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Voorwoord 

Elk jaar verzorgt de redactie van Justitiële Verken-
ningen het zogenaamde Onderzoeknummer. Het biedt 
een overzicht van Nederlands wetenschappelijk 
onderzoek — althans voor zover bekend (gemaakt) aan 
de redactie — op justitieel terrein. Een nauwkeurige 
inhoudelijke afbakening van het beschreven onderzoek 
is moeilijk te geven, daarvoor is het te gevarieerd van 
aard. Zo treft men onderzoek aan op het gebied van 
strafrecht, criminologie en de justitiële praktijk, maar 
ook op het gebied van personen- en familierecht, 
wetgeving en kinderbescherming. Over het algemeen 
(maar niet uitsluitend) betreft het onderzoek met een 
sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit 
afbakeningsprobleem is — evenals voorgaande jaren — 
gekozen voor een formele indeling. Dat wil zeggen 
dat wordt uitgegaan van de programma's van de 
relevante onderzoeksinstellingen. 

Het eerste hoofdstuk bestaat uit beschrijvingen van 
onderzoek dat op het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum wordt verricht. Het tweede 
hoofdstuk betreft onderzoek dat wordt gefinancierd 
door het Ministerie van Justitie, maar dat elders is 
geïnitieerd en wordt uitgevoerd onder auspicieën van 
de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk 
Onderzoek. Ook het in het derde hoofdstuk beschreven 
onderzoek op het gebied van de kinderbescherming 
onder auspicieën van de Commissie Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming wordt gefinancierd 
door het Ministerie van Justitie. Het betreft zowel 
intern als extern uitgevoerde studies. In het vierde 
hoofdstuk treft men vervolgens de onderzoeksprogram-
ma's van de vakgroepen criminologie en strafrecht 
van de Nederlandse universiteiten aan. Het overzicht 
wordt afgesloten met onderzoek op het terrein van 
justitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of 
paragraaf alfabetisch gerangschikt naar de eerst 
genoemde onderzoeker. Achterin het nummer zijn de 
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onderzoektitels alfabetisch gerangschikt binnen twaalf 
inhoudelijke categorieën. De nummers in deze index 
verwijzen naar het nummer van het desbetreffende 
onderzoek in het overzicht. De informatie over de 
onderzoeken heeft betrekking op de periode van juli 
1986 tot juli 1987. 
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Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

Afgesloten onderzoek 

1 
Evaluatie van de inzet van VIC's 
in enkele steden 
drs. H. van Andel 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat en 
de vervoersbedrijven van de drie 
grote steden. 
Aanleiding: In de nota VIC 
(Veiligheid, Informatie en Contro-
le) heeft de Minister van Verkeer 
en Waterstaat een aantal maatrege-
len ter bestrijding van vandalisme 
en zwartrijden en ter verbetering 
van informatie aan de reizigers in 
het stads- en streekvervoer 
aangekondigd die thans voor een 
groot deel in werking zijn. 1350 
controleambtenaren werden 
(voorlopig voor een periode van 
drie jaar) aangesteld en de 
afhandeling van plaatsbewijzen, 
door de buschauffeur werd 
gewijzigd. 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. 
Opzet: De nadruk van het 
evaluatie-onderzoek ligt op het 
VIC-project en het gewijzigd 
instapregime wat betreft effecten 
op agressie en vandalisme, 
zwartrijden en onveiligheidsgevoe-
lens van personeel en passagiers. 
Publikatie: Eindevaluatie VIC-
project. Veiligheid, informatie en 
controle in het openbaar vervoer, 

Ministerie van Verkeer en Water-
staat, 1987. 

2 
Recidivestudie dienstverlening 
drs. M. W. Bol en mr. J.J. 
Overwater 

Achtergrond: Dienstverlening 
houdt in dat een van een misdrijf 
verdachte persoon, die vermoede-
lijk een korte gevangenisstraf 
opgelegd zou krijgen, in plaats 
daarvan werkzaamheden verricht 
ten behoeve van de samenleving. 
In 1985 werd een start gemaakt 
met onderzoek naar recidive in 
geval van dienstverlening. 
Probleemstelling: Hoe verhoudt de 
recidive van dienstverleners zich 
tot die van soortgelijke daders aan 
wie een korte, onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf werd opgelegd. 
Opzet: Een vergelijking werd 
gemaakt van daders uit acht 
proefarrondissementen met 
dienstverleners die in eerder 
WODC-onderzoek waren betrok-
ken (WODC-rapport nr. 47). 
Publikatie: WODC-rapport nr. 73. 

3 
Executie geldboeten 
drs. C. Cozijn 

Doel: Inzicht verkrijgen in de 
factoren die de bereidheid tot 
betalen van een door de rechter 
opgelegde geldboete beïnvloeden. 
Probleemstelling: Is er sprake van 
een concreet aanwijsbare groep 
van wanbetalers; hangt het 
betaalgedrag bij geldboeten samen 
met het betaalgedrag bij rekeningen 
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in het algemeen? 
Opzet: Telefonische enquête 
onder degenen die omdat zij de 
hen opgelegde geldboete (en 
eventuele verhogingen) niet 
hebben voldaan, een waarschuwing 
zullen ontvangen dat tot tenuitvoer-
legging van vervangende hechtenis 
zal worden overgegaan. 
Einddatum: Midden 1987. 
Publikatievorm: WODC-publika-
tie. 

4 
Opvatting van de bevolking over 
de duur van de alimentatieplicht 
drs. C. Cozijn 

Doel: Aanvulling op het in 1981 
en 1983 gepubliceerde onderzoek 
over hetzelfde onderwerp met 
bijzondere aandacht voor de 
situatie van een op hogere leeftijd 
scheidende vrouw die om redenen 
van leeftijd en gebrek aan beroeps-
ervaring een sterk verminderde 
kans heeft op het verwerven van 
een betrekking teneinde zelf in het 
levensonderhoud te voorzien. 
Tevens wordt aandacht besteed 
aan de gevolgen van het ontvangen 
van een eigen pensioen door de 
alimentatiegerechtigden voor de 
duur van de alimentatieverplich-
ting. 
Probleemstelling: Is men in het 
geval van een op hogere leeftijd 
scheidende vrouw vaker van 
mening dat de alimentatieduur 
beperkt dient te worden of is men 
juist van mening dat zulks juist 
niet dient te gebeuren? Door het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar 
ontvangt elke Nederlander, dus 
ook een alimentatiegerechtigde, 
een uitkering waarvan men in het 
algemeen geacht wordt rond te 
kunnen komen. Dan is er derhalve 
geen sprake meer van behoeftig-
heid. De vraag is hoe over dit 
overigens kwestieuze punt gedacht 
wordt. 
Opzet: Representatieve steekproef 
onder de bevolking van 18 jaar en 

ouder; mondelinge enquête. 
Einddatum: 1987. 
Publikatie: WODC-publikatie 
(kleine reeks), juli 1987. 

5 
Frauderegistratie 
dr. P.C. van Duyne 

Aanleiding: Begin jaren tachtig 
stond het probleem van de fraude 
hoog op de politieke agenda. Het 
Ministerie van Justitie beschikt 
echter niet over kwantitatieve 
gegevens over de aard en de 
omvang ervan. Teneinde meer 
zicht te krijgen op dit beleidsgebied, 
werd het WODC verzocht een 
frauderegistratiesysteem te 
ontwerpen. 
Opzet: In drie interimrapporten 
werd gerapporteerd over steunfrau-
de, belastingfraude, ondernemers-
fraude en 'klassieke' fraude. Het 
registratie-project bleek met name 
aan te slaan bij niet-justitiële 
instellingen, zoals de FIOD, de 
sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingen. Bij het OM en de politie 
kwam de registratie niet goed van 
de grond. In het eindrapport 
wordt uiteengezet welke oorzaken 
hieraan ten grondslag kunnen 
liggen. 
Publikatie: WODC-rapport nr. 72. 

8 	Justitiële Verkenningen, jrg. 13, nr. 7, 1987 

6 
Civiele statistiek 
dr. P.C. van Duyne en mr. J.A. 
Verwoerd 

Het onderzoek bestaat uit twee 
deelprojecten. Het eerste, het 
zogenaamde rolkaarten-onderzoek, 
is gericht op de opzet en uitvoering 
van een hernieuwde gerechtelijke 
statistiek m.b.t. familie- en 
handelszaken. Het project heeft tot 
doel te komen tot een landelijke 
statistiek, maar de uitvoering 
geschiedt stapsgewijs. Naar 
aanleiding van CBS-onderzoek 
werd een nieuw soort rolkaart 
ontwikkeld. Hiermee werd een zo 
goed mogelijke integratie van de 



roladministratie en de gegevensver-
zameling bereikt. Het gebruik 
ervan werd midden 1984 op 
diverse rechtbanken ingevoerd. De 
gegevens zullen door het CBS 
worden verwerkt en door het 
WODC/CBS geëvalueerd, waarna 
een verdere — landelijke — invoering 
kan worden overwogen. Over de 
bevindingen van het project is 
gerapporteerd in Justitiële Verken-
ningen, 1987, nr. 2. Het tweede 
onderzoek vindt plaats in het 
kader van een vergelijkende studie 
tussen Nederland en Nordrhein-
Westfalen (i.s.m. prof. Blanken-
burg, VU Amsterdam, en prof. 
Rutgers, RU Groningen). Middels 
dossieronderzoek werden vergelijk-
bare gegevens verzameld over 
civiel contentieuze zaken (excl. 
echtscheidingen) als in het 
rolkaarten-onderzoek. Deze 
gegevens werden eveneens 
gerapporteerd in Justitiële Verken-
ningen, 1987, nr. 2 en in Themis, 
1987, nr. 8. 

7 
TBR en recidive 
drs. J.L. van Emmerik 

In 1985 werd het onderzoek TBR 
en recidive gepubliceerd. Onderha-
vig onderzoek betreft een herhaling 
van dit onderzoek in vereenvoudig-
de vorm. Daarbij zullen ook de 
over de periode van de tenuitvoer-
legging van de maatregel te 
verzamelen gegevens opnieuw 
worden bezien. 

8 
Project regionale samenwerking 
politie Friesland 
drs. R.W.M. Geerts en drs. 
L.J.M. Kooien 

Samenwerkingsverband: Onder-
zoek en Advies Bureau Geerts en 
stafafdeling onderzoek, directie 
politie, Binnenlandse Zaken (later 
WODC, Justitie). 
Doel: Het inventariseren van 
behoeften aan samenwerking bij 

de Friese politie; onderzoek naar 
de meest levensvatbare vormen 
van samenwerking; voorstellen 
van samenwerkingsvormen en 
voorbereiding van de implementa-
tie. Het onderzoek vindt plaats op 
verzoek van de Vergadering 
Politiechefs Friesland in het kader 
van voorbereiding op het project 
Intensivering Samenwerking 
Politie (ISP). 
Probleemstelling: Het inventarise-
ren van behoeften aan en ervarin-
gen met samenwerking in Friesland 
teneinde te komen tot voorstellen 
voor politiële samenwerking in de 
regio. Na de inventariserende 
ronde waarin gesprekken werden 
gevoerd met politiechefs van 
gemeentepolitie, de districtscom-
mandanten van RP en groepscom-
mandanten, kreeg het project het 
karakter van procesbegeleiding. 
Opzet: In het onderzoek is 
gewerkt met kwalitatieve onder-
zoekmethoden, met name inter-
views, dossier-analyse, panel-me-
thoden, procesbegeleiding. 
Resultaat van het onderzoek was 
dat vier uitgewerkte samenwer-
kingsvormen werden aangeboden 
aan en unaniem werden geaccor-
deerd door de Vergadering 
politiechefs Friesland. 
Einddatum: Mei 1987. 
Publikatie: Gerapporteerd is 
aan de Vergadering Politiechefs 
Friesland; t.z.t. zal in een vaktijd-
schrift een artikel over dit project 
verschijnen. 

9 
Gedetineerdenculturen in peniten-
tiaire inrichtingen 
drs. M. Grapendaal 

Opzet: In 1985 is een begin 
gemaakt met een empirisch 
onderzoek naar het functioneren 
van gedetineerden(sub)culturen in 
penitentiaire inrichtingen. Gekozen 
werd voor een zo gevarieerd 
mogelijke onderzoeksbenadering. 
Zowel observatie als participatie 
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maakten daar deel van uit, maar 
ook interviews en door de gedeti-
neerden in te vullen vragenlijsten. 
Voorts werd het bewarend 
personeel door middel van een 
postenquête bij het onderzoek 
betrokken. Het onderzoek vond 
plaats in drie gevangenissen. Twee 
hiervan zijn gesloten inrichtingen 
voor langgestraften, de derde is 
een half-open zelfmeldersinrich-
ting. De gegevens zijn geanalyseerd 
op basis van twee verklaringsmo-
dellen. De deprivatietheorie 
hanteert de situationele kenmerken 
van een penitentiaire inrichting als 
verklaringsgrond voor de aard en 
inhoud van een gedetineerdencul-
tuur. De importtheorie neemt aan 
dat een gedetineerdencultuur 
vooral bepaald wordt door de 
waarden en normen die de 
gedetineerden al hadden voordat 
er sprake was van een dententie. 
Publikatie: WODC-rapport nr. 78. 

10 
Bestemmingsevaluatie gevangenis 
III (Den Haag) 
drs. M. Grapendaal 

Doel: Het toetsen van de bevolking 
van Gevangenis III aan de 
geldende plaatsingscriteria. 
Probleemstelling: De laatste jaren 
rezen problemen rond de capaci-
teitsbenutting van Gevangenis III. 
De vraag deed zich voor of de 
groep gedetineerden die voor 
Gevangenis III in aanmerking 
komt groot genoeg is om de 
capaciteit te benutten. Indien dit 
het geval is moet nagegaan 
worden welke factoren bijdragen 
aan de gebrekkige capaciteitsbenut-
ting. 
Opzet: Empirisch-administratief 
onderzoek. De populatie bestaat 
uit de bevolking van Gevangenis 
III en een steekproef van geregi-
streerde drugsovertreders in 
penitentiaire inrichtingen. 
Einddatum: Juni 1987. 
Publikatievorm: Artikel. 

11 
Wet Overdracht Tenuitvoerleg-
ging Strafvonnissen 
drs. M. Grapendaal 

Doel: In april 1987 heeft ons land 
een aantal verdragen geratificeerd 
die het mogelijk maken dat de 
tenuitvoerlegging van strafvonnis-
sen overgedragen wordt aan het 
land van herkomst van de gedeti-
neerde. Doel van het onderzoek is 
na te gaan hoeveel buitenlandse 
gedetineerden in aanmerking 
willen komen voor een overdracht 
en onder welke voorwaarden zij 
dat willen. 
Opzet: Van rond de 100 buiten-
landse langgestrafte gedetineerden 
is middels een vragenlijst informa-
tie verzameld. 
Einddatum: April 1987. 
Publikatievorm: Artikel (eind 
1987). 

13 
Deeltijdarbeid bij gemeentepolitie 
ir. J. Kliippel en P. Dolwit 

Onderzoeksinstelling: Stichting 
Research voor Beleid, Leiden, in 
opdracht van Ministerie van 
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Kleine criminaliteit in een stad 
drs. R.B.P. Hesseling 

In een criminografie van de stad 
Utrecht wordt een overzicht 
gegeven van de omvang en 
spreiding over buurten van veel 
voorkomende criminaliteit, 
hinderlijke gedragingen en 
problemen die daarmee in 
verband kunnen worden gebracht. 
Nagegaan is of de gevonden 
verschillen tussen buurten samen-
hangen met de gelegenheid tot 
criminaliteit in deze buurten. Voor 
de gegevens werd gebruik gemaakt 
van slachtofferenquêtes, politiesta-
tistieken, administraties van 
scholen, van de detailhandel en 
van gemeentelijke instellingen. Het 
onderzoek werd gepubliceerd als 
WODC/SEC-rapport nr. 75. 



Binnenlandse Zaken, begeleid 
door L.J.M. Koolen. 
Doel: Sinds begin 1985 is voor het 
executief politiepersoneel de 
mogelijkheid geschapen om in 
deeltijd te werken. Teneinde te 
achterhalen welke problemen zich 
bij de introductie van het fenomeen 
deeltijdarbeid kunnen voordoen, 
welke oplossingen hiervoor 
werden gevonden en hoe omvang-
rijk de populatie deeltijden is werd 
een registratief en evaluatief 
onderzoek gestart onder alle 
korpsen van gemeentepolitie. 
Probleemstelling: Uitgangspunt 
was dat weerstanden tegen 
deeltijdarbeid vaak slecht gefun-
deerd waren, maar wel veel 
invloed hadden op succesvolle 
introductie binnen de korpsen. 
Door middel van frequente 
informatievoorziening (de tussen-
rapportages) is geprobeerd deze 
weerstanden zoveel mogelijk weg 
te nemen. 
Opzet: Het registratieve doel van 
het onderzoek vond plaats onder 
de 148 korpsen van gemeentepolitie 
die in de onderzoeksperiode drie 
maal een enquête kregen toege-
stuurd. Het evaluatieve deel 
behelsde interviews met korpslei-
ding, deeltijders en hun directe 
chefs en collega's, dienstplannen, 
dienstcommissies, e,d. in vier 
korpsen die van meet af aan 
deeltijders in huis hadden maar 
die verschilden in omvang, soort 
deeltijders in dienst, rang van 
deeltijders, sexe van deeltijders, 
enz. In dit deel kan meer diepgaand 
op de problematiek worden 
ingegaan. Lopende het onderzoek 
werd duidelijk dat één speciale 
groep deeltijders nl. de zogenaamde 
herintreders van groot belang was. 
Aan deze groep met haar eigen 
problematiek is betrekkelijk veel 
aandacht besteed. 
Einddatum: April/mei 1987. 
Publikatie: Eindrapport deeltijd-
arbeid gemeentepolitie, onderzoek 

naar de invoering van deeltijd-
arbeid van executief personeel in 
gemeentepolitiekorpsen, Leiden, 
1987. 

14 
Recidivepatronen van heroïnever-
slaafden 
M. M. Kommer 

Doel: In het verleden verricht 
recidive-onderzoek heeft vaak niet 
de verwachte resultaten opgele-
verd. De afgelopen jaren zijn er 
echter in de literatuur aanwijzingen 
te vinden dat dit het gevolg zou 
kunnen zijn van ontoereikende 
analysemethoden en -technieken 
(of wellicht zelfs verkeerde 
methodologische uitgangspunten). 
Probleemstelling: Het onderzoek is 
in de eerste plaats gericht op de 
evaluatie van de bruikbaarheid 
van survival-analysemethoden 
voor de analyse van individuele 
recidivepatronen, zoals die naar 
voren komen uit de officiële 
registratie (Justitiële Documenta-
tie). Daarnaast zal worden 
nagegaan of gebruikmaking van 
nadere gegevens een verfijning kan 
opleveren, en of langs deze weg 
een evaluatief en/of diagnostisch 
instrument kan worden ontwikkeld. 
Opzet: Het eerste deel van het 
onderzoek (de evaluatie van het 
instrument) wordt uitgevoerd door 
het toe te passen op JD-gegevens 
welke betrekking hebben op 145 
personen die tussen 1972 en 1976 
gedetineerd waren in één van de 
HvB's in Haarlem en van wie 
werd vastgesteld dat ze verslaafd 
waren. Als criterium voor de 
toepasbaarheid zullen gelden het 
onderscheidend vermogen van de 
techniek en de robuustheid, 
reproduceerbaarheid en interpre-
teerbaarheid van de resultaten. 
Voor het tweede deel, de evaluatie 
van de techniek als evaluatie-instru-
ment, zal gebruik worden gemaakt 
van soortgelijke gegevens die 
werden verzameld ten behoeve 
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van de evaluatie van een experi-
ment met opvang van drugsver-
slaafde gedetineerden in de 
Amsterdamse HvB's. 
Einddatum: September 1987. 
Publicatievorm: Onderzoekrap-
port, eind 1987. 

