de respons van de kinderen, het Europees 
voor de rechten van de mens en de Recom-
mendation on parental responsibilities van de 
Raad van Europa (1984). 
Eind 1986/begin 1987 wordt het onderzoek 
afgerond met een promotie. 

215. Leiderschapsstijlen bij de politic 

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

Dit onderzoek werd in 1983 gestart. Nagegaan 
wordt welke leiderschapsstijlen op verschil-
lende niveaus worden gewenst en in de prak-
tijk gebracht. Aan de hand van een vragenlijst 
zijn de stijlen van leidinggeven inmiddels 
geinventariseerd. 
Centrale vraagstelling in dit onderzoek is in 
hoeverre veranderingen in de organisatie (van 
de politie) ook een andere leiderschapsstij1 
noodzakelijk maken. In het kader van dit 
onderzoek wordt ook het leidinggeven aan 
wijkteams en de teampolitie betrokken. 
Gegevens worden verzameld over het func- 



tioneren van de bestaande wijkteams en de 
meest geeigende leiderschapsstijlen voor 
het effectief functioneren hiervan. 
Er bestaat een nauw samenwerkingsverband 
met onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Leiden (dr. A. Muller en drs. G. van der 
Woude). 

216. Zelfconfrontatie en ajfectieve 
dissonantie bij de huwehjkssluiting 

Onderzoeker: prof. drs. W. van Gilst 
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 willen 
weten. Er bestaat een spanningsveld tussen het 
huwelijk als persoonlijke relatie en de institu- 
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	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). 
Hiermee kan worden vastgesteld of bepaalde 
consequenties van het wettelijk huwelijk of 
een eventueel zakelijk conflict daarin actief 
in het waarderingssysteem van iemand wor-
den opgenomen. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Poinpe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen 

217. Personen-, familie- en jeugdrecht 

Onderzoekers: prof. mr . M. Rood-de Boer, 
mr. A. P. van der Linden, mr. J. M. Jongh-
Bruins en mr. C. Enkelaar 

Samenwerlcing met de sectie jeugdrecht van 
de Katholieke Hogeschool te Tilburg (mr. P. 
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Vlaardingerbroek emmr. M. de Bruijn-
Liickers) 

Bestudering van ontwikkelingen op het gebied 
van het afstammingsrecht, het relatierecht, 
de ouderlijke macht en minderjarigheid, 
de jeugdbescherming en de jeugdbescher- 
mingsmaatregelen, het jeugdsanctierecht en 
de jeugdcriminologie, alternatieve sancties 
voor jeugdigen, de positie van allochtone 
jongeren en het jeugdbeleid van de rijksover-
heid. 
Begindatum: 1980. 
Doorlopend project. 

218. De positie van minderjarigen op het 
terrein an het jeugdrecht, de jeugdbe-
scherming en het jeugdbeleid 

Onderzoeker: mr. A. P. van der Linden 
Promotor: prof. mr . M. Rood-de Boer 

Onderzoek naar de positie van minderjarigen 
op het terrein van het jeugdrecht, de jeugd-
bescherming en het jeugdbeleid. Dit onder-
zoek bestaat uit een historisch gedeelte en 
een analyse van de vigerende regelingen met 
berrekldng tot de positie van jeugdigen tot 
12 jaar. 
Begindatum: 1984. • 
Geschatte einddatum: 1988. 

219. Positie minderjarigen in een jeugd-
beschermingsinrichting 

Onderzoeker: mr. A. van Vliet 
Promotor: prof. mr . C. Kelk 

Studie naar de (rechts)positie van mincierja-
rigen in een jeugdbeschermingsinrichting. Het 
onderzoek bestaat uit drie delen. 1) Het 
analyseren van de beklagzaken (waartoe de 
mogelijkheid bestaat sinds mei 1984) en die 
vergelijken met die in het gevangeniswezen. 
2) Het vergelijken van de rechtspositie van 
minderjarigen in rijksinrichtingen met die in 
particuliere inrichtingen. 3) Het vergelijken 
van de rechtspositie van minderjarigen in 
verschillende soorten particuliere inrichtingen. 



Begindatum: 1985. 
Geschatte einddatum: 1990. 

220. Jeugdigen en rechtspraak 

Onderzoeker: mr. J. M. Jongh-Bruins 
Promotor: prof. mr . M. Rood-de Boer . 

Theoretisch en praktisch onderzoek naar de 
(rechts)positie van jeugdigen in de kinder-
rechtspraak in Nederland. Een rechtshisto-
risch en rechtsvergelijkend onderzoek maakt 
daarvan deel uit van dit project. 
Begindatum: 1986. 

- Geschatte einddatum: 1990. 

221. Fraude-officieren 

Onderzoekers: mr. J. H. Peek en mr. dr. 
H. G. van de Bunt 

955 	Door een participerende observatie op twee 
parketten wordt bezien of de premisse van 
een leidende en coordinerende rol 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 vervolgingsbeslissingen worden genomen 
in het complexe opsporingsgeheel. 
Begindatum: 1985. 
Geschatte einddatum: 1986. 