15 
Indirect onderscheid 
mr. P.E. Minderhoud 

Doel: De studie vond plaats in het 
kader van het onderzoekprogram-
ma van de Interdepartementale 
Cobrdinatiecommissie Minderhe-
denbeleid. Het begrip indirect 
onderscheid wordt gebruikt indien 
de toepassing van een neutraal 
geformuleerd criterium leidt tot 
verschillen ten aanzien van 
etnische groeperingen. Voor een 
onderzoek hiernaar werd gekozen 
voor de toepassing van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidverzeke-
ring (WAO). Onderzocht is in 
hoeverre zich daarbij verschillen 
voordoen tussen autochtonen en 
migranten, en door welke factoren 
deze worden veroorzaakt. 
Opzet: De materiaalverzameling 
heeft plaatsgevonden door middel 
van literatuurstudie, interviews en 
dossieranalyse. 
Resultaten: De gegevens van dit 
exploratieve onderzoek laten zien 
dat bij toepassing van de WAO 
negatieve verschillen voorkomen 
ten nadele van migranten. De 
oorzaken hiervan moeten worden 
gezocht in een verschil in positie 
ten opzichte van autochtonen en 
in de uitvoeringspraktijk van de 
betrokken functionarissen. 
Publikatie: Rapport WODC-reeks 
nr. 77. 

16 
Planning van politiebeleid: een 
balans opgemaakt van de praktijk 
drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek 
en drs. L. Burgers 

Samenwerkingsverband: WO DC 
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tezamen met de afdeling Sociaal-
Geografisch Bestuurkundig 
Onderzoek (SGBO) van de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 
Doel: In het kader van de werk-
zaamheden van de Adviescommis-
sie Beleidsplanning Politie, 
ingesteld door de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie, 
beoogt het onderzoek inzicht te 
geven in de stand van zaken in de 
praktijk, zowel ten aanzien van de 
overwegingen die een rol spelen 
om op lokaal niveau over te gaan 
tot een bepaalde vorm van 
beleidsplanning voor de politie als 
ten aanzien van de ervaringen die 
met de gekozen _vorm en met de 
voorbereidingen daartoe zijn 
opgedaan. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
heeft een beschrijvend en inventa-
riserend karakter. Nagegaan wordt 
in welke mate in gemeenten 
activiteiten worden ontwikkeld 
met betrekking tot politiële 
beleidsplanning; in welke mate 
deze activiteiten resulteren in een 
lokaal politiebeleidsplan; welke 
functie(s), reikwijdte, inhoud en 
procedurele en beleidsmatige 
aspecten kunnen worden onder-
scheiden met betrekking tot een 
beleidsplan; om welke redenen al 
dan niet wordt overgegaan tot het 
ontwikkelen van een politiebeleids-
plan; welke ervaringen in de 
praktijk met het opgestelde 
politiebeleidsplan zijn opgedaan. 
Opzet: Het onderzoek is in twee 
fasen opgezet. In de eerste fase 
zijn de meer kwantitatief gerichte 
vragen beantwoord aan de hand 
van de tekst van lokale politiebe-
leidsplannen, notities enz. In de 
tweede fase die een meer kwalitatief 
karakter heeft, zijn door middel 
van interviews de noodzakelijke 
gegevens verzameld. 
Einddatum: Het onderzoek is 
inmiddels afgerond; de resultaten 
zijn verwerkt in een eindrapporta- 



ge. De datum van publikatie ervan 
zal worden afgestemd op die van 
de rapportage van de adviescom-
missie. 

17 
Vervolging, strafvordering en 
straftoemeting bij Opiumwetdelic-
ten 
drs. A. Rook 

Bij de Staten-Generaal is thans 
een wetsvoorstel tot wijziging van 
de Opiumwet in behandeling. Met 
de wetswijziging wordt onder meer 
beoogd een groter aantal handelin-
gen strafbaar te stellen. Dit zal 
leiden tot een toename van de 
bemoeienis van betrokken instan-
ties. Om inzicht te verwerven in de 
omvang van de toename van de 
werkdruk is informatie over de 
effecten van de huidige wetgeving 
gewenst. Uit een analyse van 
CBS-cijfers is gebleken dat er 
tussen de arrondissementen 
aanzienlijke verschillen bestaan in 
vervolging, strafvordering en 
straftoemeting. Onderzocht is in 
hoeverre deze verschillen voortko-
men uit een verschil in beleid of 
uit verschil in de ernst van de 
zaken. De resultaten worden 
binnenkort als WODC-rapport 
gepubliceerd. 

18 
Tijdschrijfonderzoek arrondisse-
mentsrechtbank Amsterdam 
mr. J.R.A. Verwoerd en G. 
Paulides 

In 1985 zijn de bevindingen van 
het tijdbestedingsonderzoek aan 
de Amsterdamse rechtbank 
gerapporteerd. De resultaten 
wijzen uit dat er grote verschillen 
bestaan tussen de verschillende 
colleges en binnen de colleges 
tussen de rechters en gerechtssecre-
tarissen. Naar aanleiding van de 
rapportage is met de rechters 
afgesproken dat het tijdschrijfon-
derzoek een vervolg zal krijgen. 

19 
De rechtsverzorging in Nederland 
en Nordrhein-Westfalen (1970— 
1982) 
mr.J.R.A. Verwoerd 

Samenwerkingsverband: prof. dr. 
E. Blankenburg, Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
Doel: Het in kaart brengen van de 
mate waarin rechtshulp en 
rechtspraak aan beide zijden van 
de grens worden aangewend ter 
oplossing van de meest voorkomen-
de typen strafrechtelijke, civielrech-
telijke en administratieve kwesties. 
Het geringere beroep op de 
Nederlandse rechter valt in 
belangrijke mate toe te schrijven 
aan de grotere toegankelijkheid 
van goedkope, buitenrechtelijke 
alternatieven. Nagegaan wordt wat 
er buiten de rechter om gebeurt en 
welke factoren het beroep op de 
rechter waarschijnlijk maken. 
Einddatum: De materiaalverzame-
ling wordt eind 1987 afgesloten 
waarna aan de begeleidingscom-
missie de eindrapportage wordt 
verschaft. 
Publikatie: Een deel van de 
bevindingen werd gepubliceerd in 
Justitiële Verkenningen, 1987, nr.2. 

20 
Alimentatie na scheiding in 1982 
dr. C. van der Werff m.m.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 

Doel: Voorzien in de behoefte aan 
recente feitelijke gegevens over 
alimentatie bij scheiding onder 
meer in verband met de discussie 
over wettelijke limitering van de 
duur van alimentatie voor ex-echt-
genoten en de gedachtenvorming 
over bijstandverhaal e.d. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
richt zich onder meer op de 
beantwoording van de volgende 
vragen: in hoeveel en in welke 
echtscheidingszaken is een 
alimentatievordering ten behoeve 
van de ex-echtgenoot ingediend; 
in hoeveel en in welke gevallen is 

WODC 	 13 



deze vordering toegewezen; in 
hoeveel van deze gevallen was 
sprake van limitering van de duur 
van de alimentatieverplichting; in 
hoeveel en welke gevallen is 
alimentatie ten behoeve van de 
kinderen vastgesteld; in hoeveel 
en in welke gevallen is in een later 
stadium een verzoek tot vaststelling 
of wijziging van de alimentatie 
voor de ex-echtgenoot ingediend 
en vervolgens toe- respectievelijk 
afgewezen? 
Opzet: De gegevens zijn verzameld 
door middel van dossiers. In de 
eerste plaats is een landelijke 
steekproef van 2686 dossiers van 
in 1982 door de rechtbanken 
uitgesproken scheidingen geanaly-
seerd. In de tweede plaats zijn 
dossiers geanalyseerd van in 1982 
afgedane verzoeken tot wijzigingen 
of latere vaststelling van de 
alimentatie voor de ex-echtgenoot. 
Publikatie: WODC-rapport 76, 
juni 1987. 

21 
Het politie-optreden bij vrouwen-
mishandeling 
drs. O.J. Zoomer 

Doel: In april 1984 werd een 
begin gemaakt met een onderzoek 
naar het politie-optreden bij 
gevallen van vrouwenmishande-
ling. Aanleiding voor dit onderzoek 
was enerzijds de behoefte om meer 
inzicht te krijgen in het feitelijk 
functioneren van de politie op dit 
terrein, anderzijds het gegeven dat 
vrouwenmishandeling een maat-
schappelijk probleem is waar de 
politie mee te maken krijgt. 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 beschou-
wing betrokken. Het doel van dit 
onderzoek is inzicht te krijgen in 
de handelwijze van de politie 

wanneer zij met vrouwenmishande-
ling wordt geconfronteerd, in de 
overwegingen die aan deze 
handelwijze ten grondslag liggen 
en zo mogelijk in de effecten 
ervan. 
Opzet: Van een vooronderzoek 
dat gericht was op bij de politie 
geregistreerde incidenten is een 
verslag verschenen; in het hoofd-
onderzoek wordt d.m.v. observatie 
en interviews nader ingegaan op 
overwegingen die ten grondslag 
liggen aan het politie-optreden en 
op de verwachtingen die vrouwen 
hebben wanneer zij de politie om 
assistentie vragen. Daarnaast is 
o.g.v. dagrapporten en recherche-
gegevens over een half jaar 
nagegaan hoe de politie met dit 
soort zaken omgaat in vergelijking 
tot andere mishandelingen 
Einddatum: Zomer 1987. 
Publikatie: Eindrapport. 

Lopend onderzoek 
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22 

Het toezicht op vreemdelingen 
drs. M.M.J. Aalbers 

Doel: Nagaan in welke mate 
huidskleur en andere etnische 
kenmerken een rol spelen bij het 
vreemdelingentoezicht. Het 
onderzoek is opgenomen in het 
onderzoekprogramma van de 
Interdepartementale Commissie 
Minderheden. 
Probleemstelling: Op welke wijze 
is het formele operationele 
toezicht op vreemdelingen ingebed 
in zowel centraal als lokaal beleid 
ten aanzien van vreemdelingen; 
op welke wijze wordt het operatio-
nele toezicht op vreemdelingen 
daadwerkelijk uitgeoefend; 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 zgn. 
triangulatie d.w.z. dat d.m.v. 
dossier-analyse en (open) inter-
views zal worden getracht een 
antwoord op de probleemstelling 
te formuleren. Via dossier-analyse 
zal worden achterhaald wat het 
formele beleid t.a.v. het vreemde-
lingentoezicht is. Voorts zal 
worden nagegaan onder welke 
omstandigheden en op welke wijze 
in de afgelopen drie jaar illegalen 
zijn opgespoord. Op basis van de 
resultaten van dit onderdeel van 
het onderzoek zullen vervolgens 
interviews plaatsvinden met 
politiemensen en vreemdelingen. 
Deze interviews zullen plaatsvin-
den in dezelfde gemeenten als 
waarin de dossier-analyse is 
uitgevoerd. Tenslotte zal in die 
gemeenten ook systematische 
observatie plaatsvinden. Zodoende 
kan tijdig worden besloten waar, 
wanneer en op welke schaal deze 
observaties het best kunnen 
gebeuren. 

23 
Evaluatie van de slachtoffercircu-
laires Vaillant 
drs. H.G. van Andel 

Doel: Het in kaart brengen wat 
aan de uitvoering van de slachtof-
fercirculaires Vaillant bij de politie 
en het OM wordt gedaan. Daar-
naast is het de bedoeling knelpun-
ten bij het ten uitvoer brengen op 
te sporen. Op grond van de 
resultaten kan dan een terugkop-
peling plaatsvinden naar de 
politiekorpsen cq. parketten. 
Knelpunten bij een korps cq. 
parket kunnen wellicht worden 
opgelost door de aanwezige 
expertise elders in het land. 
Probleemstelling: Wat wordt er bij 
de politie en het OM aan de 
slachtoffercirculaires gedaan; zijn 
er knelpunten bij het ten uitvoer 
brengen van de slachtoffercirculai-
res; wat merken slachtoffers van 

de slachtoffercirculaires en wat 
vinden zij ervan; wat komt er van‹ 
de uitgangspunten van de slachtof-
fercirculaires terecht (zijn slacht-
offers meer tevreden, wordt extra 
leed voorkomen, heeft men meer 
vertrouwen in en waardering voor 
politie en OM, leidt een correcte 
bejegening tot een verhoging van 
de aangiftebereidheid, wordt door 
een schadevergoedingsregeling het 
rechtsgevoel bevredigd en neemt 
de voorkeur voor repressie af)? 
Opzet: Het onderzoek zal uit drie 
fasen bestaan te weten bestudering 
van de literatuur en het verkennen 
van het veld (OM en politie); 
beschrijving van wat er in de 
praktijk aan de uitvoer van de 
slachtoffercirculaires wordt 
gedaan aan de hand van interviews 
met betrokkenen en dossieronder-
zoek; empirische evaluatie d.m.v. 
enquêtes onder functionarissen 
van politie en OM en onder 
slachtoffers. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

24 
Vergelijkend scholenonderzoek 
drs. Chr. Baerveldt 

Promotor: prof. dr. R. Wippler. 
Doel: De bedoeling van het 
onderzoek is op te sporen waar 
voor scholen mogelijkheden liggen 
om delinquent gedrag van hun 
leerlingen te bestrijden of voorko-
men. 
Probleemstelling: Welke schoolfac-
toren hangen met het al of niet 
delinquent gedrag van de leerlingen 
van die school samen. Het gaat er 
dan in het bijzonder om 'werkzame' 
schoolfactoren te vinden die door 
de school te beïnvloeden zijn zoals 
de wijze waarop de school 
georganiseerd is en de wijze 
waarop de school met leerlingen 
omgaat. Uit eerder onderzoek 
bleek dat op individueel niveau 
falen op school en eventueel 
spijbelgedrag samenhangt met 
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delinquentie. Verder bleek dat een 
stimulerend milieu delinquentie 
kon voorkomen/bestrijden 
ongeacht door de school niet 
beïnvloedbare factoren zoals de 
SES van de leerling-instroom en 
de plaats van de school. 
Opzet: Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in twee fasen. Fase I 
omvat een breedte-onderzoek bij 
een groot aantal scholen gericht 
op het naar voren halen van 
globale verbanden en het maken 
van een selectie van scholen voor 
fase 2. Fase 2 is de verdiepingsfase 
waarin slechts een beperkt aantal 
geselecteerde scholen betrokken 
zal worden: 
Einddatum: Tweede helft van 
1988. 
Publikatievorm: Interimrapporten: 
september 1987 en tweede helft 
1988. 

25 
Indicatielijstjes vermaningsbeleid 
Jeugdpolitie Den Haag 
E. Barendse 

Samenwerkingsverband: Jeugdoffi-
cier en Jeugdpolitie Den Haag. 
Doel: Het opstellen van een 
puntenlijstje voor vermogens- en 
geweldsdelicten van minderjarigen. 
Opzet: Invoering en introductie 
bij de Jeugdpolitie. Gedurende 
een jaar verwerken van alle lijstjes 
en daarna verslag. De lijstjes 
bestaan in tegenstelling tot de 
vroeger in het arrondissement 
Rotterdam gebruikte lijstjes uit 
een zaakgericht en een persoonge-
richt deel. Het lijstje is samenge-
steld met behulp van de 'oude' 
Rotterdamse puntenlijst, enquête-
gegevens van de Raad van de 
Kinderbescherming en op grond 
van onderzoeksresultaten uit 
Jeugddelinquentie I en II van 
J. Junger-Tas e.a. 
Einddatum: Mei 1988. 
Publikatie: Interim-rapport 
juni/juli 1987. 

26 
Criminaliteitsontwikkeling in 
Amsterdam 
drs. H.C. Berghuis 

Doel: Op verzoek van de burge-
meester van Amsterdam is het 
WODC betrokken bij de totstand-
koming van plannen ter bestrijding 
van de criminaliteit in de hoofd-
stad. In het driehoeksoverleg te 
Amsterdam is besloten dat in 
eerste aanleg niet een algemeen 
plan wordt geformuleerd, doch dat 
aansluitend op de vorming van 
politiedistricten per wijk en per 
district plannen zullen moeten 
worden gemaakt. 
Opzet: Het WODC verleent op 
enkele manieren assistentie. Ten 
eerste wordt met behulp van 
verscheidene bronnen een over-
zicht gemaakt van de criminaliteit 
in Amsterdam en de afdoening 
van strafzaken aldaar vergeleken 
met andere gemeenten resp. 
arrondissementen alsook vergele-
ken met voorgaande jaren. Dit 
geeft een beeld van bijzondere 
aspecten van Amsterdam vergele-
ken met elders en van nu in 
vergelijking tot vroeger. Ten 
tweede poogt het WODC een 
methodiek te ontwikkelen om uit 
voorhanden zijnde gegevens over 
hetgeen de politie ter kennis komt 
en wat daar vervolgens mee 
geschiedt beleidsinformatie te 
destilleren. Hiertoe zal een analyse 
worden gemaakt van gegevens uit 
de zgn. bedrijfsadministratie zoals 
die gehanteerd wordt in district 7 
(het ligt in de bedoeling dat dit 
systeem in alle districten wordt 
ingevoerd) en uit een andere 
geautomatiseerde registratie die te 
vinden is in district 2. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Rapportage vindt 
plaats naar het driehoeksoverleg te 
Amsterdam. 
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27 
Prioriteiten voorlopige hechtenis-
sen 
drs. A.C. Berghuis 

Doel: Ter verdeling van de 
schaarse celruimte in HvB's is 
door de Evaluatiecommissie 
Voorlopige Hechtenis een prioritei-
tensystemen opgezet. Het WODC 
evalueert dit systeem. 
Opzet: Evaluatie met behulp van 
registraties die door de arrondisse-
mentsparketten worden verricht. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: De bevindingen 
worden afzonderlijk gepubliceerd 
ofwel als bijlage opgenomen in de 
rapportage van de Evaluatiecom-
missie Voorlopige Hechtenis aan 
de vergadering van Procureurs-
Generaal. 

28 
Modelontwikkeling m.b.t. het 
strafrechtelijke systeem 
drs. A.C. Berghuis en M.M. 
Kommer 

Samenwerkingsverband: System 
Dynamics Research & Consult BV 
te Amsterdam. 
Doel: Het ontwikkelen van een 
model waarmee de doorvoering 
van zaken door het strafrechtelijk 
apparaat kan worden beschreven 
en geanalyseerd en op grond 
waarvan tevens prognoses kunnen 
worden opgesteld van de te 
verwachten doorstromen in de 
nabije toekomst. Het eerste model 
(ALPHA) is betrekkelijk eenvoudig 
en statisch van karakter. Van dit 
model zijn naast een landelijke 
versie ook ressortelijke en arrondis-
sementale versies ontwikkeld. 
Momenteel wordt een meer 
geavanceerd dynamisch model 
(BETA) ontwikkeld. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Wanneer de 
modelontwikkeling in een gevor-
derd stadium is zal daar naast 
handleidingen in rapport- of 

artikelvorm over worden gepubli-
ceerd. 