222. Fraudebewustzijn 

Onderzoekers: mr. C. H. Brants-Langeraar en 
K. L. K. Brants 
Promotoren: prof. mr . A. H. J. Swart en 
prof. dr. D. McQuail (UvA) 

Kwalitatief onderzoek naar veranderingen in 
de sociale constructie van witteboorden-
criminaliteit tussen 1973 en 1983, met 
nadruk op de wisselwerking: Strafrecht 
— media — beleid. Het materiaal bestaat uit 
wetenschappelijke literatuur, rechtspraak, 
berichten in media en officiele overheids-
publikaties (waaronder kamerstukken van de 
betreffende periode) alsmede een aantal 
'case-studies' (Slavenburg, Uniser, Papa 
Blanca, Haarlemse bouwfraude en totstand- 



koming Wet ketenaansprakelijkheid). Doel van 
het onderzoek is een beschrijving van de 
structurele factoren die de sociale constructie 
van criminaliteit in het algemeen en van 
witteboordencriminaliteit in het bijzonder 
beinvloeden. Voorts wordt beoogd een 
bijdrage te leveren aan theorievomiing op dit 
gebied. 
Begindatum: 1984. 
Geschatte einddatum: 1988. 

223. Ontwikkelingen met betrekking tot 
juridisch ouderschap 

Onderzoeker: mu. C. Enkelaar 
Promotor: prof. mu . M. Rood-de Boer 

Onderzoek naar de ontwikkelingen m.b.t. 
juridisch vader- en moederschap sinds de in-
voering van het BW (1838). Onderzoek naar 
rechtsvragen op dit gebied naar aanleiding van 
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	recente.  ontwikkelingen op het medische 
vlak (moderne voortplantingstechnieken) 
en het maatschappelijke vlak (adoptie, draag-

• moederschap). 
Begindatum: 1984. 
Geschatte einddatum: 1990. 

224. De overdracht van de tenuitvoerlegging 
van strafVonnissen 

Onderzoekers: mu. M. Broos en mr. D. J. M. 
W. Paridaens 
Promotoren: prof. mu . A. H. J. Swart en 
dr. P. J. Baauw 

In het kader van de Raad van Europa en van 
de Benelux zijn in de laatste decennia ver-
dragen tot stand gekomen die betrekking 
hebben op een nieuwe vorm van internatio-
nale rechtshulp: de overdracht van de tenuit-
voerlegging van strafvonnissen. Wat de Raad 
van Europa aangaat, vallen te noemen het 
Europees Verdrag inzake de internationale 
geldigheid van strafvonnissen (1970) en het 
Verdrag inzake de overbrenging van straf- 
rechtelijk gevonniste personen (1983). 
De landen van de Benelux sloten in 1968 een 
verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rech-
terlijke beslissingen in strafzaken. 



Het onderzoek wil een juridische analyse ge-
ven van de vier verdragen welke de Nederland-
se regering voornemens is te bekrachtigen en 
van de Nederlandse uitvoeringswetgeving. 
Mevrouw Paridaeris behandelt in haar proef-
schrift de materiele voorwaarden voor het 
overdragen en het overnemen van de executie 
van vonnissen. Mevrouw Broos behandelt 
de diverse procedures voor de tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse vonnissen. 
Begindatum: 1985 (Broos) en 1984 (Pari-
daens). 
Geschatte einddatum: 1989 (Broos) en 1988 
(Paridaens). 

225. De intramurale rechtspositie van TBR-
gestelden 

Onderzoekers: prof. mr . C. Kelk en prof. dr. 
F. H. L. Beyaert 

957 	Onderzoek naar de mogelijkheid om te ko- 
men tot een beklagregeling voor t.b.r.-gestel-
den, naar analogie van het beklagrecht voor 
gedetineerden. Dit onderzoek geschiedt in 
het kader van het lidmaatschap van de staats-
commissie-rechtspositie t.b.r.-gestelden (de 
commissie-Haars). 
Begindatum: 1983. 
Geschatte einddatum: 1988. 

226. Dwang en drang bij de psychiatrische 
opname en behandeling in het algemeen en 
in de forensische psychiatric 

Onderzoeker: drs. F. A. M. M. Koenraadt 
(zie ook nr. 19) 

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. 

227. Afzondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen 

Onderzoeker: dr. L. M. Moerings 



Samenwerking metprof. dr. I. Barakk, 
Sociology Department, Wayne State 
University, Detroit 

Dit onderzoek maakt deel uit van een inter-
nationaal project betreffende de toepassing 
van afzondering in penitentiaire inrichtingen. 
Het richt zich zowel op de frequentie waar-
mee als op de omstandigheden waaronder de 
afzondering wordt toegepast. 
In verband met het verblijf van de onder-
zoeker gedurende een half jaar in Detroit 
(V.S.) is dit project aangevuld met een studie 
naar isolatie binnen het Amerikaanse gevan-
geniswezen. 
Begindatum: 1984. 
Geschatte einddatum: 1987. 

228. Probleemgebieden binnen het Neder-
landse gevangeniswezen 

958 	Onderzoekers: dr. L. M. Moerings en prof. 
mr. C. Kelk 

Een thematische benadering van de problemen 
bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbene-
mende sancties. In verband met het verblijf 
van de onderzoeker gedurende een half jaar 
in de Verenigde Staten is dit onderzoek  nit-
gebreid tot probleemgebieden in het Ameri-
kaanse gevangeniswezen. 
Begindatum: 1985 ' 
Geschatte einddatum: 1987. 

229. De medische rechtspositie van gedeti-
neerden 

Onderzoeker: prof. run. C. Kelk 

Onderwerp: de rechten van gedetineerden in 
Nederland met betrekking tot hun medische 
verzorging, zowel in somatische als in psychia-
trische zin. 
Begindatum: 1986. 
Geschatte einddatum: 1986. 



230. Het optreden van de politie bij vrouwen-
mishandeling 

Onderzoeker: drs. M. Wostmann 
(Zie ook nr. 18) 

Empirisch onderzoek naar de rol van de 
politie bij de aangifte van mishandeling van 
vrouwen. 
Begindatum: 1 september 1985. 
Einddatum: 1 februari 1987. 

231. De rol van voorlichting omtrent de 
dader in de strafrechtspleging 

Onderzoeker: mr. J. A. Janse de Jonge 
Promotor: prof. mr . C. Kelk 

Tegenwoordig is kennis van de dader een 
noodzakelijke voorwaarde voor een humane 
strafrechtspleging en is de criminele politiek 

959 	een geintegreerd onderdeel van de sociale 
politiek. Echter, sinds kort heeft het resocia-
lisatie- en behandelingsideaal veel van zijn 
oude glans verloren. Wat betekent dit voor 
de positie van de reclassering en de foren-
sische psychiatrie, voor de voorlichting aan 
de rechter en diens straftoemetingsvrijheid 
en voor een moderne strafrechtstheorie? 
Het onderzoek naar voorlichting en straftoe-
meting in Nederland is historisch en rechts-
theoretisch van aard. Bediscussieerd worden 
ontwikkelingen binnen de strafrechtspleging 
— met name op het terrein van de reclassering, 
maar ook de forensische psychiatrie komt 
aan de orde — in relatie met strafrechtstheo-
rieen zoals de positivistische school (1850— 
1900), de moderne richting (1880-1930) en 
de defense sociale nouvelle c.q. de Utrechtse 
School (1945-1960). 
Begindatum: 1985. 
Geschatte einddatum: 1988. 

232. Forensisch psychiatrische rapportage 

Onderzoeker: drs. F. A. M. M. Koenraadt 
Promotoren: prof. mr . C. Kelk en prof. dr. 
F. Beyaert 

Onderzoek naar huidige en oude (van rond 



de eeuwwisseling) forensisch psychiatrische 
rapporten. Het materiaal bestaat uit: 
1:De huidige rapporten (400 in totaal uit 

{ 1982 en 1983). Deze werden in samenwer-
king met drs. J. Onland onderzocht in het 
Pieter Baan Centrum. De resultaten hiervan 
worden gepubliceerd in artikelvorm. 
2. De oude rapporten. Deze worden onder-
zocht in samenwerking met drs. A. Pouw in 
de Rijksarchieven van voomamelijk Haarlem 
en 's Hertogenbosch. hen onderzoeksverslag 
is eind december 1985 gereed gekomen. 
3. Bundel 19e en 20e eeuwse strafzaken. 
Doel: aan de hand van historische processen 
inzichtelijk maken hoe in de Nederlandse 
strafrechtspleging de aandacht voor de 

. persoon van de dader vorm heeft gekregen. 
Dit deel van het onderzoek geschiedt in 
samenwerking met dr. S. Faber, drs. S. van 
Buller, mr. J. A. Janse de Jonge, drs. P. Ippel 
en drs. D. de Bidder. 

960 	Begindatum: 1984. 
Geschatte einddatum: 1988. 

233. Verbale interactie in de rechtszaal 

Onderzoeker: mr. P. L. Bal 
Promotoren: prof. dr. G. Snel (UvA) en 
prof. mr . C. Kelk 

In dit onderzoek staat de verbale interactie 
tussen rechter en verdachte tijdens de straf-
zitting (van de politierechter) centraal. Het 
onderzoek is erop gericht inzicht te verschaf-
fen in algemene structuurkenmerken van 
forensische communicatie aan de hand van 
een.analyse van getranscribeerde bandop-
namen van strafzaken. In het kader van het 
programma strafrecht, rechtsbescherming 
en totale instituties vormt deze `rechtssocio-
lingufstische' benadering van communicatie 
binnen de juridische institutie een aanvulling 
op de strafrechtswetenschappelijke benade-
ring. Nagegaan zal worden of en in hoeverre 
beginselen van straf(proces)recht, die garant 
staan voor rechtsbescherming van de ver-
dachte in het strafproces, gestalte krijgen in 
het feitelijk verloop van de verbale interac-
ties ter terechtzitting. 



Begindatum: 1982. 
Geschatte einddatum: 1986. 

234. Faciliterende omstandigheden voor het 
ontgaan en overtreden van economisch 
strafrechtekke bepalingen 

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

Theoretische studie naar de betekenis die in 
criminologische theorieen wordt gehecht 
aan de faciliterende rol van `derden' met 
name professionele beroepsgroepen. 
Begindatum: 1986. 
Geschatte einddatum: 1988. 

235. Criminologische theorieen en sociale 
controletheorieen 

Onderzoeker: mr. P. Moedikdo Moeliono 

961 	Analyse van verschillende theoretische bena- 
deringswijzen van crimineel gedrag. Analyse 
van het ontstaan en de verschillende uitwer-
kingen van de zogenaamde sociale controle-
theorieen 
Begindatum: 1985 
Einddatum: 1987. 