29 
Career criminals in the Nether-
lands (Loonbaancriminelen in 
Nederland) 
C.R. Block, Ph.D. en dr. C. van 
der Werf 

Doel: In 1986 heeft het WODC 
recidivecijfers gepubliceerd van 
personen die in 1977 waren 
veroordeeld of waarvan de 
strafzaak in 1977 was geseponeerd 
(WODC-rapport 67). Thans wordt 
getracht meer inzicht te verschaffen 
in het verloop en de aard van de 
misdrijven die zijn gepleegd door 
de delinquenten in de steekproef. 
Probleemstelling: Is er een groep 
bijzonder actieve of gevaarlijke 
personen in de steekproef uit 1977 
en zo ja, wat zijn de kenmerken 
van deze groep en vertonen de 
criminele loopbanen van de 
personen in deze groep een 
speciaal patroon? 
Opzet: Het onderzoek is gebaseerd 
op een steekproef van 4% van alle 
misdrijfzaken die in 1977 in 
Nederland onherroepelijk zijn 
afgedaan. De gegevens van alle 
strafzaken die in 1983 stonden 
vermeld op de uittreksels uit het 
Algemeen Documentatieregister 
van de Justitiële Documentatie-
dienst zijn in de analyses betrokken. 
Bij de analyses is onder meer 
gebruik gemaakt van 'survival 
analyse' en van tijdreeksanalyse. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

30 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 
drs. M. W. Bol 

Probleemstelling: Vrijwel overal 
bestaat sinds het einde van de 
vorige eeuw een nogal strikte 
scheiding tussen strafrecht voor 
jeugdigen en voor volwassenen. 
Men kan zich afvragen of een 
dergelijke opsplitsing op grond 
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van ontwikkelingspsychologische 
inzichten zinvol is. 
Opzet: Er wordt een literatuurstu-
die verricht naar enerzijds straffen 
en maatregelen per leeftijdscatego-
rie, naar een aantal strafprocesrech-
telijke aspecten, rechtshistorisch 
en rechtvergelijkend, naar de 
factor leeftijd in de criminologie 
en anderzijds naar psychologische 
theorieën en onderzoekresultaten 
met betrekking tot de ontwikkeling 
van de gewetensfunctie. 
Einddatum: 1987/1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

31 
Vrouwen in penitentiaire inrichtin-
gen 
M. Brouwers en M. Sampiemon 

Doel: Als onderdeel van een serie 
inventarisatieprojecten in de 
penitentiaire inrichtingen wordt 
een inventarisatie in de inrichtingen 
voor vrouwen uitgevoerd. In 
verband met de schaarste aan 
gegevens over vrouwelijke gedeti-
neerden wordt daarnaast een 
onderzoek naar hun detentiebele-
ving gedaan. Doel van het onder-
zoek is inzicht te verschaffen in de 
samenstelling van de gedetineer-
denbevolking en de aard en 
omvang van categorieën gedeti-
neerden die voor de inrichting 
problemen opleveren en het geven 
van een beschrijving van de 
meningen die gedetineerde 
vrouwen hebben over verschillende 
aspecten van hun detentie. 
Vraagstelling: Hoe ziet de 
gedetineerdenpopulatie eruit; 
doen zich problemen met hen voor 
en zo ja, wat is hiervan de aard en 
de omvang; doen bepaalde 
problemen zich bij bepaalde 
groepen gedetineerden voor; hoe 
ervaren vrouwen hun detentie? 
Opzet: Het onderzoek wordt in 
twee fasen uitgevoerd. De popula-
tie bestaat uit alle vrouwen die op 
het moment van onderzoek in 
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Amsterdam, Groningen of 
Maastricht gedetineerd waren. 
Voor de inventarisatie zijn op 
basis van eerdere inventarisatiepro-
jecten en aan de hand van gesprek-
ken met leden van verschillende 
disciplines in de drie genoemde 
inrichtingen en op het departement 
twee vragenlijsten gemaakt met 
vragen naar mogelijk voorkomende 
problemen. Deze vragenlijsten zijn 
door bewarend personeel en 
medische diensten per gedetineerde 
ingevuld. Daarnaast zijn admini-
stratieve gegevens verzameld van 
de inrichtingskaarten en de 
uittreksels uit de Justitiële Docu-
mentatie. Voor de detentiebeleving 
zijn interviews gehouden met de 
gedetineerde vrouwen zelf. Daar 
de gehele populatie niet erg groot 
is, zullen geen uitgebreide analyses 
op de gegevens gedaan worden, 
maar zullen de resultaten beschre-
ven worden. 
Einddatum: Januari 1988. 
Publikatievorm: Beleidsrapport. 

32 
Kleine criminaliteit in winkel-
centra. 
drs. J. C. Colder 

Doel: Het testen van aanbevelin-
gen van de toenmalige commissie 
Roethof ter bestrijding van kleine 
criminaliteit in winkelcentra. De 
voor dit experiment in aanmerking 
komende maatregelen zijn o.a.: 
vergroting van het functioneel 
toezicht, vergroting van de sociale 
controle, bouwkundige maatrege-
len en versnelde afhandeling van 
strafrechtsprocedures. 
Probleemstelling: Het reduceren 
van de daadwerkelijke alsmede de 
door het publiek en winkeliers 
gepercipieerde criminaliteit. 
Gepoogd wordt om dit doel te 
bereiken door de aanbevelingen 
van de commissie Roethof te 
operationaliseren en deze vervol-
gens te implementeren. 
Opzet: In 1986 is een vooronder- 



zoek gehouden naar de aard en 
omvang van kleine criminaliteit op 
twee voor dit doel uitgekozen 
wijkwinkelcentra in Utrecht. Op 
basis van dit vooronderzoek is 
besloten quasi-experiment uit te 
voeren waarbij gepoogd wordt om 
de mate van functioneel toezicht 
en sociale controle te verhogen en 
enkele strafrechtsprocedures te 
stroomlijnen. Het experiment 
voorziet o.a. in het aanstellen van 
zgn. veiligheidsfunktionarissen die 
toezicht houden in de wandelgan-
gen van het winkelcentrum en in 
de winkels en die service verlenen 
aan de winkeliers en het publiek; 
opleiding van het winkelpersoneel 
m.b.t. het voorkómen van winkel-
diefstal; het middels gerichte 
publiciteit mobiliseren van sociale 
controle door het publiek; het 
instellen van fietsenstallingen; 
gestroomlijnde en veranderde 
strafrechtsprocedures. Het 
onderzoek kent twee voormetingen 
(1985, 1986), experimentele stimuli 
in 1987, en tijdens en na de 
experimentele periode een 
nameting aan het einde 1987. De 
experimentele periode is vastge-
steld op 6 maanden met de optie 
om deze periode te verlengen tot 9 
maanden. 
Publikaties: Van de voormeting en 
de maatregelen in het experiment 
zijn verslagen verschenen bedoeld 
voor intern gebruik. Verslag van 
de resultaten van het experiment 
zal worden gedaan middels 
publicatie van onderzoeksresulta-
ten in de WODC/SEC reeks. 

33 
Uitvoering van wetgeving 
drs. C. Cozijn 

Doel: Inzicht verkrijgen in de 
invloed van de (wijze van) uitvoe-
ring van wetten op het gedrag van 
de burgers. In dit verband zal 
aandacht besteed worden aan de 
bedoelingen van de wetgever, de 
betrokkenheid van de uitvoerders 

bij de totstandkoming, de com-
plexiteit van de regeling, het 
oordeel van de uitvoerders over de 
voorschriften, de vrijheid van de 
uitvoerders, de wensen van 
relevante cliëntgroepen e.d. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Eind 1988. 

34 
Schadevergoeding door de 
overheid (Schadefonds) en 
vergoeding van de schade door de 
dader in het kader van voorwaar-
delijke veroordeling 
drs. C. Cozijn 

Doel: Slachtoffers van delicten 
hebben verschillende mogelijkhe-
den om de door hen geleden 
schade vergoed te krijgen. Eén van 
de mogelijkheden is het indienen 
van een claim bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven. Dit schade-
fonds wordt op zijn werking 
geëvalueerd. In het kader van deze 
evaluatie werd in 1984 een verslag 
gepubliceerd van een onderzoek 
van de dossiers bij het schadefonds 
waarin de behandelingsprocedure 
centraal stond. In dit onderzoek 
wordt aandacht besteed aan de 
ervaringen van de cliënten van het 
fonds in verband met deze 
afhandeling. Ter vergelijking 
wordt aandacht besteed aan de 
ervaringen van slachtoffers waarbij 
de dader via voorwaardelijke 
veroordeling tot schadevergoeding 
is gehouden. 
Opzet: Mondelinge ondervraging 
van cliënten van het schadefonds 
en van slachtoffers van delicten 
waarbij de dader in het kader van 
voorwaardelijke veroordeling 
gehouden is tot schadevergoeding. 
In beide projecten wordt een 
speciale versie gebruikt van de 
vragenlijst die ook in het kader 
van de evaluatie van de slachtof-
ferhulpprojecten werd gebruikt. 
Einddatum: Najaar 1987. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

WODC 	 19 



35 
Alimentatiebetalingen 1979 
drs. C. Cozijn 

Doel: Actualisering van de in 1978 
gemaakte schattingen omtrent de 
financiële consequenties voor de 
overheid van een limitering van de 
duur van de alimentatieverplich-
ting. 
Opzet: Aan de hand van de 
gegevens die door het CBS 
worden gebruikt voor het opstellen 
van de statistiek voor inkomens en 
vermogens aangevuld met gegevens 
van de belastingdienst wordt een 
schatting gemaakt welk deel van 
de betaalde alimentatie door 
aftrek voor belasting- en premiehef-
fing in feite voor rekening van de 
overheid komt en welk deel van de 
ontvangen alimentatie in de 
schatkist terugvloeit. Tevens wordt 
een schatting gemaakt van de 
feitelijke duur van de betalingen. 
Einddatum: Najaar 1987. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikel. 

36 
Civiele rechtspleging 
dr. P.C. van Duyne 

Doel: Statistisch inzicht te 
verkrijgen in de rechtspleging op 
het gebied van echtscheidingen en 
van het verbintenissenrecht in het 
algemeen. 
Einddatum:Januari 1988. 

37 
Hoger Beroep in Strafzaken 
dr. P.C. van Duyne en mr. J.R.A. 
Verwoerd 

Doel: Het doel van het onderzoek 
is om op grond van de bestaande 
CBS-gegevens na te gaan hoe de 
straftoemeting in hoger beroep 
zich verhoudt tot de straftoemeting 
in eerste aanleg. Daarbij zal 
worden nagegaan in hoeverre de 
gerechtshoven per categorie van 
misdrijf milder/strenger straffen 
dan dit in eerste aanleg het geval 
is. Verder wordt bekeken of er 
samenhang te vinden is tussen de 

straftoemeting enerzijds en 
daad-/daderfactoren en processu-
ele factoren anderzijds zoals het 
strafeisbeleid van het OM, 
voorlopige hechtenis, het blote 
tijdsverloop tussen eerste aanleg 
en hoger beroep e.d. 
Einddatum: December 1987. 

38 
De politie en de rol van de 
commandanten van landgroepen 
bij het korps rijkspolitie 
drs. J.L. van Emmerik 

Doel: Het onderzoek is in de 
eerste plaats gericht op het 
verschaffen van meer inzicht in de 
aard van de verwachtingen 
waarmee groepscommandanten 
vanuit hun tussenpositie in de 
Rijkspolitie-organisatie worden 
geconfronteerd en hun eigen 
opvattingen daarover. In de 
tweede plaats wordt beoogd 
eventuele knelpunten zichtbaar te 
maken die deze verwachtingen 
hen in de praktijk opleveren. 
Probleemstelling: Hoe ziet de 
functie van groepscommandant 
eruit, welke problemen ervaren de 
groepscommandanten in deze 
functie en hoe reageren zij 
daarop? 
Opzet: Het betreft een empirisch 
onderzoek, waarbij in de verdere 
uitwerking van de vragen aan-
sluiting is gezocht bij met name 
het onderzoek 'Middenkader en 
Stress' van dr. J. van Vucht Tijssen 
(1978). Ruim 100 groepscomman-
danten zijn uitgebreid geïnter-
viewd. Daarnaast is hun en een 
selectie van in totaal 800 personen 
met wie zij vanuit hun functie te 
maken hebben (van de groep, op 
het district, het bevoegd gezag) 
een gestandaardiseerde vragenlijst 
voorgelegd. De gegevens worden 
statistisch verwerkt en getoetst aan 
het theoretisch model. 
Einddatum: Zomer 1988. 
Publikatievorm: Rapport WO DC-
reeks en artikelen. 
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39 
De toelating van raadslieden tot 
het politieverhoor van verdachten. 
dr. G.J. Fijnaut en 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. Het onderzoek 
behelst een analyse van de 
discussie die hieromtrent in 
Nederland en in Denemarken, 
Zweden, Engeland en de Verenigde 
Staten is gevoerd. Daarbij wordt 
het empirisch onderzoek dat in die 
landen is verricht betrokken 
voorzover het betrekking heeft op 
de toepassing van het politiever-
hoor, de geldende voorschriften, 
de feitelijke rol van het politiever-
hoor in de opsporing en het 
strafproces, de aanwezigheid van 
raadslieden bij het verhoor en op 
de beleving en beoordeling ervan 
door verdachten, politieambtena-
ren en raadslieden. Deze vergelij-
kende fase zal eind 1987 worden 
afgesloten met een tussenrapporta-
ge, waarna zal worden bezien welk 
verder empirisch onderzoek in 
Nederland zinvol is. 

40 
Beleidsplan-evaluatie HvB 
Rotterdam 
drs. M. Grapendaal 

Samenwerkingsverband: Stafbu-
reau Wetenschappelijke Adviezen 
Directie Gevangeniswezen. 
Doel: In 1984 is in het Rotterdamse 
HvB een beleidsplan ingevoerd 
dat in een gedifferentieerde 
regiemsopzet voorziet. Doel van 
het onderzoek is nagaan welke 
effecten deze beleidsverandering 
heeft voor de arbeids- en detentie-
situatie van respectievelijk 
bewaarders en gedetineerden. 
Opzet: Het onderzoek onder 
gedetineerden is een (gedeeltelijke) 

replicatie van 'Regiem in ontwik-
keling' (WODC no. 65). Van 
ongeveer 100 gedetineerden zal 
middels een gestandaardiseerde 
vragenlijst informatie worden 
verzameld rond hun ervaringen 
met de regiemsdifferentiatie. 
Onder de bewaarders wordt een 
postenquête uitgevoerd met 
dezelfde ontwerpen. 
Einddatum: November 1987. 

41 
De privatisering van de recherche-
functie 
drs. A.B. Hoogenboom 

Doel: In september 1986 is van 
dezelfde onderzoeker in opdracht 
van de Minister van Binnenlandse 
Zaken een literatuurstudie 
verschenen getiteld: 'De privatise-
ring van de Politiefunctie'. Eén 
van de conclusies hierin was dat 
de veiligheidsindustrie weliswaar 
voornamelijk een preventieve 
functie vervult door middel van 
surveillance maar dat binnen deze 
tak van industrie waarschijnlijk 
een goed ontwikkelde recherchetak 
bestaat en/of in ontwikkeling is. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
vraag of er in Nederland sprake is 
van het bestaan en/of groei van 
particuliere recherche cq. onder-
zoeksactiviteiten. Zo ja, om wat 
voor soort onderzoeken gaat het 
en door wie worden zij uitgevoerd? 
Daarnaast komen vragen aan bod 
als: hoe is de relatie tussen de 
particuliere onderzoekers en 
politie cq. OM en waarom doen de 
opdrachtgevers een beroep op 
particuliere onderzoekers eerder 
dan op de reguliere politie. De 
beantwoording van deze vragen 
kan een bijdrage leveren aan de 
theorievorming over de veiligheids-
industrie. 
Opzet: Door middel van halfge-
structureerde interviews worden 
sleutelpersonen benaderd binnen 
(bedrijfs)beveiligingsdiensten, 
recherchebureau's en de verzeke- 
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ringswereld alsmede binnen de 
politie en het OM. 
Einddatum: November of decem-
ber 1987. 
Publikatievorm: Rapport in 
WODC-reeks. 

42 
Deviant gedrag en slachtoffer-
schap bij jongeren uit etnische 
minderheden 
drs. M. Junger 

Probleemstelling: Een beeld 
schetsen van deviant gedrag en 
slachtofferschap bij jongeren uit 4 
etnische groepen (Turken, Marok-
kanen, Nederlanders en Surina-
mers). Bovendien worden de 
achtergronden van deviant gedrag 
onderzocht. 
Opzet: Drie representatieve 
steekproeven van Turkse, Marok-
kaanse en Surinaamse jongens zijn 
ondervraagd en een vergelijkbare 
groep Nederlandse jongens. 
Einddatum: Eind 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port/proefschrift; beleidsrapport. 

43 
Ontwikkelingen in de jeugddelin-
quentie I 
dr. J. Junger- Tasen drs. M. 
Kruissink 

Doel: Correcties aanbrengen op 
de CBS-cijfers van politie en 
justitie; inzicht verkrijgen in lange 
termijn ontwikkelingen van de 
jeugdcriminaliteit. 
Probleemstelling: Welke verande-
ringen treden op in aard en 
omvang van de jeugddelinquentie; 
hoe ontwikkelt de criminaliteit 
onder meisjes zich; treden er 
veranderingen op in de leeftijdsver-
deling; zijn er verbanden vast te 
stellen tussen verschuivingen in 
waarden en normen en de ontwik-
kelingen van de jeugddelinquentie. 
Opzet: periodiek survey-onder-
zoek; representatieve landelijke 
steekproef (ongeveer 1000 perso-
nen) van 12-18-jarigen; gedeeltelijk 

interviews, gedeeltelijk vragenlijst; 
kwantitatieve verwerking. 
Einddatum: Eerste rapport herfst 
1987. 
Publikatievorm: Rapport(en). 
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44 
Evaluatie Buro Echtscheiding 
Groningen 
drs. A. Klijn en E. Hekman 

Doel: Binnen het kader van een 
reducering van de kosten van het 
beroep op de rechtsverzorging 
wordt gestreefd naar vereenvoudi-
ging van de juridische afhande-
lingsprocedure van problemen 
voortvloeiend uit echtscheiding. 
Het betreft hier met name de 
uitgaven t.b.v. het beroep op de 
advocatuur. Naast het bezuinigings-
perspectief is er vanuit de hoek 
van de maatschappelijke dienstver-
lening en de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg de roep om een 
verbetering van de hulp via 
vroegtijdige op preventie gerichte 
hulp. Daarbij wordt het integratieve 
karakter van dat hulpaanbod 
gegeven het juridische, praktische 
en het emotionele aspect van het 
probleem beklemtoond. Eén van 
de eerste experimenten op dit 
terrein is het Buro Echtscheiding 
te Groningen. Dergelijke experi-
menten kunnen voor een herorga-
nisatie van het bestaande verbrok-
kelde hulpaanbod en de mogelijke 
consequenties daarvan voor de rol 
van de advocaat van belang zijn. 
Probleemstelling: Het doel van het 
Buro Echtscheiding is vroegtijdige 
multidisciplinaire hulp in schei-
dingssituaties met het oog op een 
goede besluitvorming. In dat 
kader vormden de navolgende drie 
punten het onderwerp van het 
onderzoek: het bereik van dit 
hulpaanbod, de inhoud van dit 
hulpaanbod en het effect van de 
interventie. 
Opzet: Het onderzoek omvat een 
viertal deelprojecten. Aangevangen 
is met een registratie van de 



bezoekers. Vervolgens heeft een 
telefonische enquête plaatsgevon-
den onder degenen van de 
geregistreerden die daartoe 
toestemming hadden verleend. 
Een derde onderdeel bestaat uit 
interviews met de teamleden en 
analyse van hun dossiers. Tenslotte 
is onderzoek verricht onder andere 
instanties die zich beroepshalve 
bezighouden met de afhandeling 
van scheidingsproblemen: de 
advocatuur, de Raad voor de 
Kinderbescherming, verschillende 
geledingen binnen de maatschap-
pelijke dienstverlening en de 
geestelijke volksgezondheid. De 
materiaalverzameling is afgesloten 
in het voorjaar van 1987. 
Einddatum: Najaar 1987. 
Publikaties: Een eerste deelrapport 
is in de herfst van 1986 gepresen-
teerd onder de titel Samen/Ge-
scheiden (WODC-rapport nr.74). 
Hierin worden de eerste twee 
vragen uitvoerig beantwoord. De 
eindrapportage wordt in het 
najaar van 1987 verwacht. 

45 
De vraag naar rechtshulp 
drs. A. Klijn en F. Huls (CBS) 
(CBS) 

Doel: In aansluiting op het 
onderzoek dat in 1983 werd 
verricht in samenwerking met het 
CBS binnen het kader van de 
jaarlijkse enquête inzake slachtof-
ferschap is in de enquête van 1986 
een replicatie-onderzoek uitge-
voerd. Beoogd wordt inzicht te 
verkrijgen in de latente rechtshulp-
vraag en in de mate waarin deze 
zich vertaalt in het feitelijk beroep 
op het aanbod van voorzieningen. 
Tevens wordt gevraagd naar de 
betekenis van het gebruik voor de 
betrokkenen. 
Probleemstelling: Het onderzoek is 
primair registrerend van opzet ten 
dienste van een algemene statistiek. 
Als zodanig is er geen sprake van 
een specifieke vraagstelling. 

Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een gestruktureerd interview van 
een steekproef uit de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Rapportage in 
opzet vergelijkbaar met die uit 
1984 (CBS Maandstatistiek Politie, 
Justitie en Brandweer, nr. 5). 