Katholieke Hogeschool Tilburg vakgroep 
strafrechtswetenschappen 

236. Strafrecht en drugs 

Onderzoekers: drs. A. M. van Kalmthout, 
drs. H. F. C. Rombouts, mr. J. B. H. M. Sim-
melink, mr. Y. G. M. Baayens-van Geloven, 
mr. J. M. A. van Atteveld, mr. 0. Anjewier-
den, P. van Vugt, S. Walther, R. Freeman en 
P. van Vugt 

Sedert het begin van de jaren zeventig ziet 
Nederland, zoals vele andere landen in West-
Europa, zich geconfronteerd met een nog 
steeds groeiend probleem van het gebruik 
van en handel in verdovende middelen, in 
het bijzonder van zogeheten 'hard-drugs'. 
Tot op heden is de aandacht vooral gericht 
geweest op die aspecten die direct verband 
hielden met de volksgezondheid en hulpver- 



!ening. De functie en betekenis van het straf-
recht is daarbij slechts partied onderwerp 
van onderzoek geweest. Toch wordt de wis-
selwerking tussen de zogeheten `Drugsproble-
matiek' en het strafrecht meer in het alge-
meen, de criminele politiek, steeds manifes-
ter. Om enkele voorbeelden te noemen: 
de verzuhnde toepassing van dwangmiddelen, 
de problematiek van de anonieme getuige - 
en de agentprovocateur, de gebondenheid 
aan internationale verdragen, het Vraagstuk 
van de gedwongen behandeling en het grond-
wettelijke recht op lichamelijke integriteit, 
de capaciteitsproblematiek van het gevan-
geniswezen, het regiem- en controlevraagstuk 
binnen penitentiaire inrichtingen, de reikwijd-
te van de beginselen van behoorlijk proces-
recht, strafbaarstelling van voorbereidings-
behandelingen etc. 
Bij al deze genoemde voorbeelden speck de 
drugsproblematiek een dominerende rol. 

962 De invloed daarvan op de wetgeving, recht-
spraak, opsporings-, vervolgings- en straftoe-
metingspraktijk, reikt echter verder dan het 
terrein van de drugs. Het is deze samenhang 
die het hoofdonderwerp van dit onderzoek 
vormt. 
Beoogd wordt een omvattend commentaar 
op de wettelijke en pseudowettelijke rege-
lingen met betrekking tot drugs te redigeren, 
waarin tevens 6ok aandacht zal worden 
besteed aan de internationale aspecten van 
de drugsproblematiek. 
Begindatum: maart 1986. 
Verwachte einddatum: 1990. 

237. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
natuurkke personen in het kader van de 
rechtspersoonproblematiek. 

Onderzoeker: mr. M. J. H. M. de Vries-
Leemans 

Onderzoek naar de strafrechtelijke positie 
van natuurlijke personen in geval de feitelijke 
gedraging plaatsvond in.het kader van een 
rechtspersoon. Zowel functioneel daderschap, 
opdracht- en feitelijk leidinggeven alsmede 
enige bijzondere wetsartikelen (art. 140 Sr.) 
zullen besproken worden. 



Begindatum: september 1985. 
Verwachte einddatum: 1990. 

238. Politiebevoegdheden bij ordehandhaving 
en hulpverlening 

Onderzoeker: mr. J. R. Eland 

Systematisch literatuur- en jurisprudentie- 
onderzoek inzake de bevoegdheden van 
politie op bovengenoemde gebieden. 
Begindatum: april 1986. 
Verwachte einddatum: 1991. 

239. Alternatieve strafrechtekke sancties 

Onderzoeker: drs. A. M. van Kalrnhout 
Promotoren: prof. mr . P. J. P. Tak en 
prof. mr . A. C. 't Hart. 

Tegen de achtergrond van een voortdurende 
963 	tendens tot humanisering van de strafrechts- 

pleging enerzijds en vergroting van de doel- 
matigheid en kostenbeheersing van het 
justitieel apparaat anderzijds worden in 
binnen- en buitenland experimenten opgezet 
met zogeheten `alternatieve sancties'. Deze 
experimenten roepen een veelvoud aan vragen 
van zowel theoretische als praktische aard op: 
wat is het doe!, de functie en de rechtvaar-
diging van de strafsanctie; in hoeverre dient 
daarbij een onderscheid gemaakt te worden 
tussen de straf in formele zin aan de ene kant 
en andere juridische, al dan niet strafrechte-
lijke, sancties anderzijds? In hoeverre ver-
draagt de toenemende neiging bestuursorga-
nen zoals het OM uit te rusten met straftoe-
metingsbevoegdheden zich met de idee van de 
machtenscheiding en met de in de Grondwet 
en internationale verdragen verankerde waar-
borgen voor justitiabelen? In hoeverre dient 
de strafexecutie exclusief voorbehouden te 
zijn aan een overheidsorgaan? 
Dit onderzoek is met name toegesneden op de 
experimenten met de alternatieve sanctie 
`Dienstverlening', alsook op de ontwikke-
lingen met betrekking tot de `transactie' en 
het `voorwaardelijk sepot'. 
Aandacht zal worden besteed aan soortgelijke 
ontwikkelingen in het buitenland, in het bij- 



zonder Engeland, Amerika, Frankrijk, Duits-
land en Scandinavie. 
Begindatum: 1980. 
Verwachte einddatum: 1986. 

Katholieke Hogeschool Tilburg 
Sectie Jeugdrecht 

240. Ondertoezichtstelling van autochtone en 
niet-autochtone kinderen in Nederland 

Onderzoekers: prof. mr . M. Rood—de Boer 
en mr. P. Vlaardingerbroek 

Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve 
verschillen tussen de ondertoezichtstelling bij 
autochtone en niet-autochtone jongeren. Het 
onderzoek vindt plaats bij diverse raden voor 
de kinderbescherming en bij enkele (bureaus 
van de) kinderrechters. 
Recente publikaties: 

964 	1. `Niet-autochtone jongeren en de jeugdbe- 
schermingsmaatregel van ondertoezichtstel-
ling', Just. Verkenningen 1985, nr. 3, pag. 
91-113. 
2. Onderzoeksrapport van de sectie: 'De on-
dertoezichtstelling van niet-autochtone jeug-
digen in Nederland', mei 1985 (verkrijgbaar 
bij onze sectie). 

• 
241. Ontwikkelingen binnen het afstammings-
recht 

Onderzoeker: prof. mr . M. Rood—de Boer 

In dit project worden de ontwikkelingen 
binnen het afstammingsrecht bestudeerd en 
wordt gekeken naar de (mogelijke) juridische 
complicaties van nieuwe conceptietechnieken 
(IVF, KID, embryo-transfer, embryo-donatie) 
en andere in zwang rakende vormen van 
kinderen krijgen, zoals draagmoederschap. 

242. Advies en informatie bij echtscheiding 

Onderzoekers: prof. mr . Rood—de Boer en 
mr. P. Vlaardingerbroek 

De sectie jeugdrecht van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg onderzoekt de activiteiten 
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van twee echtscheidingsadviesbureaus, te 
weten: Buro Echtscheiding in Eindhoven en 
Spreekuur Echtscheiding te Venlo. 
Het onderzoek vindt op 2 wijzen plaats: 
enerzijds worden de registratieformulieren 
geinventariseerd en getabelleerd om inzicht 
te krijgen in de aard van de hulpvraag, de 
woonplaats van de client, gespreksduur, enz. 
Anderzijds worden de clienten van beide 
bureaus benaderd met een schriftelijke 
enquete in de hoop gegevens te verkrijgen 
over hun scheidingsproces en hun bevindingen 
met het bureau/spreekuur.. 
Het onderzoek zal begin 1987 moeten resul-
teren in een evaluatie-rapport en een weten-
schappelijk artikel. 

243. Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden m.b.t. kinderen 

Onderzoeker: prof. mr . M. Rood—de Boer 

Dit onderzoek is gestart n.a.v. een opdracht 
van de International Society on Family Law 
i.v.m. het wereldcongres in Harvard van 16— 
19 juni 1982. Het betreft een studie op de 
rand van de medische en de juridische weten-
schap zoals b.v. naar de rechtspositie van 
minderjarigen in de gezondheidszorg, eutha-
nasie bij zwaar gehandicapte baby's en kin-
deren, enz. Dit onderzoek betekent ook het 
geven van adviezen aan en beantwoording van 
vragen uit de medisch-specialistische praktijk 
en het houden van voordrachten. De studie 
zal leiden tot een of meer wetenschappelijke 
publikaties. 

244. Verslaving en kinderbeschermingsmaat-
regelen in het arrondissement Breda 

Onderzoekers: prof. mr . M. Rood—de Boer 
en mr. P. Vlaardingerbroek 

Het betreft (voorlopig) een inventariserend 
onderzoek naar (verslaafde) ouders en (ver-
slaafde) kinderen die in het arrondissement 
met een kinderbeschermingsmaatregel 
worden geconfronteerd. Het materiaal be-
staat uit dossiers van de in de jaren '82—'86 
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uitgesproken kinderbeschermingsmaat-
regelen. 
Elet onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 
van het Samenwerkingsverband Breda en zal 
t.z.t. resulteren in een rapport en/of weten-
schappelijk artikel. Mogelijk dat in een later 
stadium dit onderzoek naar andere arrondisse-
menten kan worden uitgebreid. 
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SOCIAAL EN CULTUREEL PLAN-
BUREAU* 

245. Samenhang op het terrein van de justitie 

Dit onderzoek maakt deel uit van het veel 
breder opgezette onderzoek Inhoudelijke 
Samenhang binnen het Sociale en Culturele 
Terrein. Hierin 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. 
Publikaties. Tot nu verscheen van de hand van 
prof. dr. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman 
het deel Samenhang in de hulpverlening aan 
justitie-clienten (Stukwerk nr. 27). Dr. R. P. 
Mulder publiceerde in het voorjaar van 1986 
de studie Samenhang in de politiezorg (Stuk-
werk nr. 34). Eind 1986 verschijnt Samenhang 
in de jeugdhulpverlening van drs. J. M. 
Timmermans. 

246. Politie in de wqk 

Onderzoeker: dr. R. P. Mulder 

In dit onderzoek wordt nagegaan welke achter-
gronden en werkwijzen in de verschillende 
steden het wijkgebonden politiewerk (wijk- en 
rayonagenten en wijkteams) heeft, hoe de 
wijken worden gekozen, hoe er in concreto 
wordt samengewerkt met bestaande voor-
zieningen op het terrein van hulpverlening, 
en hoe de andere politietaken worden vervuld. 
De studie steunt voor een deel op het eerder 
verschenen rapport Samenhang in de 
politiezorg. 
Publikatie naar verwachting in de loop van 
1987. 