46 
Evaluatie wijziging WROM 
drs. A. Klijn en G. Paulides 

Doel: Evaluatie van de effecten 
van de Wet Tijdelijke Voorzienin-
gen Rechtsbijstand (eigen-bijdrage 
maatregel) en de Wet Wijziging 
Tarieven in Burgerlijke Zaken 
(verhoging griffierechten) voor de 
lagere inkomenscategorieën. 
Probleemstelling: Via de beide 
wetswijzigingen is de prijs voor het 
beroep op de rechtsverzorging, i.c. 
de advocaat en de rechter ver-
hoogd. Van de zijde van de 
overheid wordt via dergelijke 
maatregelen gestreefd naar een 
meer selectief gebruik van de uit 
de collectieve middelen gefinan-
cierde rechtsverzorging. Van de 
zijde van de rechtshulpverlening 
wordt gesteld dat dit een ontoelaat-
bare drempel opwerpt voor de 
maatschappelijk zwakkeren. 
Opzet: Het onderzoek omvat twee 
metingen onder respectievelijk 
bezoekers van bureaus voor 
rechtshulp en advocaten. De 
eerste meting betreft de situatie 
waarin de prijsmaatregelen nog 
niet van toepassing waren, de 
tweede betreft de situatie na 
invoering ervan. De bij beide 
metingen betrokken respondenten 
zijn twee maal benaderd: bij de 
aanvang via een schriftelijke 
enquête en vervolgens ongeveer 9 
maanden nadien via een telefoni-
sche enquête. De eerste meting 
startte in november 1983, de 
tweede in oktober 1984. De beide 
telefonische vervolg-enquêtes 
vonden respectievelijk plaats in 
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september 1984 en oktober 1985. 
Publikatievorm: In de loop van de 
tijd is enkele malen intern gerap-
porteerd aan de begeleidingscomis-
sie. Het eindrapport wordt in de 
herfst van 1987 verwacht. 

47 
Werksituatie en functioneren van 
bewaarders 
M.M. Kommer 

Promotor: prof. mr. dr. C.J.M. 
Schuijt. 
Doel: Zowel uit de literatuur als 
uit cijfers m.b.t. ziekteverzuim en 
afkeuringen komt een somber 
beeld naar voren van het werk en 
de werksituatie van bewaarders in 
de penitentiaire inrichtingen. Deze 
constatering was aanleiding tot het 
doen van een onderzoek dat 
duidelijkheid zou moeten brengen 
in de (samenhang van de) diverse 
facetten van het werk (formele 
functie-inhoud, daadwerkelijke 
taak, arbeidsomgeving, scholing 
en opleiding, faciliteiten) die de 
zwaarte ervan bepalen. 
Probleemstelling: De centrale 
vraag van het onderzoek is in 
hoeverre de eisen vanuit de thans 
vigerende 'filosofie' van het 
gevangeniswezen (uitgedrukt in 
regiemsdoelstellingen, strafdoelen 
enz.) in combinatie met de de 
bewaarder ten dienste staande 
middelen èn de gedetineerdenpo-
pulatie leiden tot een `stress'-ver-
oorzakende werksituatie. 
Opzet: Het onderzoek wordt 
uitgevoerd vanuit een interpretatief 
perspectief waarbij de relaties en 
interacties tussen de bewaarders 
enerzijds en de overige betrokken 
partijen (`Den Haag', gedetineer-
den, directie, professionele staf, 
collega's en privé-omgeving) 
centraal staan. Een dergelijke 
benadering lijkt het best aan te 
sluiten bij de diverse theoretische 
inzichten over het functioneren 
van bewaarders zoals de sub-cul-
tuur resp. de `pluralistic ignorance 

48 
Politie-transactie bij winkeldief-
stal 
drs. L.J.M. Koolen en drs. C. 
Wiebrens 

Doel: De vergadering van PG's 
heeft besloten, bij wijze van 
experiment, aan de politie transac-
tie-bevoegdheid te geven inzake 
winkeldiefstal. Dit is de aanleiding 
voor een evaluatief onderzoek 
naar deze materie. 
Probleemstelling: Gepoogd wordt 
na te gaan of de beoogde effecten 
van dit beleid ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden en welke 
problemen zich voordoen tijdens 
het experiment. Bij deze effectme-
ting dient vooral gedacht te 
worden aan effecten op het werk 
van politie, Openbaar Ministerie 
en rechtbank. 
Opzet: Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd door middel van 
registratie van kwantitatieve 
gegevens bij politie en OM 
alsmede door interviews en 
analyse van cases in de voorsituatie 
en de nasituatie in vier korpsen 
van gemeentepolitie die onderling 
verschillen in het te voeren beleid. 
Naar verwachting zal het onder-
zoek medio 1987 van start gaan. 
Einddatum: Eén jaar na de start 
van het onderzoek. 
Publikatievorm: Onderzoekrapport 
en artikelen in vaktijdschriften. 
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these'. Ook de organisatie-sociolo-
gische `negotiated order'-theorie 
van organisaties, die op penitenti-
aire inrichtingen zeker van 
toepassing lijkt, vraagt om deze 
benadering. De gegevensverzame-
ling heeft plaatsgevonden via 
observatie, interviews, vragenlijsten 
en bronnenonderzoek in drie 
Huizen van Bewaring. 
Einddatum: Eerste helft 1988. 
Publicatievorm: Rapport. 



49 
Evaluatie HALT-projecten 
drs. M. Kruissink en drs. C. 
Verwers 

Doel: HALT-projecten hebben tot 
doel het vandalisMe te bestrijden. 
Deze projecten zijn ontstaan uit 
een samenwerking van gemeente, 
politie en justitie. Strafrechtelijk 
minderjarigen die wegens vandalis-
me zijn aangehouden kunnen door 
de politie of de Officier van 
Justitie naar HALT verwezen 
worden. Via HALT kunnen deze 
vandalen de door hen aangerichte 
schade zelf herstellen. Indien de 
werkzaamheden naar behoren 
verricht zijn blijft justitiële vervol-
ging achterwege. Met deze aanpak 
wordt beoogd genoegdoening aan 
de benadeelden te verschaffen, aan 
de straf een zekere opvoedende 
werking te geven en tegelijkertijd 
de negatieve neveneffecten van 
een justitiecontact te voorkomen. 
Daarnaast ontplooien de HALT-
projecten activiteiten in de 
preventieve sfeer. De HALT-aan-
pak sluit goed aan bij het huidige 
bestuurlijke preventie-beleid. Over 
de effecten en de organisatorische 
omstandigheden waaronder 
HALT de beste resultaten oplevert 
is echter nog niets bekend. Doel 
van dit onderzoek is daar inzicht 
in te krijgen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
behelst een procesbeschrijving, 
een aantal effectmetingen en een 
kosten-batenanalyse. In de 
procesbeschrijving gaat het erom 
inzicht te verkrijgen in de organi-
satorische vormgeving van de 
projecten en de doelgroep van 
HALT: hoeveel en welke jongeren 
worden naar HALT verwezen, 
welke delicten hebben zij gepleegd 
en soortgelijke vragen. De effectme-
tingen dienen ertoe inzicht te 
verkrijgen in het effect van HALT 
op het vandalisme op gemeentelijk 
niveau en het effect op de 'cliënten' 
van HALT o.a. in termen van 

recidive. 
Opzet: Het betreft een empirisch 
onderzoek waarin van verschillen-
de databronnen gebruik gemaakt 
wordt. 
Publikaties: Reeds verschenen: 
Kruissink, M. (1987) 'HALT': een 
alternatieve aanpak van vandalis-
me. Interimrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar vandalis-
me-projecten, WODC. Eindrapport 
verschijnt in 1988. 

50 
Reclasseringszorg voor verslaaf-
den 
drs. E. Leuw 

Doel: Het verwerven van informa-
tie in het reclasseringsveld die 
ertoe kan leiden dat de toeganke-
lijkheid van de commune reclasse-
ring voor de verslaafde reclassant 
groter wordt. Dit wordt wenselijk 
geacht in verband met het zoge-
naamde normaliseringsbeleid voor 
verslaafden zoals bijvoorbeeld 
recentelijk uitgedrukt in het door 
de Interdepartementale Stuurgroep 
Alcohol- en Drugsbeleid geprodu-
ceerde beleidsrapport 'Drugbeleid 
in Beweging'. 
Probleemstelling: Het zal erom 
gaan meer duidelijkheid te krijgen 
over de vraag voor welke verslaafde 
reclassanten en in welke fase 
gespecialiseerde aandacht voor de 
categoriale reclassering geïndi-
ceerd is. 
Opzet: Oriënterende gesprekken 
met beleids- en uitvoerende 
medewerkers in het reclassering-
veld ; beperkte dossierstudie en 
analyse van de beschikbare 
registratiegegevens; relevante 
ervaringen en meningen verzame-
len van zowel staffunctionarissen 
als uitvoerende medewerkers van 
de reclasseringsinstellingen door 
middel van schriftelijke vragenlijs-
ten. 
Einddatum: Najaar 1988. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 
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51 
Het economische gedrag van 
regelmatige opiatengebruikers 
drs. E. Leuw en drs. M. Grapen-
daal 

Doel: Inzicht verkrijgen in het 
inkomstenverwervings en -beste-
dingspatroon van heroïneverslaaf-
den en de rol die criminaliteit en 
methadonverstrekking hierin heeft. 
Opzet: Het gaat om een longitudi-
naal onderzoek onder ongeveer 
150 heroïnegebruikers. Gedurende 
een jaar zal aan de respondenten 
op gezette tijden een vragenlijst 
worden voorgelegd. De onderzoek-
groep wordt zo gevarieerd mogelijk 
samengesteld uit heroïnegebruikers 
met de Nederlandse nationaliteit 
in Amsterdam. Er wordt gewerkt 
vanuit een zogenaamd veldstation. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Diverse. 

52 
Scholenexperiment 
drs. M.J.M. Mutsaers, L. 
Boendermauer en E. Spaans 

Doel: In het kader van het 
beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit (1985) d.m.v. 
experimenten trachten het spijbe-
len/voortijdig schoolverlaten op 
scholen voor LTO/ITO tegen te 
gaan met het doel/de verwachting 
daardoor kleine criminaliteit door 
de leerlingen te bestrijden. 	• 
Probleemstelling: Leiden de 
bedoelde experimenten (verande-
ringen in de school) inderdaad tot 
vermindering van het spijbelen/ 
voortijdig schoolverlaten en zo ja, 
gaat dit gepaard met de verminde-
ring van kleine criminaliteit door 
de leerlingen? 
Opzet: Het opzetten en implemen-
teren van enige experimenten met 
als primair doel het tegengaan van 
spijbelen/voortijdig schoolverla- 
ten; opzetten en realiseren van 
parallel aan het experiment 
lopend evaluatie-onderzoek. 
Einddatum: December 1988. 

Publikatievorm: WODC/SEC-rap-
porten (interimrapport eind 1987; 
eindrapport eind 1988). 
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53 
De Centrale Recherche Informa-
tiedienst: taakstelling en functio-
neren, in het bijzonder gezien 
vanuit de reguliere politie 
drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek 
en drs. A. Slothouwer 

Doel: Mede naar aanleiding van 
een rapport van de Algemene 
Rekenkamer over het functioneren 
van de CRI wil het onderzoek het 
daarin naar voren gekomen beeld 
Completeren met het oordeel van 
de reguliere politie en tevens 
aandacht besteden aan de taakstel-
ling van de CRI. 	• 
Probleemstelling: Het onderzoek 
heeft vooral een beschrijvend 
karakter en beoogt een antwoord 
te geven op twee centrale vragen, 
te weten wat is het oordeel van de 
reguliere politie over de wijze 
waarop de CRI invulling geeft aan 
de verschillende taken en waarop 
is dit oordeel gebaseerd; welke 
taken binnen het politiebestel 
dienen naar de mening van de 
politie te worden ondergebracht 
bij de CRI? 
Opzet: Door middel van empirisch 
onderzoek, bestaande uit schrifte-
lijke enquêtes onder en interviews 
met politiefunctionarissen die 
vanuit eigen ervaringen en 
contacten met de CRI een oordeel 
en standpunt kunnen geven, 
worden gegevens verzameld die 
een antwoord moeten bieden op 
de bovengenoemde twee vragen. 
In de keuze van de onderzoekpo-
pulatie, zowel met betrekking tot 
de deelnemende korpsen als met 
betrekking tot de deelnemende 
politiefuncionarissen is rekening 
gehouden met de verscheidenheid 
in politie-organisatie en met de 
verscheidenheid in CRI-taken. 
Einddatum: De verzameling van 
het onderzoekmateriaal is vrijwel 



afgerond. Na verwerking en 
analyse zal het onderzoek eind 
1987 of begin 1988 worden 
afgerond. 
Publikatievorm: Naar verwachting 
zal rapportage plaatsvinden in de 
vorm van een WODC-rapport. 

54 
Heling en helingbestrijding 
dr. A. Roëll 

Doel: In 1986 werd een literatuur-
studie over heling en helingbestrij-
ding afgerond met een publikatie 
in het Tijdschrift voor Criminologie 
(28e jrg. 1986). Eén van de 
uitkomsten van deze literatuurstu-
die was dat er in Nederland wel 
allerlei plannen en suggesties voor 
verbetering van helingbestrijding 
zijn gepubliceerd waar, in tegenstel-
ling tot met name de VS en 
Engeland, geen beschrijvingen van 
het fenomeen heling voor handen 
zijn. Om in deze leemte te voorzien 
is een onderzoek opgezet met de 
bedoeling een zo volledig mogelijke 
beschrijving te geven van de 
verschillende vormen van heling 
in Nederland. 
Opzet: Hiertoe is een groot aantal 
verschillende bronnen geraad-
pleegd: justitie-dossiers, helers en 
stelers in Huizen van Bewaring, 
politiemensen betrokken bij 
helingbestrijding, verzekeraars, 
winkeliers, veilinghuizen, Banken 
van Lening en kroegbazen. 
Daarnaast zijn ook directe 
observaties verricht op plaatsen 
waar veel werd geheeld zoals op 
bepaalde markten, in bepaalde 
café's, enz. 
Einddatum: 1987. 

55 
Criminaliteitsbeheersing te 
Enschede 
drs. J.L.P. Spickenheuer 

Doel: Mede op basis van WODC-
onderzoek is in de gemeente 
Enschede door politie, justitie en 
bestuur een geïntegreerd plan ter 

beheersing van criminaliteit tot 
stand gekomen. Verschillende 
activiteiten van de drie partners 
die voor zover mogelijk op elkaar 
zijn afgestemd richten zich op een 
viertal misdrijven: geweld, 
vandalisme, inbraak in woningen 
en fietsendiefstal. 
Probleemstelling: Deze bevat vier 
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 criminaliteit en wat 
zijn de mogelijke neveneffecten 
van het plan? 
Opzet: Documentenanalyse: 
vastgelegd bij politie, justitie en 
bestuur; analyse van misdaadver-
slaglegging: krantenartikelen, 
regionale dagbladen; analyse van 
afhandeling door politie, justitie; 
(slachtoffer)enquéte(s); interviews 
met betrokkenen bij de uitvoering 
van het plan. 
Einddatum: Medio 1988. 
Publikatievorm:(Deel)rapport(en). 

56 
Evaluatie slachtofferhulp Rotter-
dam en Alkmaar 
drs. C.H.D. Steinmetz 

Achtergrond: Op basis van eerder 
onderzoek (WODC-rapport nr. 49) 
is gebleken dat de Rotterdamse 
recherche in 1981 14% van de 
slachtoffers van geweldsmisdrijven 
doorstuurt naar het slachtofferpro-
ject bij het Centrum voor Vrijwilli-
gers. Het gaat hierbij alleen om 
slachtoffers van intra-familiale 
agressie. Andere slachtoffers van 
geweld werden nauwelijks doorver-
wezen. De recherche en het 
slachtofferproject willen een 
strategie ontwikkelen om het 
hulpaanbod te verbeteren. Hiertoe 
is een experiment gestart waarin 
drie methoden van doorverwijzing 
worden beproefd. 
Probleemstelling: Onder welke 
condities is sprake van een 
toename van het aantal slachtoffers 
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dat gebruik maakt van het hulpaan-
bod? Welke doorverwijzingsstrate-
gie voldoet het beste aan de 
wensen van de slachtoffers? 
Einddatum: Eind 1987. 

57 
Voor- en achteruitzien; over 
enkele middelen van wetsevaluatie 
dr. G.J. Veerman 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Bestuursrecht/-kunde Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Doel: Verkennen van de mogelijk-
heden van andere wetsevaluatieme-
thoden dan sociaal-wetenschappe-
lijk evaluatie-onderzoek. 
Probleemstelling: Wat is het 
huidige gebruik van jaarverslagen, 
dereguleringstoetsen en effectrap-
portages in verband met de 
evaluatie van wetten; wat zijn de 
belemmerende en bevorderende 
factoren van het gebruik van 
jaarverslagen; in welke omstandig-
heden is het gebruik van welke 
evaluatiemiddelen zinvol. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek (enquêtes en 
interviews bij gebruikers en 
opstellers van jaarverslagen, van 
effectrapportages e.d.). 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

58 
Omgangsregeling bij scheiding in 
1982 en 1984 
dr. C. van der Werf en drs. E.M. 
Naborn m.m.v. B.J.W. Docter-
Schamhardt 

Doel: Voorzien in de behoefte aan 
recente feitelijke gegevens over de 
toepassing van het omgangsrecht 
bij scheiding onder meer in 
verband met de discussie over 
voorstellen tot wijziging van het 
omgangsrecht. 
Probleemstelling: In hoeveel en in 
welke gevallen wordt een beroep 
gedaan op de rechter tot het 
vaststellen of vastleggen van een 
omgangsregeling; in hoeveel en in 

welke gevallen wordt na de 
scheiding beroep gedaan op de 
kinderrechter om een omgangsre-
geling vast te stellen respectievelijk 
de omgangsregeling te wijzigen. 
Opzet: Analyse van een landelijke 
steekproef van 1695 dossiers van 
in 1982 door de rechtbanken 
uitgesproken scheidingen waarbij 
minderjarige kinderen waren 
betrokken. Analyse van dossiers 
van in 1984 afgedane verzoeken 
aan de kinderrechter tot latere 
vaststelling of wijziging van de 
omgangsregeling. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

59 
De juridische procedure bij 
scheiding in 1982 
dr. C. van der Werf m.m.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 

Doel: Het verschaffen van recente 
feitelijke gegevens over de schei-
dingsprocedure, onder meer in 
verband met de discussie over 
herziening van het scheidingspro-
cesrecht. 
Probleemstelling: Hoeveel van de 
scheidingszaken kunnen als 
eenvoudig en hoeveel als gecompli-
ceerd worden aangemerkt; in 
hoeveel en in welke zaken is 
sprake van vergoeding van kosten 
voor rechtsbijstand: betreft deze 
vergoeding een of beide partijen? 
Opzet: Analyse van een landelijke 
steekproef van 2686 dossiers van 
in 1982 door de rechtbanken 
uitgesproken scheidingen. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikel. 

28 	Justitiële Verkenningen, jrg. 13, nr. 7, 1987 



Adviescommissie Extern Weten-

schappelijk Onderzoek 

Afgesloten onderzoek 

Gepubliceerd 

60 
Zelfdestructief gedrag van 
gedetineerden 
W. Bernasco 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep Klinische Psychologie 
Aanleiding: De aanleiding tot het 
onderzoek lag in het feit dat 
recente cijfers van de Geneeskun-
dige Inspectie bij het Ministerie 
van Justitie er op wijzen dat er 
onder de bevolking van de 
Nederlandse penitentiaire inrich-
tingen sprake is van een toegeno-
men aantal gevallen van zelfde-
structief gedrag. Het gaat daarbij 
om handelingen waarmee gedeti-
neerden zichzelf opzettelijk 
lichamelijk letsel toebrengen of 
trachten toe te brengen al dan niet 
met dodelijke afloop. Hoewel er 
zowel qua aard als qua frequentie 
van voorkomen een aanzienlijke 
variatie bestaat tussen verschillen-
de vormen van zelfdestructief 
gedrag vertonen zij, naast het feit 
dat het om opzettelijk zelf toege-
bracht letsel gaat, tenminste nog 
twee gemeenschappelijke kenmer-
ken. Ten eerste betreft het hier 
gedrag dat zowel binnen als buiten 
de penitentiaire inrichtingen als 
ongewenst wordt beschouwd door 
degenen die er mee worden 
geconfronteerd. Ten tweede zijn 
het gedragingen die mensen kiezen 
in reactie op door hen ervaren 
problemen. Psychosociale proble- 

matiek van gedetineerden, al dan 
niet samenhangend met hun 
detentie of de oorzaak daarvan 
behoort mede tot de aandachtspun-
ten van het penitentiaire beleid. 
Opzet: De voor het onderzoek 
benodigde gegevens zijn op 
tweëerlei wijze verzameld: via 
dossierstudie van vergelijkbare 
gevallen met en zonder zelfdestruc-
tief gedrag en d.m.v. vraaggesprek-
ken met gedetineerden en inrich-
tingsfunctionarissen. 
Resultaten: Het blijkt dat het 
aantal suïcides in penitentiaire 
inrichtingen verhoudingsgewijs 
ongeveer 10 keer zo groot is als 
binnen een op grond van leeftijd 
en geslacht vergelijkbare populatie 
in de vrije samenleving. Men kan 
zich afvragen in hoeverre dit 
verschil toegeschreven moet 
worden aan effecten van de 
detentie en in hoeverre aan 
kenmerken die gedetineerden 
vanuit de samenleving 'mee-
brengen' naar de inrichtingen. Het 
gaat om een keuze tussen de 
deprivatietheorie en de importthe-
orie als verklaringsmodel voor 
zelfdestructief gedrag. In dit 
onderzoek ligt de nadruk op 
detentie-gebonden factoren en niet 
op persoonlijkheidseigenschappen 
op grond waarvan gedetineerden 
bij voorbaat al een hoog-risico-
groep zouden kunnen vormen. Het 
zijn immers de detentiegebonden 
factoren waarop een door het 
gevangeniswezen te voeren 
preventief beleid zich zou dienen 
te richten. 
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Publikatie: Zelfdestructief gedrag ' 
van gedetineerden (publikatie van 
de vakgroep, 1986). 