247. Justitie en verzekeringen 

In veel fasen van het strafrecht zijn raakvlakken 
aanwezig met de schadeverzekering. In 
sommige gevallen functioneren justitie en 
verzekering daarbij als twee complementaire 
stelsels: beide zijn er op gericht schade te 

*Postbus 37, 2280 AA Rijswijk (ZH). 



vereffenen, beide kennen een verhaal op de 
dader, beide zijn alert tegen overvraging en 
misbruik, beide doen aan preventie en voor-
lichting, beide slaan hun kosten collectief om. 
In deze studie wordt onderzocht welke rot 
de hier gevonden interdependentie in de 
praktijk speelt en wat dit betekent voor de 
vraag naar recht. Vragen: Is er reden om te 
komen tot een andere taakafbakening? Is het 
mogelijk de vraag naar recht af te remmen door 
het aanbod van de verzekeringen uit te breiden 
of aan te paesen, of kan er een collectieve 
voorziening worden gecreeerd die de voordelen 
van beide stelsels in zich verenigt? 
Publilcatie van de studie wordt verwacht in 
1987. 

248. Sociaal en Cultureel Rapport 1986 

Dit tweejaarlijks verschijnende rapport van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau bevat 
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	ook in 1986 weer een hoofdstuk dat is gewijd 
aan ontwikkelingen op het terrein van justitie 
en politie. Deze keer is extra aandacht 
besteed aan de verhoudingen die er binnen de 
justitiesector bestaan tussen de publieke en 
particuliere sfeer. Nagegaan wordt welke 
bevolkingsgroepen gebruik maken van de 
gesubsidieerde en ongesubsidieerde rechtshulp, 
hoe de verhoudingen zijn op het gebied van 
bewaking en beveiliging en welke verande-
ringen er in dit opzicht optreden. Ook worden 
weer de resultaten van enkele periodieke 
surveys gepubliceerd. Zo wordt ingegaan 
op gevoelens van onveiligheid, meningen 
over altematieve straffen, en houdingen 
ten opzichte van drugsgebruik. 
Publikatie: september 1986. 

Onder de noemer Detenninanten ontwikke-
ling lcwartaire sector ;viten de volgende 
twee, voomamelijk kwantitatief gerichte, 
projecten. 

249. Analyse personeels- en kostenontwikke-
ling kwartaire sector 

Onderzoeker: drs. F. P. van Tulder 

In het zesde bulletin van het project Perso- 



neelsvoorziening kwartaire sector zijn de 
ontwikkeling van de personeelssterkte en de 
kosten per gebruikseenheid centraal gesteld. 
In een volgend bulletin zal aandacht worden 
besteed aan de ontwikkeling van 'overhead' 
en uitvoerend personeel en van verschillende 
kostencomponenten in relatie met prestatie-
indicatoren van de geanalyseerde voor-
zieningen. Tot de nader te analyseren voor- 
zieningen behoren de politie en de rechtspraak. 
Het zevende bulletin is gepland voor 1987. 

250. Prifsgevoeligheid en 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 
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	bijdrage invloed heeft op het gebruik. Als 
gevolg daarvan zijn de budgettaire gevolgen 
van de verhoging van de eigen bijdrage 
onduidelijk. Het SCP-onderzoek naar de 
gevolgen van de eigen bijdrage voor de rechts-
hulp sluit aan op eerder door het SCP verricht 
onderzoek op het terrein van de gezondheids-
zorg en het openbaar vervoer alsmede op het 
WODC-onderzoek naar de gevolgen van de 
wijzigingen van de Wet Rechtsbijstand On- en 
Minvermogenden. 
Het SCP zal naar verwachting in 1987 met een 
publikatie komen. 



ONDERZOEK DOOR OF ONDER 
AUSPICIEN VAN DE AFDELING ONDER-
ZOEK EN ONTWTKKELING VAN DE DIREC-
TIE POLITIE VAN HET MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN* 

251. Actie-onderzoek Gemeentepolitie 
Haarlem 

Onderzoekers: drs. W. Broer, drs. C. C. Schreu-
der en drs. C. D. van de Vijver 

Het actie-onderzoek Haarlem betreft een 
veelomvattend project waarin een optimale 
balans wordt nagestreefd tussen enerzijds de 
behoefte van het korps om een verantwoord 
organisatie-ontwikkelingsproces in gang te 
zetten en anderzijds het belang om generali- 
seerbare kennis omtrent veranderings-
mogelijkheden en effectiviteits- en legitimi-
teitsvraagstuklcen te verwerven. Het onder- 
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	zoekproject valt uiteen in een tweetal 
componen ten. 
1. Een evaluatie van de inteme ontwikkeling 
van het korps. 
Op basis van een inventarisatie van problemen 
en krielpunten 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. In januari 1985 
is een tweede stap gemaakt met de instel-
ling van nog 5 wijkteams. 
In de tussenliggende periode heeft een uit-
voerige evaluatie binnen het korps plaats-
gevonden: Naast het functioneren van de 
eerste drie teams stonden daarbij ondermeer 
de meningen van de korpsleden omtrent het 
organisatie-ontwikkelingsproject centraal. 
Hierbij is onderrneer gebruilc gemaakt van 
vragenlijsten, dossieranalyse en participerende 
observatie. 
Len interimrapport over de eerste ervaringen 
van de team- en korpsleden is in 1984 
gepubliceerd. Daarnaast zal binnen afzienbare 
tijd een interimrapport verschijnen omtrent 
de meningen na mint een jaar functioneren 

* Postbus 20011,2500 EA 's-Gravenhage. 
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van wijkteams. Een tussentijds gepubliceerd 
rapport biedt hieromtrent al globale infor-
matie. 
2. Een evaluatie van het extern functioneren 
van het korps. 
Voor de exteme evaluatie is in de eerste 
plaats een literatuurstudie uitgevoerd naar 
wat uit onderzoek bekend is over de 
behoeften van de bevolking aan politiezorg. 
Daamaast is zowel in 1983 als in 1984 een 
tweetal empirische onderzoeken verricht 
over de specifieke situatie in Haarlem. 
Hierbij werd gebmik gemaakt van een alge-
mene enquete onder de bevolking en inter-
views met sleutelfiguren. 
De resultaten van deze onderzoeken zijn 
neergelegd in een aantal interimrapporten. 
In 1986 zullen deze onderzoeken worden 
herhaald. Het ligt in de bedoeling in het najaar 
van 1986 den of meer samenvattende 
rapporten te publiceren. 

252. Het politie-optreden bij vrouwen-
mishandeling 

Onderzoeker: mevr. drs. 0. J. Zoomer 

In april 1984 werd een begin gemaakt met 
een onderzoek naar het politie-optreden bij 
gevallen van vrouwenmishandeling. Aanlei-
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 vrouwen-
mishandeling een maatschappelijk probleem 
is waarbij ook de politie is betrokken. Onder 
vrouwenmishandeling wordt hier verstaan 
het gebruik van fysiek geweld tegen een 
vrouw door haar (ex-)echtgenoot of (ex-) 
vriend; dreiging met fysiek geweld en andere 
vormen van agressie worden eveneens in de 
beschouwing betrokken. Op het politie-
optreden inzake vrouwenmishandeling is de 
laatste jaren nogal wat kritiek geuit. Buiten-
landse onderzoeken hebben aangetoond dat 
de politie ten aanzien van vrouwenmishande-
ling betrekkelijk passief optreedt, althans 
dat er relatief weinig tot aanhouding van 
een verdachte of het opmaken van een 
proces-verbaal wordt overgegaan. Hoewel er 



in Nederland hierover vrijwel geen systema-
tische gegevens zijn, bestaan er wet aanwij-
zingen in dezelfde richting. 
Voor haar passieve (of `terughoudende) 
opstelling voert de politie wel een aantal 
argumenten aan maar of deze argumenten 
kloppen is nooit systematisch onderzocht. 
Intussen lijkt het verwijt dat de politie `niets 
doet' hier en daar wel geleid . te hebben tot 
een wat grotere geneigdheid am vrouwen-
mishandeling als een hulpverleningsprobleem 
te behandelen, maar of deze aanpak effec- 
tiever is dan `niets doen' is eveneens onbekend. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te 
krijgen in de handelwijze van de politie 
wanneer zij met vrouwenmishandeling wordt 
geconfronteerd, in de overwegingen die er 
aan ten grondslag liggen en, zo mogelijk, in de 
effecten ervan. 
Het onderzoek verloopt in verschillende 
fasen. 1. Van een vooronderzoek, dat gericht 

972 	was op bij de politie geregistreerde incidenten. 
is e'en verslag verschenen. 2. In het hoofd-
onderzoek wordt door middel van observatie 
en interviews nader ingegaan op overwegingen 
die aan het politie-optreden ten grondslag 
liggen en op de verwachtingen die vrouwen 
hebben wanneer zij de politie om assistentie 
vragen. Daarnaast is op grand van dagrap-
porten en recherchegegevens over een half 
jaar nagegaan hoe de politie met dit soort 
zaken omgaat in vergelijking met andere mis- . 
handelingen. Dit 'administratieve' gedeelte 
van het onderzoek is inmiddels afgerond. 

253: Deeltijdarbeid bij de politie 

Onderzoekers: A. W. M. Coenen, P. B. Dowit 
en J. E. J. Kliippel 
Stichting Research voor Beleid 

Medio 1985 is in opdracht van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken een onderzoek 
gestart naar de invoering van deeltijdarbeid 
bij de Nederlandse politie. Het onderzoek 
kent drie onderscheiden dc/en: een registratief 
deel, een evaluatief deel en een simulatief 
deel. Hiermee wordt respectievelijk beoogd 
inzicht te krijgen in de stand van zaken tot op 
heden, in 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. 
Twee interim-rapporten schetsen voorlopig 
het beeld dat het aantal politiekorpsen met 
deeltijdarbeid gestadig is gegroeid. Deze groei 
wordt deels veroorzaakt door zgn. herintre-
ders (agenten die vroeger het korps hebben 
verlaten en nu in deeltijd terugkeren). 
Het beleid dat veel korpsen voeren t.a.v. 
deeltijdarbeid is vaak nogal afwachtend; de 
manier waarop de korpsen omgaan met het 
fenomeen deeltijdarbeid, wanneer ze ermee 
worden geconfronteerd, is ad hoc. Nog weinig 
korpsen zien deeltijdarbeid als een instrument 
om organisatorische problemen op te lossen. 
Het onderzoek wordt naar verwacht begin 
1987 afgerond. 