61 
Het gedrag van toeschouwers bij 
voetbalwedstrijden 
dr. H.H. van der Brug en drs. M. 
Marseille 

Instituut: Universiteit van Amster-
dam, Baschwitz Instituut 
Aanleiding: Vanaf het begin van 
de jaren zeventig is er in Nederland 
sprake van voetbalvandalisme. 
Ondanks een zeer intensief beleid 
om dit maatschappelijk ongewenste 
verschijnsel in te dammen blijven 
de resultaten hiervan aan de 
bescheiden kant. Hoewel de 
laatste jaren een zekere afname 
van het voetbalvandalisme valt te 
constateren tonen de gebeurtenis-
sen bij de wedstrijd Den Haag 
— Ajax van 1 maart 1987 bijvoor-
beeld dat men toch maar in 
beperkte mate vat heeft weten te 
krijgen op wat men 'uitbarstingen 
van supportersgeweld' pleegt te 
noemen. Het onderzoek waarvan 
in dit rapport verslag wordt 
gedaan is voornamelijk gericht op 
de wijze waarop het beleid ten 
aanzien van voetbalsupporters 
wordt gevoerd. Van belang daarbij 
is hoe vertegenwoordigers van 
diverse `Sides' denken over het 
gevoerde beleid. Die waren nog 
niet eerder op deze wijze bij 
beleidsonderzoek betrokken. 
Belangrijk is met name ook hoe 
gemeente- en spoorwegpolitie en 
de clubs omgaan met de Sides'. 
Justitie speelt in dit verband een 
rol op de achtergrond. Behalve de 
directe vorm van begeleiden is 
eveneens van betekenis hoe het 
optreden van de diverse betrokke-
nen op elkaar is afgestemd. 
Opzet: Het onderzoek richt zich 
op de begeleiding van supporters 
in directe zin. Dit houdt in dat 
diverse vormen van technopreven-
tie kritisch worden doorgelicht aan 
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de hand van gesprekken met 
politiefunctionarissen, vertegen-
woordigers van de spoorwegpolitie, 
van justitie, van voetbalclubs en 
van de voetbalvandalen zelf. 
Daarbij is tevens aandacht besteed 
aan de binding van de Siders met 
hun clubs en hoe ze de aanpak 
van hun clubbestuur ervaren in dit 
verband. Tenslotte wordt ook 
aandacht besteed aan de betekenis 
van de media met betrekking tot 
het voetbalvandalisme. 
Publikatie: Voetbalvandalisme en 
beleid (De Vrieseborch, Haarlem, 
1987). 

62 
De actieve rol van de Officier van 
Justitie in de opsporingsfase 
mr. dr. H.G. van de Bunt en mr. 
J. Peek 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Utrecht, Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen. 
Doel: Het OM heeft in de afgelo-
pen jaren met betrekking tot de 
fraudebestrijding beleidsvoorne-
mens gepresenteerd die ertoe 
strekten dat officieren actiever dan 
tot dusverre het geval was geweest 
sturing zouden geven aan de 
opsporing. De officier zou door 
het stellen van prioriteiten in het 
overvloedig aanbod van fraudesig-
nalen bewuster gaan bepalen 
welke zaken voor strafrechtelijke 
opsporing in aanmerking komen. 
Voorts zou de officier de uitgangs-
punten en hoofdlijnen van te 
verrichten opsporingsonderzoek 
vaststellen en lopend onderzoek 
op basis hiervan nauwlettender 
gaan volgen. 
Opzet: De rapporteurs hebben 
twee arrondissementsparketten 
onderzocht waarin, afgaande op 
het aldaar geformuleerde beleid, 
aanwezigheid van actieve sturing 
door fraudeofficieren mocht 
worden verwacht. Drie maanden 
praktijkervaring verkregen door 
participerend observatie-onder- 



zoek en interviews met opsporings-
ambtenaren leerden dat door 
officieren in de dagelijkse praktijk 
nauwelijks gestalte wordt gegeven 
aan de beleidsvoornemens. 
Publikatie: Eindrapport Fraudeof-
ficieren in de opsporing (Wolters-
Noordhoff BV, Groningen, 1987). 
In het onderzoeksverslag wordt 
een beschrijving gegeven van de 
belangrijkste problemen die 
officieren ondervinden in het 
effectueren van hun 'actieve' 
beleidsvoornemens. 

63 
Het effect van een ambulant 
acupunctuurprogramma voor 
heroïneverslaafden 
R. Geijer, arts 

Instituut: Gezondheidsdienst van 
de Gemeente Rotterdam, afdeling 
Geestelijke Volksgezondheid 
Probleemstelling: Onderzoek naar 
het effect van acupunctuur bij een 
groep heroïneverslaafden die 
tijdens hun detentie met methadon 
afkickten. 
Opzet: De deelnemers werden 'at 
random' verdeeld over een met 
acupunctuur behandelde groep en 
een controle-groep die geen 
acupunctuurbehandeling kreeg. 
De acupunctuurbehandeling 
bestond uit een combinatie van 
punten uit de klassieke chinese 
acupunctuur en de ooracupunc-
tuur. Beide groepen volgden een 
methadonreductieschema. De 
onderzoeksvraag was of de 
klachten tengevolge van de 
detoxificatie in de acupunctuur-
groep significant minder waren 
dan in de controlegroep na een 
behandelings- dan wel onderzoeks-
periode van 2 weken. Het 
resultaat werd gemeten aan een 
zelfinvullijst waarin o.a. een aantal 
klachten (21) gescoord werd. 
Tevens werd gevraagd naar het 
algemeen welbevinden en een 
aantal positieve ervaringen. Het 
gebruik van drugs werd middels 

urinecontroles nagegaan. 
Resultaten: Beide onderzochte 
groepen bleken goed vergelijkbaar 
t.a.v. de achtergrondgegevens. Er 
waren geen significante verschillen 
in drugsgebruik of in methadon/ 
medicijngebruik tussen de beide 
groepen aan het begin van het 
experiment. Aan het eind van de 
onderzoeksperiode werd een 
significant verschil aangetoond 
tussen beide groepen t.a.v. de 
gemiddelde score van de 21 
klachten en tevens t.a.v. 8 van de 
21 afzonderlijke klachten. Ook 
waren er op het zesde meetmoment 
significante verschillen m.b.t. de 
positieve ervaringen. Met name op 
grond van het gevonden verschil 
op de gemiddelde klachtenscore 
mag geconcludeerd worden dat 
deze vorm van acupunctuur 
behulpzaam kan zijn bij de 
detoxificatie van heroïneverslaaf-
den. 
Publikatie: Heroïneverslaving en 
acupunctuur (publikatie van de 
GGD Rotterdam, 1987). 

64 
De aanwending van geweld door 
politiefunctionarissen 

Groeneweg jr. en prof. dr. 
W.A. Wagenaar 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Werkgroep Veiligheid 
Aanleiding: Naar aanleiding van 
de inwerkingtreding van de 
nieuwe geweldsinstructie van rijks-
en gemeentepolitie werd (mede op 
dringend verzoek van de politie-
bonden) de commissie 'Bezinning 
op geweldstoepassing door de 
politie' in het leven geroepen. De 
taakopdracht van deze commissie 
was om een nieuwe geweldsinstruc-
tie te ontwerpen maar ook te 
bezien of een nieuwe instructie 
nodig is en daarvoor een algemene 
achtergrond te schetsen. Het 
spreekt vanzelf dat de formulering 
van een nieuwe instructie rekening 
dient te houden met wat er in het 
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verleden bij geweldspleging door 
de politie is fout gegaan. 
Doel: Het doel van het onderzoek 
was om te speuren naar de 
oorzaken van fouten en te bezien 
welke maatregelen zouden kunnen 
dienen om foutief gebruik van 
geweld te -verminderen. Centraal 
stond de vraag in hoeverre het 
aanpassen van de geweldsinstructie 
het aantal foutieve geweldsaanwen-
dingen zou kunnen verminderen. 
Opzet: In opdracht van de 
voorzitter van deze commissie Dr. 
A. Heijder werden 50 gevallen van 
in Amsterdam geregistreerd foutief 
gebruik van geweld onderzocht. 
Resultaten: De reeks van gebeur-
tenissen die uiteindelijk hebben 
geleid tot de foutieve geweldsaan-
wending wordt voorgesteld door 
middel van logische schakelingen 
om zo tot een bepaling van hun 
complexiteit te komen. Vervolgens 
worden de menselijke fouten die 
deel uitmaken van deze reeks 
gebeurtenissen geclassificeerd 
volgens een aangepaste versie van 
een checklist zoals voorgesteld 
door Feggetter. De aard van deze 
fouten geeft enig inzicht in de 
processen die aan de foutieve 
geweldsaanwending ten grondslag 
liggen en een richting aangeven 
voor de manier waarop deze 
fouten vermeden kunnen worden. 
De resultaten zijn vervolgens op 
hun praktische waarde getoetst en 
er zijn aanbevelingen gedaan. 
Publikaties: Oorzaken en achter-
gronden van foutieve geweldsaan-
wendingen door de politie 
(publikatie van de werkgroep, 
1986). 

65 
Engelse initiatieven om de relatie 
politie-etnische minderheden te 
verbeteren 
H. Nelen en P. van Voorst 

Instituut: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Criminologisch 
Instituut 

Aanleiding: Het startpunt van het 
project ligt bij de gewelddadige 
confrontatie tussen de politie en 
(voor het merendeel) zwarte 
jongeren in de zuidlondense wijk 
Brixton gedurende het weekeinde 
van 10-12 april 1981. 
Probleemstelling: De totaal 
vernieuwde politie-opleiding in 
Londen is één van de meest 
opmerkelijke veranderingen sinds 
de rellen van 1981. Er wordt 
tegenwoordig veel aandacht 
besteed aan `policing skills 
training'. Verder is een drietal 
initiatieven te onderscheiden: het 
invoeren van wijkteampolitie, het 
opzetten van een overlegorgaan 
met de bevolking en het creëren 
van de mogelijkheid voor een 
aantal speciaal aangewezen 
burgers om op elk gewenst 
moment de politiecellen te 
inspecteren. Het onderzoek moet 
worden gezien als een evaluatie 
van de initiatieven die na deze 
rellen zijn opgezet om de relatie 
tussen de politie en het publiek te 
verbeteren. De nadruk ligt daarbij 
op de vraag in hoeverre de 
verschillende beleidsveranderingen 
hebben bijgedragen tot een 
daadwerkelijke verbetering van de 
relatie politie-etnische minderhe-
den. Het onderzoek is er uiteinde-
lijk op gericht de Nederlandse 
politie een overzicht te geven van 
de mogelijkheden om de verhou-
ding met het publiek en met de 
etnische minderheden in het 
bijzonder te verbeteren. 
Resultaten: De auteurs bespreken 
de drie bovengenoemde initiatieven 
uitvoerig. Bij het opmaken van de 
totaalbalans constateren zij 
enerzijds een toegenomen tevreden-
heid bij een groot deel van de 
bevolking over de huidige werk-
wijze van de politie. Anderzijds 
signaleren zij dat het wantrouwen 
van de zwarte jongeren in de wijk 
jegens de politie nog even groot, 
zo niet groter is. 
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Publikatie: Pigs and Monkeys: 
een onderzoek naar Engels 
initiatieven om de relatie politie/ 
etnische minderheden te verbete- 
ren, Vrije Universiteit, Amsterdam, 
juni 1986. 

Gerapporteerd, nog niet gepubli-
ceerd 

66 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet-fase 1 
dr. J. Hageman-Smit en drs. 
B.Y. Cools 

Instituut: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Werkgroep Gezond-
heidsrecht. 

67 
Werklozen in de rechtszaal 
drs. G. Kannegieter en drs. J. 
Strikwerda 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Groningen, Criminologisch 
Instituut. 

68 
Versterking van de binding van 
de opgroeiende generatie met de 
maatschappij 
dr. F.L. Leeuw, drs. E. van der 
Hoeven, dr. A.J. Nederhof en 
drs. P.D. Bak 

Nog niet gerapporteerd 

69 
Alcohol Verkeer Project 
mr. R. Bovens 

Instituut: Consultatiebureau voor 
Alcohol en Drugs Drenthe. 

70 
Sexueel misbruik van kinderen in 
het gezin — deelproject Justitie 
drs. P.J. Draijer 

Instituut: Universiteit van Amster-
dam, Stichting tot wetenschappelijk 
onderzoek bij de Universiteit van 
Amsterdam omtrent sexualiteit en 
geweld. 

71 
De rol van de psychiatrie (en de 
gedragswetenschappen) bij de 
beslissing omtrent verlenging c.q. 
beëindiging van de TBR 
mr. T.R. Drost en mr. F.A.M. 
Bakker 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Groningen, Criminologisch 
Instituut. 

72 
Rechtshulp wijkpost Oud-West 
mr. N.F. van Manen 

Instituut: Universiteit van Amster-
dam, Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid. 

73 
Klachtenregelingen voor individu-
en 
drs. E.A. Mante-Meijer 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
LISBON. 

74 
Sexuele ervaringen in de vroege 

jeugdjaren 
drs. Th.G.M. Sandfort 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Utrecht, Vakgroep Klinische 
Psychologie, Psychotherapie en 
Preventie. 

75 
Algemene beginselen behoorlijk 
bestuur 
mr. A.J.C. van Vught 

Instituut: Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid. 

76 
Politiereactie op vrouwenmishan-
deling 
drs. M. Wiistmann 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Utrecht, Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen. 
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Lopend onderzoek 

77 
Geweldsescalatie en politieoptre-
den 
dr. E.J.M. Adang 

Supervisie: prof. dr. J.A.R.A.M. 
van Hooff (Rijksuniversiteit 
Utrecht, Laboratorium voor 
Vergelijkende Fysiologie). 
Achtergrond: Recente gebeurtenis-
sen in België (Heizelstadion), 
Groot-Brittannië (Brixton) en 
Duitsland (Frankfurt) maken 
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 opge-
schrikt door gewelddadige rellen 
rond voetbalwedstrijden, ontrui-
mingen en demonstraties. De 
politie heeft tot taak de openbare 
orde te handhaven en geweldsui-
tingen of de gevolgen daarvan te 
minimaliseren. Eén van de 
redenen dat die taak zo moeilijk is, 
is wellicht gelegen in het feit dat 
onvoldoende bekend is wat de 
omstandigheden zijn die maken 
dat in bepaalde situaties gewelds-
uitbarstingen optreden. 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 actievoerders zich 
gedragen. 
Doel: Het ontrafelen van die 
interactieketen; het nagaan hoe de 
gedragingen van politie en 
actievoerders elkaar wederzijds 
beïnvloeden en wat daarvan de 
effecten zijn. 
Methode: Het gedrag van de 
betrokkenen en de effecten 
daarvan zijn in samenhang met 
context-variabelen systematisch 
geanalyseerd en geprotocolleerd. 
Aangevuld met verdergaand 
literatuuronderzoek en ooggetuige- 

verslagen zijn de volgende 
vraagstellingen geformuleerd ten 
behoeve van nader onderzoek. 
Neemt de kans op escalatie af als 
groepen minder ruimtelijk van 
elkaar gescheiden zijn (zich 
onderling meer mengen) of als 
groepen ook andere dan conflictu-
euze interacties met elkaar hebben 
(tijdens, vooraf en/of naderhand)? 
Is escalatie waarschijnlijker als 
groepen zich gedragen alsof ze 
ordeverstoringen verwachten dan 
als dat niet gebeurt? Vergroot 
groepsgewijs optreden de kans op 
escalatie? Werkt het optreden in 
volledig ME-tenue op zich al 
escalerend? Werkt het voor een 
groot deel van een groep zichtbaar 
verrichten van aanhoudingen 
escalerend of juist niet? Heeft het 
duidelijk zichtbaar aanwezig zijn 
van aanhoudingseenheden invloed 
op het optreden van ordeverstorin-
gen? Is zichtbare en hoorbare 
aanwezigheid van agenten te 
paard of met honden van invloed 
op het gedrag van individuen of 
groepen? 
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78 
Vormen van interactie tussen 
advocaten en hun cliënten 
drs. H. Berends 

Supervisie: prof. J. Griffiths 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid). 
Door het Ministerie van Justitie 
wordt subsidie verleend ten 
behoeve van enige materiële 
ondersteuning. 
Doelstelling: Inzicht verkrijgen in 
de interactieprocessen tussen 
advocaten en hun cliënten door 
het gedrag van advocaten in de 
conflictprocessen waarbij ze 
ambtshalve betrokken raken 
rechtstreeks te observeren en te 
beschrijven. De factoren die dit 
gedrag beïnvloeden en de gevolgen 
van het advocatengedrag zullen 
ook in beeld gebracht worden. 
Theoretisch raamwerk is de 



litigation theory', aan de verdere 
ontwikkeling waarvan dit onder-
zoek beoogt een aandeel te 
leveren. Dit perspectief kan gezien 
worden als een poging van de 
rechtssociologie zich los te maken 
van oude sociologische kaders 
omtrent 'het recht' die te zeer 
vastzitten aan de pretenties en 
denkkaders van het westerse 
juridische denken om tot een 
algemeen geldende theorie met 
betrekking tot geschilbeslechting 
te leiden. 
Opzet: Er zullen observaties 
plaatsvinden van de interacties 
tussen advocaten en cliënten (en 
eventuele derden) gedurende het 
verloop van een aantal zaken die 
representatief geacht kunnen 
worden voor de werkzaamheden 
van advocaten. Daarnaast is 
regelmatige dossierstudie gepland 
van de desbetreffende zaken ter 
registratie van datgene wat zijn 
weerslag vindt op papier. Voorts 
zullen na beëindiging van de 
contacten tussen advocaat en 
cliënt beiden daarover worden 
geïnterviewd. Deze interviews zijn 
wenselijk om belangrijke achter-
grondinformatie te verkrijgen en 
om de waarnemingsinterpretatie 
van de interactie te toetsen aan die 
van de deelnemers. De onderzoek-
populatie 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 samen-
hangen met kenmerken van de 
advocaat (inkomen, ervaring, 
geslacht) : de commerciële, de 
familierechts-, de sociale en de 
strafrechtspraktijk. 