973 	254. De particuliere velligheidsindustrie 

Onderzoeker: drs. A. B. Hoogenboom 

De politie wordt waarschijnlijk ten onrechte 
bestempeld als de monopolist van 'de politie-
functie' in de samenleving. De politiefunctie 
wordt uitgevoerd door meerdere organisaties 
die ieder op hun eigen wijze een vorm van 
sociale controle uitoefenen. 
In de eerste plaats de bijzondere opsporings-
diensten, die vrijwel de gehele bijzondere 
wetgeving (sociaal-economisch ordenings-
recht) bestrijken. Daarnaast voert de particu-
liere veiligheidsindustrie een of meerdere 
onderdelen van de politiefunctie uit. 
Deze particuliere veiligheidsindustrie is het 
onderwerp van een literatuurstudie. In de 
laatste 20 jaar heeft zich een enorme groei 
voorgedaan op dit terrein in de hele westerse 
wereld. De groei is m.n. zeer sterk geweest in 
de Verenigde Staten, Groot Brittannie en 
Canada. In de twee eerstgenoemde landen is 
de verhouding particuliere politie — publieke 
politie twee op een. 
Wat zijn de kenmerken van de veiligheids-
industrie, hoe is deze industrie opgebouwd, 
wat voor soort particuliere initiatieven zijn er 
en wat zijn hun bevoegdheden? Deze vragen 



domineren het eerste hoofdstuk. Voor zover 
de literatuur dat toelaat is gekozen voor een 
comparatieve opzet, waarbij landen op 
relevante kenmerken worden vergeleken. In 
de volgende hoofdstukken wordt ingegaan 
op de oorzaken van de groei van deze tak van 
industrie, problemen met en discussies over 
de veiligheidsindustrie, de relatie tussen het 
staatsmonopolie (politie/justitie) en het 
particuliere initiatief, recente ontwikkelingen 
in de Verenigde Staten en Groot Brittannie 
(professionalisering en coOperatie met de 
politie) en de rol van de particuliere sector 
in de toekomst voor de criminaliteitsbe-
strijding. 
De literatuurstudie vorrnt de eerste fase van 
een onderzoek naar de veiligheidsindustrie 
in Nederland. In de tweede fase zullen een 
aantal hypothesen die de literatuurstudie 
opwerpt, in de empirie worden getoetst. 
De literatuurstudie wordt in de zomer van 

974 	1986 gepubliceerd. 

255. Verbetering bednifsvoering politie 

Onderzoekers: prof. P. B. Boorsma, 
dr. P. de Vries 
Technische Hogeschool Twente 

Ook de politie wordt in toenemende mate 
geconfronteerd met eisen van doelmatige(r) 
bedrijfsvoering. Het onderzoek beoogt daar-
toe een groot aantal, concreet toepasbare 
instrumenten aan te reiken. Ze worden eerst 
a priori ontwikkeld op basis van gegevens uit 
eerder onderzoek, in combinatie met inzich-
ten uit relevante financieel-economische 
theorieen en inttlitieve overwegingen. 
Vervolgens worden a priori geformuleerde 
mogelijkheden in sessies met mensen uit de 
praktijk getoetst op hun (neven)effecten en 
praktische toepasbaarheid. 
Het onderzoek zal ongeveer een jaar duren. 

256. Bedrofsculturen 

Projectleider: dr. G. Sanders. 
Institute for Research on Intercultural 
Cooperation, te Arnhem 



Door het IRIC wordt een nationaal.en inter- 
nationaal vergelijkende studie verricht naar 
bedrijfsculturen. Uit bedrijfskundig onder-
zoek is gebleken dat een eigen, herkenbare 
bedrijfscultuur een belangrijk kenmerk vormt 
dat succesvolle ondernemingen onderscheidt 
van minder succesvolle. Toch is nog maar 
weinig systematisch onderzoek verricht . naar 
voorkomen, kenmerken en verschillen van dit 
fenomeen in bedrijven en instellingen van 
uiteenlopende signatuur. Voor de politie, als 
representant van een dienstverlenende over-
heidsinstelling, participeren twee korpsen van 
gemeentepolitie in dit onderzoek, dat eind 
'86 wordt afgesloten. 

257. Evaluatie reorganisatieproject politie 
Hilversum 

Onderzoekers: drs. R. Geerts en mevr. drs. 
K. van Heel 

975 	Onderzoek en Adviesbureau Geerts, Nijmegen 

Het Hilversumse politiekorps heeft een 
ingrijpende reorganisatie achter de rug die 
tamelijk uniek van opzet was. In afwijking 
van het gangbare wijkteamconcept heeft men 
namelijk gekozen voor de uitbouw van drie 
specialistische diensten t.w. verkeer, 
recherche en bijzondere wetten. De surveil-
lancedienst is opgeheven en opgesplitst over 
de beide eerste diensten. Met deze reorgani- 
satie, die is geent op een uitgebreide pro-
bleemanalyse, wordt gestreefd naar een 
efficientere inzet van beperkte middelen 
ten einde een hoger niveau van externe dienst-
verlening te realiseren. Belangrijk instrument 
daarbij is de trits probleemanalyse, beleids- 
planning en werkplanning t.b.v. een betere 
sturing en beheersing van operationele 
activiteiten. 
Het onderzoek beoogt dit project wetenschap-
pelijk te begeleiden en evalueren. Het zal in 
de loop van '87 worden afgesloten. 
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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 belangheb-
benden direct te informeren over de onder-
zoeksresultaten van het WODC, verspreidt het 
WODC tegelijkertijd een beperkte oplage 

989 	gratis onder functionarissen, werkgroepen en 
instellingen binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. 

De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die, afhankelijk 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-
!Tussle van Justitie in de Staten-Generaal en de 
Universiteiten. 
Voor overige belangstellenden bestaat 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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