79 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 
prof. dr. W. Buikhuisen 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Criminologisch Instituut. 
Uitgangspunt: Het onderzoek 

verschilt in een aantal opzichten 
van het traditionele onderzoek op 
het gebied van de effectiviteit van 
sancties. Het belangrijkste verschil 
is het uitgangspunt dat straffen in 
principe wel effect kunnen 
hebben, maar dat mensen verschil-
len in strafgevoeligheid (beïnvloed-
baarheid) en in de mate waarin zij 
ontvankelijk zijn voor beloning en 
straf. Het onderzoek heeft betrek-
king 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 
(zgn. vroegdelinquenten). Onder-
zoek heeft uitgewezen dat deze 
chronische delinquenten niet 
alleen moeite hebben met de 
bestaande normen op strafrechte-
lijk 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: 
informatieverwerking, conditio-
neerbaarheid en de emotionele 
band met het normopleggend 
systeem (het ouderlijk huis, de 
school, de buurt of de samenle-
ving). Wat betreft de beïnvloed-
baarheid wordt niet alleen 
gekeken naar de gevoeligheid voor 
straffen maar eveneens naar de 
gevoeligheid voor beloningen. 
Opzet: Het toetsen van de theorie 
vindt plaats t.a.v. verschillende 
onderzoeksgroepen: vroegdelin-
quenten, moeilijk opvoedbare 
kinderen en studenten-delinquen-
ten. 
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80 
Beleid en netwerken in de 
drugsscene 
drs. F. van Gemert 

Supervisie: dr. J. Verrips (Univer-
siteit van Amsterdam, Antropolo-
gisch Sociologisch Centrum). 
Achtergrond: Om met het beleid 
bij de praktijk te kunnen aansluiten, 
is het voor de Gemeente Amster-
dam (de aanvrager) van groot 
belang dat een aantal vragen 
wordt beantwoord, zoals: wie zijn 
de gebruikers, uit welke categorieën 
van de bevolking komen ze, om 
welke gebruikspatronen gaat het. 
Ook zouden veranderingen in de 
drugsscene die worden veroorzaakt 
door het gemeentebeleid vastge-
steld moeten kunnen worden. 
Daarbij zou het vooral moeten 
gaan om de reacties van dealers en 
gebruikers op nieuw geïntroduceer-
de maatregelen. 
Probleemstelling: Welke verande-
ringen treden op in de netwerken 
van dealers en gebruikers tengevol-
ge van beleidsmaatregelen en 
welke gevolgen hebben deze voor 
de in de drugsscene heersende 
gedragsregels? 
Opzet: Wat betreft het beleid richt 
het onderzoek zich op het politie-
optreden. Als 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 eerste worden 
gegevens verzameld door middel 
van participerende observatie; als 
waarnemingseenheden gelden de 
activiteiten tussen de participanten 
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. 

81 
Verbeteringscriteria voor gedeti-
neerde heroïneverslaafden; 
vooronderzoek 
drs. A. W. Goedhart 

Supervisie: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Klinische 
Psychologie. 
Achtergrond: In de penitentiaire 
inrichtingen komen jaarlijks naar 
schatting zo'n 3500 heroïnever-
slaafden binnen. Uit een enquête 
die in december 1981 door de 
Geneeskundig Inspecteur werd 
gehouden onder de aan de 
penitentiaire inrichtingen verbon-
den artsen blijkt dat deze groep 
gedetineerden op zeer verschillen-
de wijzen wordt bejegend. Dat 
deze verschillen zich voordoen is 
haast vanzelfsprekend gezien de 
verschillen in de visie op de 
problematiek van heroïneverslaaf-
den, de verschillen in mogelijkhe-
den om een bepaalde bejegening 
toe te passen en niet in het minst 
het gebruik van gepubliceerde 
onderzoeksgegevens over de 
mogelijke invloeden van een 
bepaalde vorm van bejegening op 
het gedrag van heroïneverslaafden 
na hun detentie. Deze laatste 
factor leidt er echter toe dat de 
meningsvorming over en de keus 
van een bejegeningswijze niet 
optimaal kan zijn: in de afweging 
van de voors en tegens behoren 
óók gegevens over de effectiviteit 
een rol te spelen. 
Doel: Het verkrijgen van inzicht in 
de mate en de aard van de 
samenhang tussen bejegeningswij-
ze, persoonsgegevens, motivatie 
met betrekking tot het beëindigen 
van het drugsgebruik en de duur 
van de drugsvrije periode na 
detentie alsmede de duur van de 
detentie-vrije periode van heroïne- 
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verslaafden. Dit onderzoek is 
vooral bedoeld als voorbereiding 
op een evaluatie-onderzoek van 
verschillende bejegeningswijzen 
van gedetineerde heroïneverslaaf-
den. 
Opzet: Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd bij alle in Nederland 
woonachtige heroïneverslaafde 
gedetineerden die in de loop van 
een jaar worden geplaatst in tien 
HvB's. Aan hen wordt via bemid-
deling 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 geïnterviewd. Het 
onderzoek is retrospectief. 

82 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet-fase 2 
dr. J. Hageman-Smit en mr. M. 
Boogaart 

Supervisie: prof. dr. N.W. de Smit 
(Vrije Universiteit Amsterdam, 
Werkgroep Gezondheidsrecht). 
Achtergrond: In het belang van de 
rechtsbescherming van de patiënt 
zijn de laatste jaren aanzetten 
gegeven voor veranderingen in de 
besluitvorming omtrent gedwongen 
opneming op een gesloten afdeling 
van een psychiatrisch ziekenhuis. 
Voorafgaand onderzoek heeft 
echter aangetoond dat deze 
veranderingen 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 verschillende 
betrokkenen. Vaak bleken rechters, 
psychiaters, patiënten en hun 
advocaten onzeker over de manier 
waarop en waarover zij met elkaar 
moesten overleggen. Het besluit-
vormingsproces verliep daarom 

dikwijls chaotisch en voor de 
patiënt ondoorzichtig. 
Doel: Het ontwikkelen van 
richtlijnen voor de participanten in 
het besluitvormingsproces over 
gedwongen opneming in psychia-
trische ziekenhuizen. 
Probleemstelling: Op welke wijze 
kan aan het besluitvormingsproces 
zodanig vorm en inhoud worden 
gegeven dat een afwegingsproces 
van argumenten zichtbaar en 
toetsbaar wordt? 
Opzet: In de eerste fase is inventa-
risatie gemaakt van de verschillen-
de vormen van overleg die aan de 
besluitvorming ten grondslag 
liggen. Op grond van deze 
inventarisatie is een selectie van 
richtlijnen voor de besluitvorming 
op een werkconferentie voorgelegd 
aan alle participanten, nl. Officieren 
van Justitie, rechters, psychiaters, 
vertegenwoordigers van de 
Cliëntenbond en advocaten. Op 
basis van deze werkconferentie is 
een vervolgonderzoek gestart met 
de volgende doelen: explicitering 
van het besluitvormingsproces 
over gedwongen opneming; het 
voorbereiden van de derde fase 
van het onderzoek, het experiment. 
Nagegaan moet worden welk 
arrondissement toegankelijk is 
voor de invoering van de aanbeve-
lingen tot de besluitvorming over 
de gedwongen opneming. Tevens 
dient onderzocht te worden welke 
arrondissementen bereid zijn aan 
verder onderzoek deel te nemen 
en aan welke voorwaarden in dat 
geval voldaan moet worden. 

83 
Werklozen in de rechtszaal; 

interviewronden 
drs. G. Kannegieter en drs. J. 
Strikwerda 

Supervisie: prof. dr. R.W. Jongman 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Criminologisch Instituut). 
Doel: Deze tweede fase van het 
onderzoek bouwt voort op de 
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uitkomsten van het observatie-on-
derzoek in de rechtszaal dat 
inmiddels afgesloten werd (reeds 
gerapporteerd maar nog niet 
gepubliceerd). De fase behelst een 
interviewronde met de betrokken 
rechters en officieren van justitie 
aangaande het afwegingsproces 
m.b.t. de bespreking van respectie-
velijk het vonnis en de eis. 
Opzet: De onderzoekers hanteren 
een zogenaamde 'opbouw en 
confrontatiemethode'. Het 
'opbouw'-gedeelte loopt als volgt. 
Allereerst zullen enkele, uit het 
observatie-onderzoek gereconstru-
eerde, zaken worden voorgelegd, 
waarin aanvankelijk uitsluitend 
legale factoren vermeld worden 
(gegevens over aard en ernst van 
het misdrijf, plus de recidive van 
de verdachte). Gevraagd wordt de 
strafmaat te bepalen. Indien de 
betrokkene op grond van deze 
summiere informatie geen oordeel 
kan/wil vellen wordt hem/haar 
gevraagd welk soort informatie 
hij/zij nog meer nodig heeft en 
waarom juist deze informatie. Het 
'confronterende' gedeelte volgt 
daarna. Stuk voor stuk zullen de 
factoren die blijkens de uitkomsten 
van het observatie-onderzoek de 
straftoemeting structureel beïnvloe-
den aan de betrokkenen voorgelegd 
worden. Werkloosheid zal één van 
die (vaak niet genoemde) factoren 
zijn. Terzijde zij vermeld dat met 
name aandacht zal worden 
besteed aan de vraag waarom 
werkloosheid wel een belangrijke 
rol blijkt te spelen bij vermogens-
delicten en niet of in veel geringere 
mate bij vernieling en mishande-
ling. Tenslotte zullen meer 
algemene vragen gesteld worden 
over de gronden volgens welke de 
betrokkene recht spreekt. 
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84 
Ontslagrecht — deelproject 
Kantongerechten 
dr. R. Knegt e.a. 

Supervisie: prof. mr. W.J.P.M. 
Fase e.a. (Interuniversitaire 
Onderzoeksgroep Arbeidsvraag-
stukken, Universiteit van Amster-
dam en Vrije Universiteit Amster-
dam). 
Achtergrond: Het betreft hier het 
deelproject 'kantongerechten' van 
een overkoepelend project waarin 
verder aan de orde komen de 
werkwijzen van de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus (GAB's) en van de 
bedrijfsverenigingen in het kader 
van het ontslagrecht. De deelpro-
jecten bij de GAB's en de bedrijfs-
verenigingen komen geheel voor 
rekening van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Financiering van het deelproject 
kantongerechten geschiedt op 
50/50-basis met het Ministerie van 
Justitie. 
Probleemstelling: Kantonrechters 
komen met name in 1639w-BW-
procedures voor veelal dezelfde 
probleemcomplexen te staan als 
GAB's bij de preventieve toetsing 
van ontslagen. De tendens bestaat 
dat in toenemende mate (zij het 
nog steeds in een aanzienlijke 
minderheid van de ontslagen) de 
kantonrechter in plaats van de 
directeur van het GAB wordt 
benaderd. De vraag is of deze 
tendens berust op een wezenlijk 
andere toetsing door de kanton-
rechter. 
Opzet: Een steekproef van 
dossiers van kantongerechten 
biedt de mogelijkheid een vergelij-
kend onderzoek te doen naar het 
handelen van de kantonrechter en 
dat van de directeur van het GAB 
in dezelfde soort zaken. Ook kan 
een oordeel worden geformuleerd 
over het verschil in zorgvuldigheid 
alsmede snelheid van werken van 
beide instanties. Verder kan 
worden gekwantificeerd in 



hoeverre het oordeel van het GAB 
in kantongerechtsprocedures een 
rol speelt en in hoeverre kanton-
rechters hun taak als een correctie 
op dan wel als subsituut van het 
beleid van GAB's zien. Bij de in 
de tweede fase van het GAB-on-
derzoek voorziene landelijke 
enquête kunnen ook kantonrech-
ters worden betrokken zodat een 
algemene vergelijking mogelijk 
wordt. Mede op basis daarvan kan 
een oordeel over het functioneren 
van GAB's worden uitgesproken. 

85 
Gedwongen psychiatrische 
opname en dwang bij de behande- 
ling in de forensiche psychiatrie 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Supervisie: prof. mr . C. Kelk en 
prof. dr. F.H.L. Beyaert (Rijksuni-
versiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtsweten-
schappen). 
Doel: In een deel van de psychia-
trische verzorging vindt de 
opname, het verblijf en de behan-
deling 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 gedwongen psychiatrische 
opname en behandeling 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 psychiatri-
sche opname en behandeling 
wordt door de nieuwe wetsvoorstel-
len (wetsontwerp BOPZ en het 
wetsontwerp TBR) nog actueler. 
Het onderzoek beoogt deze lacune 
op te vullen. 
Probleemstelling: Onderscheid zal 
gemaakt worden tussen gedwongen 
opname, gedwongen verblijf, 
gedwongen behandeling, gedwon- 

gen verpleging en de toepassing 
van dwangmidelen. 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 
psychiatrie beargumenteerde 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 
als onvermijdelijk gezien door de 
betrokkenen in de intramurale 
psychiatrie? Welke verschillen en 
overeenkomsten zijn er in het 
gebruik van dwang tijdens het 
verblijf en de behandeling in de 
psychiatrische kliniek bij vrijwillig 
en onvrijwillig opgenomen 
patiënten en in de algemeen 
psychiatrische sector en in de 
forensisch psychiatrische sector? 
Opzet: Het onderdeel m.b.t. de 
forensische psychiatrie waarvoor 
de subsidie is verleend, vindt 
plaats in een particuliere forensisch 
psychiatrische kliniek. De volgende 
vijf fasen zullen worden doorlopen: 
inventarisering van bijzondere 
incidenten gedurende een periode 
van twee jaar; interviews met 
patiënten en behandelaars waarbij 
de systematiek van dwangtoepas-
sing per patiënt en behandelaar 
centraal staat; inhoudsanalyse op 
verpleegrapportage en dossiers; 
'crosstalks' met sleutelfiguren van 
de verschillende afdelingen; 
`crosstalks' met sleutelfiguren uit 
de algemene en uit de forensische 
psychiatrie. 

86 
Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke geschillen 
dr. P.J. van Koppen en mr. J. 
ten Kate 

Supervisie: prof. mr. J.M. van 
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Dunné (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid). 
Doel: In Nederland wordt in 
toenemende mate geklaagd over 
de chronische onderbezetting van 
de rechtbanken waardoor de 
wachttijden voor de rechtzoekende 
steeds langer dreigen te worden. 
Allerlei maatregelen om dit tegen 
te gaan zoals uitbreiding van het 
aantal rechters en het aantal zaken 
dat door een enkelvoudige 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. 
Opzet: Het onderzoek wordt in 
drie fasen uitgevoerd. Ten eerste 
vinden er interviews plaats met 
advocaten en observaties met als 
belangrijkste doelstelling hypothe-
sevorming. Tijdens deze fase 
wordt geprobeerd inzicht te 
krijgen in de omvang en aard van 
expliciete en impliciete onderhan-
delingen in verschillende rechtsge-
bieden. Ten tweede is er een 
veldonderzoek op één of enkele 
rechtsgebieden. Geprobeerd wordt 
een zo groot mogelijk aantal zaken 
te volgen vanaf het eerste contact 
dat één 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). Ten derde 
vinden er experimenten plaats. 
Hierin wordt een onderhandelings-
situatie tussen partijen nage-
bootst. 
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87 
Criminaliteit onder buitenlandse 
dagelijkse opiaatgebruikers in 
Amsterdam 
drs. D.J. Korf 

Supervisie: drs. P.D.A. Cohen 
(Universiteit van Amsterdam, 
Subfaculteit Andragologie). 
Achtergrond: In de jaren 1985-1987 
voert de onderzoeker een veldon-
derzoek uit onder buitenlandse 
dagelijks opiaatgebruikers in 
Amsterdam. Daarbij worden ca. 
600 gebruikers in de 'scene' 
geïnterviewd aan de hand van een 
voor dit onderzoek ontwikkelde 
vragenlijst. Dit onderzoek wordt 
gefinancierd door de Gemeente 
Amsterdam. 
Probleemstelling: Het is van 
belang te onderzoeken of er 
sprake is van trends in de indivi-
duele ontwikkeling van gebruikers. 
Voor deze onderzoekspopulatie 
gelden daarbij vragen als: Veran-
dert het gebruikspatroon tijdens 
het verblijf in Amsterdam? Zijn er 
trends in de bronnen van inkomsten 
of is er een stabiel patroon? 
Opzet: Het veldonderzoek heeft 
een epidemiologisch karakter, 
d.w.z. dat op grond van statistische 
argumenten (descriptief en 
inductief) vanuit de onderzoeksda-
ta uitspraken over categorieën 
mensen gedaan worden, die het 
fenomeen van dagelijks opiaatge-
bruik als verschijnsel binnen 
deelpopulaties van de totale 
bevolking beschrijven. De 'drugs-
gebonden criminaliteit' onder de 
buitenlandse gebruikers krijgt 
bijzondere aandacht binnen het 
veldonderzoek. Dit vanwege de 
specifieke plaats die deze binnen 
het hoofdstedelijke drugsbeleid 
inneemt. Epidemiologisch onder-
zoek laat geen uitspraken over 
individuen toe. Voor de interpreta-
tie van de gegevens en resultaten 
van het veldonderzoek met 
betrekking tot criminaliteit is 
informatie omtrent individuele 



ontwikkelingen van gebruikers 
echter van cruciaal belang. Ter 
wille daarvan is een panelstudie 
opgezet waarbij ca. 45 gebruikers 
gedurende enige tijd gevolgd 
worden. Op meerdere tijdstippen 
wordt aan de 45 deelnemers van 
de panel-studie de reeds in het 
veldonderzoek gehanteerde 
vragenlijst voorgelegd. Daarnaast 
wordt hen gevraagd de vragenlijst 
van Johnson et al (1985) in te 
vullen. De vragenlijsten worden 
om de 4 maanden ingevuld. 
Daarnaast worden 3 interviews 
afgenomen: daarin wordt ruim 
aandacht besteed aan de actuele 
situatie (persoonlijk, scene, 
beleid). 

88 
Slachtofferhulp in het arrondisse-

ment Breda 
lic. M.M.B. Stevens 

Supervisie: drs. A.M. van Kalmt-
hout (Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid). 
Achtergrond: In navolging van het 
rapport van de werkgroep Vaillant 
over de problematiek van slacht-
offers 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 zedendelicten 
advies te geven en hulp te verlenen. 
Tot 1 januari 1986 werden vooral 
de praktische vormgeving van en 
de gewenning aan de aanbevelin-
gen van de werkgroep Vaillant 
voorop gesteld. Daarna is de 
wetenschappelijke begeleiding en 
evaluatie van start gegaan. 
Doel: In een interimrapport 
worden de problemen in kaart 
gebracht die de invoering van 
slachtofferhulp in het takenpakket 
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-organisatori-
sche component van het slachtof-
ferhulp-experiment kan dan door 
een follow-up resulteren in een 
onderdeel van het eind-evaluatie-
rapport. Deze eindevaluatie kan 
mogelijk leiden tot de formulering 
van een geabstraheerd organisatie-
model voor slachtofferhulp. De 
eindevaluatie is echter meer dan 
deze structureel-organisatorische 
studie. Andere vragen die eveneens 
aandacht behoeven zijn bv. wat is 
het profiel van de slachtoffers 
cliëntele die bij politie en CHSM 
aankloppen; voldoet dit profiel 
aan de geformuleerde doelgroep 
van het slachtofferhulp-experi-
ment; komen de verwachtingen 
van de slachtoffers overeen met 
die van de Gemeentepolitie, het 
OM en het CHSM aangaande 
'slachtofferhulp' (ofwel komt het 
informatie-, advies- en hulpverle-
ningsaanbod van Gemeentepolitie, 
OM en CHSM overeen met de 
behoeften van de slachtoffers)? 
Opzet: Ter verzameling van de 
gegevens voor het onderzoek 
zullen drie methoden worden 
toegepast: literatuurstudie, 
participerende observatie en een 
gestandaardiseerde (schriftelijke 
en mondelinge) enquête. 

Wachtende subsidie-aanvragen 

89 
Politiek geweld in Nederland 
Aanvrager: Centrum voor 
Onderzoek van Maatschappelijke 
Tegenstellingen, Rijksuniversiteit 
Leiden 

Tot onderwerp van dit onderzoek 
behoren alle politieke acties in 
Nederland sedert 1980, waarbij het 
tot geweldsgebruik kwam. Voor 
het begrip 'geweld' wordt een 
aangepaste versie van een definitie 
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van Rabbie (1985) gehanteerd: 
gedrag waarbij de ene partij de 
andere partij opzettelijk schade 
toebrengt, of daarmee dreigt, en 
waarbij dit gedrag in hoofdzaak 
gericht is op de fysieke aantasting 
van objecten en/of personen. 
Geweld bij politieke acties kan 
drie achtergronden hebben. Als 
één of meer partijen van tevoren 
besluiten geweld te gebruiken is 
het intentioneel. Als een expliciet 
besluit afwezig blijkt maar één of 
meer partijen geweld niet uitsluiten 
en er zich op voorbereiden, is het 
potentieel. Geweld tenslotte dat 
zich op gegeven moment in de 
loop van een (escalerende) 
interactie tussen strijdende partijen 
voordoet, zonder voorafgaand 
besluit en onvoorzien heet hier 
situationeel. De belangstelling 
gaat bij dit onderzoek vooral uit 
naar intentioneel geweld: het 
bewuste instrumentele gebruik van 
geweld door actiegroepen voor 
politieke doeleinden. Potentieel en 
situationeel geweld, in het handelen 
van zowel de activisten als van de 
overheid of (andere) tegenstanders 
komen in het onderzoek aan bod 
voor zover zij in verband staan 
met het intentionele geweld, als 
pre-disponerende ervaring, 
aanleiding, of effect van intentio-
neel geweld (op het moment zelf 
of naderhand). 
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Coördinatiecommissie We-

tenschappelijk Onderzoek 

Kinderbescherming 

Afgesloten onderzoek 

90 
Evaluatie van gedifferentieerde 
hulpverlening aan jeugdigen 
drs. K. Mesman Schultz 

Instituut: Leids Instituut voor 
Sociaal Beleids Onderzoek 
Rijksuniversiteit Leiden. 
Doel: Doel van het onderzoek was 
het ontwikkelen en beproeven van 
een evaluatie-instrumentarium 
voor diverse vormen van residen-
tiële hulpverlening aan jeugdigen. 
Aanleiding hiertoe vormden de 
plannen van de SAC (Amsterdam) 
en Zandbergen (Amersfoort) om 
tot een gedifferentieerd en samen-
hangend pakket hulpverleningsmo-
gelijkheden te komen om daarmee 
tegemoet te komen aan de hulpbe-
hoeften van een qua problematiek 
zo breed mogelijke groep jongeren. 
Einddatum: Begin 1986 afgesloten 
met de publikatie van een eindrap-
port. Onder de titel 'Benutting en 
validering van een evaluatieinstru-
mentarium', vindt een vervolgon-
derzoek plaats. 

91 
Jeugdhulpverlening 
drs. H. Ruys en drs. M.J. 
Verhappen 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Instituut voor Sociale Geneeskun-
de. 
Doel: Onderzoek waarin een 
krachtenveldanalyse voor het 
jeugdhulpverleningsbeleid in de 
regio Leiden, Alphen a/d Rijn 
plaatsvond. Hierbij werden 

betrokken: het jeugdhulpverle-
ningsbeleid zoals door IWRV en 
IWAPV neergelegd in de betreffen-
de eindrapporten; de feitelijke 
situatie bij jeugdhulpverleningsin-
stellingen in de onderzochte regio; 
de verschillende instellingen en 
organisaties die zich met jeugd-
hulpverlening bezighouden; de 
resultaten van het 'wandelgangen-
onderzoek'. 
Opzet: Op grond van deze analyse 
werden een aantal scenario's 
ontwikkeld. In de tweede fase van 
het onderzoek zouden enkele van 
deze scenario's moeten worden 
geïmplementeerd. 
Einddatum: Augustus 1986 
afgesloten. Er is nog geen aanvang 
gemaakt met de tweede fase. 

92 
Prejop-project 
drs. E. M. Scholte en drs. M. 
Smit. 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Centrum Onderzoek Jeugdhulpver-
lening. 
Doel: Te bepalen in welke mate 
en in welke vorm hulpverlening 
kan worden gegeven aan jongeren 
die in aanraking komen met de 
kinder- of zedenpolitie, opdat die 
hulpverlening leidt tot verminde-
ring van herhaalde contacten. 
Nagegaan werd wat de gevolgen 
zijn van deze hulpverlening, 
waaraan deze zijn toe te schrijven 
en hoe de hulpverlening thans is 
gerealiseerd. Het onderzoek 
evalueerde een veldexperiment 
waarbij aan een groep jongeren 
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hulp werd geboden en een andere 
groep jongeren als controle-groep 
diende. 
Einddatum: Najaar 1986 afgesloten 
met de publikatie van een driedelig 
eindrapport: 'Preventieve hulpver-
lening aan jongeren met politiekon-
takten', en een publikatie onder 
dezelfde titel in de CWOK-beleids-
reeks. 

93 
Het Sociaal Klimaat van de 
Leefgroep 
drs. H.L.A. Theunissen 

Instituut: Vakgroep Orthopedago-
giek Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
Doel: Het ontwikkelen van een 
instrument om het sociaal klimaat 
van een leefgroep vast te stellen en 
nagaan in hoeverre het sociaal 
klimaat samenhangt met algemene 
kenmerken van een leefgroep. 
Opzet: De gegevens zijn schriftelijk 
verzameld d.m.v. gestandaardiseer-
de vragenlijsten. De vragen zijn de 
bewoners groepsgewijs gesteld, 
terwijl de groepsleiding de 
vragenlijsten individueel heeft 
ingevuld. Daarnaast zijn enige 
achtergrond- en verblijfsgegevens 
verzameld. 
Einddatum: Najaar 1986 afgesloten 
met een dissertatie. 

94 
Begeleiding van opvoedingssitua-
ties, met name die van een 
pleeggezin 
dr. A.M. Weterings 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Centrum Onderzoek Jeugdhulpver-
lening. 
Doel: In het onderzoek werd een 
experiment geëvalueerd dat plaats 
vond bij Pro Juventute, Den Haag. 
Nagegaan werd of het mogelijk is 
om via intensieve bemoeienis met 
gezinnen waar één of meer 
kinderen uit huis geplaatst dreigen 
te worden, zicht te krijgen op de 
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mogelijkheden van de natuurlijke 
ouders ten aanzien van de opvoe-
ding van hun kinderen. Indien een 
uithuisplaatsing toch is geïndi-
ceerd, zou er wellicht meer 
duidelijkheid kunnen ontstaan 
over de duur en het soort van de 
plaatsing en zou naar de ouders 
toe ook duidelijkheid kunnen 
worden geboden over hun moge-
lijkheden en de grenzen hiervan. 
Einddatum: Najaar 1986 afgesloten 
met de publikatie van het eindrap-
port. 

95 
Kenmerken van kleinschaligheid 
drs. Tj. Zandberg en drs. P.H.M. 
Naayer 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Groningen, Orthopedagogisch 
Instituut. 
Doel: Doel van het onderzoek was 
een bijdrage te leveren aan 
optimalisering van de kleinschalige 
residentiële hulpverlening door 
een systematische analyse van een 
vijftal aspecten hiervan. De 
aspecten waarover gegevens 
werden verzameld en bewerkt zijn: 
bewoners van kleinschalige 
voorzieningen; intake-criteria die 
worden gehanteerd voor aspirant-
bewoners; de manier van werken 
binnen kleinschalige voorzienin-
gen; het profiel (algemene kenmer-
ken, vaardigheden, eigenschappen 
en kennis) van de werkers binnen 
kleinschalige voorzieningen, en de 
verschillende vormen waarbinnen 
kleinschalig wordt gewerkt; de 
organisatorische consequenties die 
hieruit voortvloeien. 
Opzet: Bij een aantal kleinschalige 
voorzieningen werden vragenlijsten 
(schriftelijk) afgenomen en 
interviews bij groepsopvoeders, 
directie/stafleden en plaatsende 
instanties. Bovendien werden 
gegevens verzameld met behulp 
van de COM-procedure. 
Einddatum: Voorjaar 1987 
afgesloten met de publikatie van 



het eindrapport in de CWOK-be-
leidsreeks. 

Lopend intern onderzoek 

96 
Evaluatieonderzoek Kwartaalkur-
sus 
drs. P.H. van der Laan 

Samenwerkingsverband: Paedolo-
gisch Instituut te Amsterdam, 
Afdeling Gedragstherapieonder-
zoeken. 
Doel: In november 1986 is in 
Amsterdam een aanvang gemaakt 
met het experiment Kwartaalkur-
sus. De Kwartaalkursus is een 
intensief dagprogramma van drie 
maanden, bedoeld als alternatief 
voor preventieve hechtenis en/of 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
voor jeugdige delinquenten. Het 
project vertoont verwantschap met 
de Britse 'intermediate treatment'- 
projecten. Aan het experiment is 
een evaluatieonderzoek (proces-
en effectevaluatie) gekoppeld. 
Probleemstelling: Bij de effecteva-
luatie wordt nagegaan welke 
jongeren de Kwartaalkursus 
volgen en of dit de jongeren zijn 
voor wie de Kwartaalkursus is 
bedoeld. Tevens wordt bekeken of 
de Kwartaalkursus een zodanig 
effect heeft dat de jongeren minder 
dan voorheen of helemaal niet 
meer met justitie in aanraking 
komen. Een en ander wordt 
vergeleken met jongeren die een 
vrijheidsstraf ondergaan. 
Opzet: D.m.v. interviews en 
dossieronderzoek worden gegevens 
verzameld over jongeren die 
gedurende twee jaar de Kwartaal-
kursus bezoeken. Folluw-up 
interviews met deze jongeren 
worden gehouden een half jaar en 
anderhalf jaar nadat zij de 
Kwartaalkursus hebben gevolgd. 
Hetzelfde gebeurt bij jongeren die 
een vrijheidsstraf hebben onder-
gaan. M.b.v. een geautomatiseerd 

informatiesysteem wordt bekeken 
of de betrokken jongeren nieuwe 
justitiecontacten hebben. 
Einddatum: Midden 1989. 
Publikaties: Laan, P.H. van der, 
'System monitoring; een Brits 
voorbeeld voor het jongeren-infor-
matiesysteem', in: Justitiële 
Verkenningen, 1986, nr. 9. Laan, 
P.H. van der en C. Verwers 
Intermediate Treatment; een 
Britse jeugdsanctie met mogelijkhe-
den voor Nederland', in: Kind en 
Adolescent, 8,1987. 'Jongeren 
Informatie Systeem, deel 2'. 
Maandelijks overzicht voor de 
arrondissementen. Onderzoekteam 
Jeugdbescherming & Jeugddelin-
quentie (1986 en 1987). Nog te 
verwachten: interimrapporten, 
eindrapport en artikelen. 

97 
Alternatieve sancties/leerprojec-
ten 
drs. P.H. van der Laan 

Doel: Sinds het voorjaar van 1983 
wordt in ons land geëxperimen-
teerd met alternatieve sancties 
voor jeugdigen. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen werkprojec-
ten of dienstverlening en leerpro-
jecten. Tijdens de eerste twee jaar 
van de experimenten zijn de 
leerprojecten niet goed van de 
grond gekomen. Dit was reden de 
experimenteerperiode hiervoor 
nog enige tijd voort te zetten. 
Hieraan is de voorwaarde van een 
evaluatieonderzoek verbonden. 
Probleemstelling: Inventarisatie 
van toegepaste leerprojecten in de 
periode 1983-1986, uitmondend in 
een kwantitatieve en kwalitatieve 
beschrijving. Toegepaste leerpro-
jecten worden getoetst aan de 
door de Werkgroep Alternatieve 
Sancties Jeugdigen opgestelde 
criteria betreffende het strafkarak-
ter en opvoedkundig karakter van 
de projecten. 
Opzet: Dossieronderzoek op de 
parketten, interviews met jongeren 
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die een leerproject hebben gevolgd 
en met personen die verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering van 
leerprojecten. 
Einddatum: Het onderzoek is eind 
juni 1987 afgesloten. 
Publikaties: Laan, P.H. van der, 
'Leerprojecten onderzocht', Den 
Haag, CWOK, 1987. J&J 10. 

98 
De ontwikkeling van jonge 
uithuisgeplaatste kinderen 
drs. M. van Ooyen-Houben 

Doel: Zicht krijgen op de ontwik-
keling van jonge kinderen in een 
periode van twee jaar volgend op 
hun uithuisplaatsing in een 
pleeggezin of in een internaat. 
Probleemstelling: Hoe verloopt de 
sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van jonge kinderen 
in de genoemde periode? Hoe 
hangt het verloop van deze 
ontwikkeling samen met achter-
grondfactoren die betrekking 
hebben op kindkenmerken, 
plaatsingskenmerken en voorzie-
ningskenmerken? 
Opzet: Het betreft een empirisch 
onderzoek, exploratief van aard en 
longitudinaal van opzet. 139 
kinderen worden in twee jaar tijd 
vier maal onderzocht. Er wordt 
gewerkt met gestandaardiseerde 
meetprocedures. Door middel van 
tests van de kinderen en interviews 
met de directe opvoeders en 
maatschappelijk werkers worden 
gegevens verzameld over de stand 
van de ontwikkeling op een aantal 
aspecten. Het eerste meetmoment 
dient als ijkmoment, waarmee de 
gegevens van latere meetmomenten 
worden vergeleken. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikaties: De ontwikkeling van 
jonge uithuisgeplaatste kinderen: 
Interimrapport 1, CWOK, 1986. 
Het Interimrapport 2 verschijnt 
eind 1987. 

99 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
drs. M. van Ooyen-Houben, drs. 
H. de Kort en 1. Stolp-Keuzen-
kamp 

Doel: Het onderzoek behelst een 
evaluatie van een beleidsexperi-
ment van de Ministeries van 
Justitie en WVC en het Werkver-
band Integratie Jeugdwelzijnszorg 
Nederland (WIJN). Het experi-
ment had tot doel een kwalitatieve 
en kwantitatieve bevordering van 
de pleegzorg voor jonge kinderen 
als alternatief voor internaatsplaat-
singen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
zijn de volgende onderzoeksvragen 
nagegaan: Wat is het kwantitatieve 
effect geweest van het beleidsexpe-
riment, met andere woorden zijn 
er in het beleidsexperiment meer 
jonge kinderen in pleeggezinnen 
geplaatst? Hoe is het experiment 
verlopen? Welke overwegingen 
zijn gehanteerd bij de besluitvor-
ming over een te kiezen voorzie-
ning? Wat is het kwalitatieve effect 
van het experiment, gemeten naar 
de ervaringen van ouders, pleegou-
ders en maatschappelijk werkers? 
Opzet: Aan het onderzoek namen 
ongeveer 40 instellingen voor 
jeugdhulpverlening in Utrecht en 
Brabant deel, zowel justitiële als 
vrijwillige. Het onderzoek heeft 
betrekking op 357 plaatsingen van 
334 kinderen. Over elke plaatsing 
in het experiment is via interviews 
en schriftelijke enquêtes informatie 
verzameld. Onderzoekers zijn 
aanwezig geweest bij alle overlegor-
ganen binnen het experiment en 
hebben daarbij bepaalde aspecten 
geobserveerd. Met betrokkenen is 
aan het eind een interview 
gehouden over de ervaringen. De 
gegevens zijn vergeleken met die 
van een vooronderzoek uit 1981, 
en met die uit andere regio's. 
Publikaties: Twee eindrapporten 
verschijnen nog in 1987: 'Meer 
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jonge kinderen in pleeggezinnen, 
deel I. Een kwantitatieve effectver-
kenning'; 'Meer jonge kinderen in 
pleeggezinnen, deel 2. Een 
beschrijving van het verloop van 
het experiment en van de ervarin-
gen van betrokkenen'. Daarnaast 
verschijnt een samenvatting 'Meer 
jonge kinderen in pleeggezinnen'. 
Alle drie uitgaven van het CWOK. 

100 
Vrijwillige Pleegzorg 
P.M.C. Reeuwijk 

Aanleiding: In de loop van 1985 
constateerde het Ministerie van 
WVC dat het aantal vrijwillig 
geplaatste jeugdigen in pleeggezin-
nen meer toenam dan was voorzien. 
De uitgaven die met dit groeiende 
aantal pleegkinderen gemoeid 
waren, pasten niet meer in het 
beschikbare budget en de vraag 
drong zich op naar de achtergron-
den van deze groei. 
Doel: Het verkrijgen van een 
representatief beeld van de 
vrijwillige pleegzorg wat betreft 
achtergronden, verwachtingen, 
begeleiding en verloop en het 
verkrijgen van inzicht in ervaringen 
van direct betrokkenen. 
Onderzoeksvragen: Hoe is de 
situatie voorafgaand aan de 
pleeggezinplaatsingen? Wat zijn 
de overwegingen die uiteindelijk 
leiden tot een pleegzorgplaatsing? 
Wat zijn de achtergronden en 
verwachtingen rond de pleeggezin-
plaatsingen? Wat is de aard en de 
frequentie van de gegeven begelei-
ding? Hoe verlopen de pleeggezin-
plaatsingen? Wat zijn de kenmer-
ken van pleeggezinnen, en via 
welke weg komt men aan een 
pleeggezin? Wat zijn de ervaringen 
van pleegouders, ouders en 
kinderen met de pleeggezinplaat-
sing? 
Opzet: Het onderzoek richt zich 
op een kwantitatieve beschrijving 
van meer inhoudelijke aspecten 
van de pleeggezinplaatsingen. Het 

verloopt in twee fasen. In de eerste 
fase worden kenmerken van 
plaatsingen nagegaan. In de 
tweede fase worden de ervaringen 
van pleegouders, ouders en 
kinderen onderzocht. De steek-
proef bestaat uit 240 pleeggezin-
plaatsingen die tussen augustus 
1986 en februari 1987 beëindigd 
zijn. Er zullen interviews plaatsvin-
den met begeleidend maatschappe-
lijk werkers, ouders, pleegouders 
en kinderen. 
Einddatum: Oktober 1988. 
publikatievorm: Interimrapport 
(november 1987), eindrapport. 

101 
De residentiële carrière van 
jongeren in de kinderbescherming 
drs. J.A.M.M. Vissers en J.E. 
Piederiet 

Doel: Door middel van het 
onderzoek wordt getracht factoren 
op te sporen en te onderscheiden, 
die van invloed zijn op de verblijfs-
duur en de residentiële carrière 
van jongeren in kinderbescher-
mingsinrichtingen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
worden drie clusters van variabe-
len, waarvan verondersteld wordt 
dat ze van invloed zijn op de 
verblijfsduur en de carrière, met 
de verblijfsduur en de carrière in 
verband gebracht. Deie clusters 
van variabelen betreffen de 
problematiek van het kind, het 
beleid van en de behandeling in 
het tehuis en het beleid van en de 
begeleiding door de begeleidende 
instantie. 
Opzet: Bij het onderzoek zijn 43 
door Justitie goedgekeurde 
kinderbeschermingstehuizen 
betrokken. Binnen deze tehuizen 
zijn met tehuismedewerkers 
interviews gehouden over 450 
jongeren, die op basis van een 
justitiële maatregel in deze 
tehuizen verbleven. Daarnaast zijn 
over een selectie van deze groep 
jongeren interviews gehouden met 
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de maatschappelijk werkers van de 
begeleidende instantie. 
Verwachte einddatum: Medio 
1988. 
Publikatievorm: Het onderzoek-
rapport zal gepubliceerd worden 
binnen de reeks Jeugdbescherming 
en Jeugddelinkwentie (J&J) van de 
CWOK. 

Lopend extern onderzoek 

102 
Effecten van gedragsmatige 
begeleiding van probleemjongeren 
door coaches en coachgezinnen 
drs. M. Berger en drs. N. W. Slot 

Instituut: Paedologisch Instituut, 
Amsterdam. 
Supervisor: drs J. Heiner. 
Doel: Met het doel voort te 
bouwen op de Gedragstherapie-on-
derzoeken 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 
probleemjongere, die in een 
residentiële of ambulante hulpver-
leningssetting 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. 
Opzet: De onderzoekers hebben 
zich op jongeren gericht in 
Noord-Holland die contact 
hebben met een gezinsvoogdij-in-
stelling. De coaches zijn geïnstru-
eerd en worden begeleid. Met 
name in de laatste fase van het 
onderzoek is intensief gewerkt aan 
implementatie van de methodiek 
(wat overigens gelukt is in een 
instelling). Na enige tijd heeft een 
effectmeting plaatsgevonden. 

Einddatum: Op de verslaglegging 
na afgerond. 

103 
Benutting en validering van een 
evaluatie-instrumentarium 
drs. M. Depla en drs. K. Mesman 
Schultz 

Instituut: Leids Instituut voor 
Sociaal Beleidsonderzoek Rijksuni-
versiteit Leiden. 
Supervisor: prof. dr. M. v.d. Vall. 
Doel: Enerzijds het begeleiden 
van de introductie en het bevorde-
ren van de benutting van het in 
een voorafgaand onderzoek 
ontwikkeld evaluatie-instrument 
voor diverse vormen van residen-
tiële hulpverlening aan jeugdigen, 
anderzijds de validering van 
genoemd instrument. Doelstelling 
is hierdoor het instrument te 
vervolmaken en om na te gaan: 
welke factoren het gebruik ervan 
belemmeren c.q. bevorderen; op 
welke wijze het nut dat de tehuizen 
van dat gebruik kunnen hebben 
kan worden gemaximaliseerd. 
Publikatie: De materiaalverzame-
ling voor het valideringsonderzoek 
startte oktober 1986. Op basis van 
in dit vervolgonderzoek opgedane 
ervaringen verscheen in 1987 van 
het eindverslag van het eerste 
onderzoek een (herziene) tweede 
druk. 

104 
Ontwikkeling en invoering van 
een behandelingsprogramma 
drs. J. M. Kok en drs. H. Menc-
kehorst 

Instituut: De Aaborg, Groningen; 
Ambulatorium voor Orthopedago-
gisch onderzoek Groningen; 
Afdeling Gedragstherapie van het 
Paedologisch Instituut Amsterdam. 
Doel: Het onderzoek vormt de 
tweede fase van een in 1984 
gestart project dat gericht is op het 
ontwikkelen van een behandelings-
programma, het Residentieel 
Gedragstherapeutisch Behande- 
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lingsprogramma (RGB), voor 
bewoners van residentiële groepen 
in instituten voor jeugdhulpverle-
ning. Deze tweede fase bestaat uit 
een evaluatie-onderzoek: het 
verbeteren van het reeds geïmple-
menteerde behandelingsprogram-
ma, en uit het ontwikkelen 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 
vaardigheden 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. 
Opzet: Door middel van een 
vergelijkend onderzoek (RBG-
groep, andere behandelingsgroep 
en een controlegroep) en door 
beschrijvend onderzoek zullen de 
effecten en de gevolgen van het 
RGB onderzocht worden. 

105 
Gedrag van jongeren in relatie 
tot politie en hulpverlening 
drs. E.C.M. van Schie en dr. 
T.M. Willemsen 

Instituut: Vakgroep Sociale en 
Organisatiepsychologie, Rijksuni-
versiteit Leiden. 
Doel: Inzicht te verkrijgen in de 
normen die verschillende opvoe-
ders hebben over ongewenst 
gedrag van jongeren en in de 
vraag of deze normen invloed 
hebben op hun handelen n.a.v. dit 
ongewenste gedrag. Onderzocht 
wordt welk ongewenst (strafbaar 
of niet-strafbaar) gedrag jongeren 
vertonen, welke normen opvoeders 
en jongeren zelf daarmee hebben, 
door welk type ongewenst gedrag 
jongeren in aanraking komen met 
het kinderbeschermingssysteem, 
welke straf-toemeting/behandeling 
bij welke type ongewenst gedrag 
wordt gehanteerd en of dit is 

beïnvloed door de normen die 
men t.a.v. ongewenst gedrag van 
jongeren heeft. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
twee delen: een vragenlijstonder-
zoek t.b.v. de vraag wat jongeren 
uithalen en welke normen jongeren 
en opvoeders daarover hebben; 
een dossieronderzoek t.b.v. de 
vraag door welk type ongewenst 
gedrag jongeren in aanraking 
komen met politie en justitie en 
hoe daarop wordt gereageerd. In 
1986 zijn vragenlijsten ontwikkeld, 
introducties gehouden en is men 
begonnen met de afname van de 
vragenlijsten bij een gedeelte van 
de uiteindelijke onderzoekspopula-
tie, te weten scholieren, docenten 
en ouders. In de eerste weken van 
1987 zijn de vragenlijsten afgeno-
men bij politiefunctionarissen, 
maatschappelijk werkers van de 
Raden voor de Kinderbescherming, 
Officieren van Justitie en kinder-
rechters. Tevens is het dossieron-
derzoek verricht. 

106 
Kwartaalcursus 
drs. N. W. Slot, drs. K. van' der 
Veer (procesonderzoek), drs. 
P. H. van der Laan (effectonder-
zoek) 

Instituut: Ambulatorium van het 
Paedologisch Instituut, Vrije 
Universiteit; Coördinatiecommis-
sie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming (intern). 
Doel: Evaluatie van de Kwartaal- 
cursus, een intensief gedragsthera-
peutisch sociale vaardigheidspro-
gramma van drie maanden voor 
minderjarigen die in contact met 
justitie zijn gekomen vanwege 
dusdanige delicten dat een 
(preventieve) hechtenis is geïndi-
ceerd. Er vindt zowel een proces-
evaluatie als een effectevaluatie 
plaats. 
Opzet: De onderzoeken zijn in 
1986 gestart. Men heeft zich eerst 
beziggehouden met de instrumen- 
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tenontwikkeling. Eind 1986 ging 
de Kwartaalcursus daadwerkelijk 
van start. 

107 
Jongeren tussen wal en schip? 
drs. M. Smit en drs. L. Wouda 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep Klinische en Orthopeda-
gogiek/ Centrum voor Jeugdhulp-
verlening. 
Supervisor: prof. dr. J.D. van der 
Ploeg. 
Doel: In dit onderzoek is (o.a.) 
nagegaan wat er van jongeren, die 
met betrekking tot de hulpverlening 
zogenaamd 'tussen wal en schip' 
vallen, terechtkomt, om hoeveel en 
om welke jongeren het eigenlijk 
gaat, hoe de hulpverlening aan 
hen plaatsvindt en hoe een meer 
geschikte hulpverlening vorm kan 
krijgen. 
Opzet: Bronnen voor materiaalver-
zameling zijn: meningen van 
hulpverleners, evaluatie van 
afgesloten en lopende experimen-
ten, systematische inventarisatie 
van hulpverleningscontacten en 
follow-up studie van een honderd-
tal jongeren. 
Einddatum: Op de verslaglegging 
na afgerond; er zal een follow-up 
onderzoek plaatsvinden. 

108 
Prevalentie-onderzoek psychische 
problemen bij buitenlandse 
adoptie-kinderen 
prof dr. F.C. Verhuist 

Instituut: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Instituut voor Kinder-
en Jeugdpsychiatrie en het Sophia 
Kinderziekenhuis. 
Doel: Doel van het onderzoek is 
het weergeven van de ernst en de 
mate van psychische problematiek 
van buitenlandse adoptiefkinderen 
die al enige jaren in ons land 
verblijven. 
Vraagstelling: Wat is de prevalen-
tie van gedrags- en emotionele 
problematiek bij buitenlandse 

adoptiefkinderen die reeds enige 
jaren in ons land verblijven? 
Welke soort problematiek vertonen 
deze kinderen? Wat is de associatie 
van demografische variabelen met 
de problematiek? Welke mogelijke 
andere factoren zijn geassocieerd 
met de problematiek? Hoe groot is 
het aantal kinderen dat in verband 
met gedrags- en/of emotionele 
problematiek of leerproblematiek 
wordt doorverwezen naar een 
ambulante geestelijke volksgezond-
heidsinstelling of onderwijsinstel- 
lingen zoals de schooladviesdienst? 
Hoe groot is het aantal kinderen 
dat in verband met gedrags- en/of 
emotionele problematiek residen-
tieel zijn of worden behandeld? 
Opzet: In de eerste fase wordt 
a.d.h.v. een adressenbestand een 
aantal ouders geselecteerd die 
verzocht worden de Child Behavior 
Checklist (CBCL) en een aantal 
vragen over het kind te beantwoor-
den. Uit deze groep worden 
`normaar-scorende en risico-groep 
kinderen geselecteerd die nader 
onderzocht worden o.a. door 
middel van gestandaardiseerd 
psychiatrisch onderzoek, en de 
WISC-R. Ook bij de ouders wordt 
een gestandaardiseerd interview 
afgenomen. 
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Universiteiten 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 
`Bonger' 

109 
Misdaadverslaggeving in Neder-
land 
drs. H.J. Franke 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek is grotendeels uitge-
voerd met financiële steun van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onder-
zoek. 
Doel: Door het verzamelen en 
interpreteren van verslagen en 
berichten in Nederlandse kranten 
zal gepoogd worden het inzicht te 
vergroten in de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van de 
misdaadverslaggeving sinds het 
begin van de vorige eeuw. Met 
name zal getracht worden de 
samenhang tussen ontwikkelingen 
in de aard en omvang van de 
misdaadverslaggeving en andere 
lange-termijn ontwikkelingen (o.a. 
in het straffen van misdadigers) 
aan te tonen en te verduidelijken. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt veel aandacht besteed aan 
de relatie tussen beeldvorming en 
onrust over criminaliteit en de 
verslaggeving in kranten. Ook 
wordt nagegaan in hoeverre de 
bedoelde en onbedoelde effecten 
van misdaadverslaggeving ver-
scheidene functies van het 
politioneel en strafrechtelijk 
apparaat beïnvloed hebben en 
beïnvloeden. 
Opzet: Tien Nederlandse kranten 

over een periode van bijna 200 
jaar worden steekproefsgewijs 
zowel inhoudelijk als kwantitatief 
geanalyseerd. Door literatuurstudie 
en archiefonderzoek wordt kennis 
vergaard die nodig is voor interpre-
tatie en beschrijving van het 
onderzoeksmateriaal. 
Publikaties: Het onderzoek leidde 
al tot enkele publikaties en zal de 
komende jaren in de vorm van 
artikelen en/of een boek worden 
afgerond. 

110 
De ontwikkeling van de gevange-
nisstraf vanaf het, eind van de 
achttiende eeuw in Nederland 
drs. H.J. Franke 

Doel: 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 beschou-
wingen als in de strafrechtspraktijk. 
Onderzocht wordt hoe deze straf 
zich sindsdien ontwikkelde en 
uitgroeide tot wat zij heden ten dage 
is. 
Probleemstelling: De politieke 
besluitvorming, de wetenschappe-
lijke en strafrechtelijke legitime-
ring, en de praktijk van het 
gevangenisleven maken deel uit 
van het onderzoek. Getracht wordt 
tot een sociologische interpretatie 
te komen van ontwikkelingen die 
pas over lange termijn bezien 
zichtbaar worden en van de 
opvallende kloof tussen theorie en 
praktijk rond hervormingen in het 
gevangeniswezen. 
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Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
bestudering en analyse van 
kamerdebatten, brochures, 
artikelen, boeken, gevangenisstatis-
tieken, circulaires en tal van 
andere bronnen waarin empirische 
kennis over ontwikkelingen in het 
gevangeniswezen te vinden is. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor Strafrecht en 
Strafrechtspleging Wan Hamel' 

111 
Maatregelen in het belang van 
het onderzoek in strafzaken en de 
rechtspositie van de verdachte 
mr. A.M. Berkhout-van Poelgeest 

Promotors: prof. mr. S.A.M. 
Stolwijk en prof. mr . C. Kelk. 
Doel: Het in kaart brengen van 
bevoegdheden van justitiële 
autoriteiten en de rechtspositie 
van de verdachte met betrekking 
tot de zgn. maatregelen in het 
belang van het onderzoek (art. 222 
en 225 Invoeringswet Strafvorde-
ring) die ten opzichte van de 
verdachte kunnen worden bevolen. 
Het onderzoek richt zich op een 
beschrijving van de bestaande 
regelingen van wetgevende en 
pseudo-wetgevende aard, alsmede 
op een systematische beschouwing 
van dit probleemveld. 
Probleemstelling: Wat is de 
rechtspositie van de verdachte ten 
aanzien van maatregelen in het 
belang van het onderzoek? Waar 
liggen de grenzen van dergelijke 
maatregelen? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Verwachte einddatum: 1987/1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

112 
Militaire justitie (straf- en 
tuchtrecht) in oorlogstijd 
prof mr. G.L. Coolen 

Doel: Het beschrijven van het in 

oorlogstijd geldende (en eventueel 
gewenste) militair straf- en 
tuchtrecht. Daarbij zal gebruik 
worden gemaakt van de ervaringen 
die bij de toepassing van het 
militair straf- en tuchtrecht zijn 
opgedaan in recente oorlogen 
waaraan Nederland heeft deelgeno-
men. De vraag die centraal staat, 
is of de knelpunten die destijds 
zijn gesignaleerd in de huidige 
regelgeving (voldoende) zijn 
onderkend resp. ondervangen. 
Probleemstelling: Vraag is of het 
thans aanwezige pakket regels met 
betrekking tot het militair straf- en 
tuchtrecht in oorlogstijd voldoende 
is. Met andere woorden of de 
militiare justitie ook onder de dan 
geldende bijzondere omstandighe-
den adequaat kan opereren. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikel in Militair 
rechtelijk tijdschrift. 

113 
Instrumenten van Nederlandse 
internationale strafrechtspleging 
mr. R.C.P. Haentjens 

Doel: De toegankelijkheid van de 
verdragen, notawisselingen 
resoluties e.d. die betrekking 
hebben op het internationale 
strafrecht is niet erg groot. Het 
doel van het onderzoek is bronnen 
systematisch bijeen te brengen en 
van een korte inleiding te voorzien. 
Probleemstelling: Bij welke 
verdragen is Nederland partij? 
Welke staten hebben multilaterale 
verdragen geratificeerd waarbij 
Nederland ook partij is? Datum 
van inwerkingtreding, parlementai-
re behandeling van de uitvoerings-
wetgeving, 'voorbehouden' en 
jurisprudentie. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
jurisprudentie, vindplaatsen in 
tractatenbladen en staatsbladen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Boek. 

52 	Justitiële Verkenningen, jrg. 13, nr. 7, 1987 



114 
Overdracht en overname van 
strafvervolging naar Nederlands 
recht 
mr. R.C.P. Haentjens 

Doel: Beschrijving naar Neder-
lands recht van een betrekkelijk 
nieuwe vorm van internationale 
rechtshulp in strafzaken. Neder-
land is partij bij een aantal 
verdragen op dit punt. De parle-
mentaire behandeling van de 
uitvoeringswetgeving is voltooid. 
Probleemstelling: Wat zijn de 
Nederlandse uitgangspunten voor 
internationale rechtshulp in 
strafzaken? Wat zijn de uitgangs-
punten in de verdragen? Hoe 
verhoudt de (nieuwe) Nederlandse 
wetgeving zich ten opzichte van de 
verdragen? Wat zijn de normen 
waaraan de organen van de 

strafrechtspleging zich hebben te 
houden? Wat is nog te wensen? 
Opzet: Onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis, implemen-
tatie van de verdragen, wetsgeschie-
denis, literatuur en jurisprudentie. 
Einddatum: Eind 1988/begin 
1989. 
Publikatievorm: Boek. 

115 
De berechting van de psychisch 
gestoorde delinquent 
mr. Ch. Haffmans 

Promotors: prof. mr . C.F. Rftter en 
prof. mr. S.A.M. Stolwijk 
Aanleiding: De samenleving wordt 
soms geconfronteerd met ernstige 
criminaliteit, begaan door psy-
chisch gestoorde delinquenten. 
Probleemstelling: Onderwerp van 
het onderzoek is de berechting van 
psychisch gestoorde delinquenten, 
zowel wat betreft de materieelrech-
telijke als processuele aspecten. 
Anders dan bij de 'normale' 
delinquenten doet zich bij hen het 
probleem voor van een afwijkende 
psychische toestand die van 
invloed kan zijn op de toepasselijk-
heid van het materiële strafrecht 

en die aanpassing verlangt van het 
strafprocesrecht. De vraag is hoe 
een en ander verwezenlijkt moet 
worden bij hun berechting. 

Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

116 
Justiz- und N.S.-Verbrechen 
prof mr. C.F. Rter 

Doel: Het verschaffen van inzicht 
in het wezen en de mogelijkheden 

van strafrechtelijke reacties op 
oorlogscriminaliteit en op van 
staatswege georganiseerde 
misdrijven (misdrijven tegen de 
menselijkheid). 
Opzet: Bronnenpublikatie; 
databank. 
Einddatum: 1995. 
Publikaties: Volledige, geannoteer-

de en van registers voorziene 
uitgave van de terzake van 
nationaal-socialistische levensde-
licten door de Westduitse rechter 
sinds 1945 gewezen vonnissen. Tot 
op heden zijn de tot 1966 gewezen 
vonnissen verschenen (22 dln., elk 
ca. 800 pag.). Uitgave in de Duitse 
taal. Daarnaast wordt de opslag 
van deze vonnissen in een databank 
voorbereid. 

117 
Internationale aspecten van de 
handhaving van wetgeving inzake 
verdovende middelen 
Vakgroep strafrechtswetenschap-

pen 
Promotors: prof. mr. C.F. Rftter en 
mr. R.C.P. Haentjens. 
Doel: Toegankelijk maken van 
bronnen. 

Probleemstelling: Wat is het 
internationale kader waarin de 
strafrechtelijke bestrijding van het 
gebruik van verdovende middelen 
in Nederland zich afspeelt? Welke 
verplichtingen liggen opgesloten 
in internationale afspraken 
waarbij Nederland betrokken is? 
Hoe groot is de ruimte voor het 

Universiteiten 	 53 



Nederlandse beleid? 

Opzet: Onderzoek van verdragen, 
wetgeving, literatuur, jurispruden-

tie en andere bronnen. 

Einddatum: 1991. 

Publikatievorm: Dissertatie, 

artikelen. 

118 
Functioneel daderschap en 
strafrechtelijke deelneming 
mr. A. M. van Woensel 

Promotor: prof. mr . S.A.M. 

Stolwijk 
Doel: Bijdrage aan de dogmatiek 
van de strafrechtelijke deelneming 
in verband met de artt. 47 en 48 

Wetboek van Strafrecht. 
Probleemstelling: In de praktijk 

van het strafrecht heeft in de jaren 

vijftig het begrip functioneel 
daderschap ingang gevonden. Dit 
begrip relativeert het klassieke 
uitgangspunt dat dader en deelne-
mer eerst strafbaar zijn wanneer zij 

daadwerkelijk een strafbaar feit 
hebben gepleegd. Onderzocht 
wordt in hoeverre deze ontwikke-
ling ertoe zal leiden dat de 
leerstukken over deelneming (art. 
47 en 48 Wetboek van Strafrecht) 
herziening behoeven. 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

• 119 
Misbruik, fraude, oneigenlijk 
gebruik en de betekenis van het 
strafrecht bij de handhaving van 
de sociale zekerheidswetgeving 
mr. J.M. Verheul 

Promotors: prof. mr. L.J.M. de 
Leede en prof. mr . P.J.P. Tak. 
Doel: De problematiek van de 
rechtshandhaving in het fiscale en 
sociale zekerheidsstelsel wordt 
aanzienlijk versterkt door onzeker-
heid omtrent de begrippen 
misbruik, oneigenlijk gebruik en 
fraude, alsook door de complexiteit 

van de gedrags- en sanctienormen 

en van de handhavingsmodalitei-

ten. 
Probleemstelling: Dit onderzoek 
omvat een begripsverkenning met 

betrekking tot misbruik, oneigenlijk 
gebruik en fraude en, voor wat de 

sociale zekerheid betreft, een 
analyse van de misbruik-/fraude-

vormen en sanctiewegen, met 
bijzondere aandacht voor de 
strafrechtelijke handhavingsreac-

ties en getoetst aan normen van 
recht- en doelmatigheid. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, 

rechtspraak- en veldonderzoek. 
Einddatum: 1987/1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

120 
Jeugdstrafprocesrecht 
mr. M.J.M. Verpalen 

Promotor: prof. mr. S.A.M. 
Stolwijk 
Doel: Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de 
bepalingen betreffende het 

jeugdstrafprocesrecht ten behoeve 
van de rechtspraktijk. 
Probleemstelling: De bepalingen 
betreffende het jeugdstrafproces-
recht zijn geformuleerd als 
uitzonderingen op het in beginsel 
van toepassing verklaarde strafpro-
cesrecht voor strafrechtelijke 
meerderjarigen. Als leidraad dient 
de vraag waarom de desbetreffende 
uitzonderingen noodzakelijk dan 
wel wenselijk werden geoordeeld. 
Aan de hand van de ontwikkelingen 
van de laatste jaren op dit terrein 
wordt bezien of de uitzondering 
nog beantwoordt aan de aanvanke-
lijke doelstelling. 
Opzet: Artikelsgewijs commentaar, 
voorafgegaan door een algemene 
inleiding. Onderzocht worden 
steeds de wetsgeschiedenis bij een 
artikel, alsmede de betekenis van 
de bepaling voor de praktijk. 
Daartoe zal voornamelijk litera-
tuuronderzoek worden verricht. In 
voorkomende gevallen wordt ook 

ingegaan op recente ontwikkelin- 
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gen en te verwachte wetswijzigin-
gen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Criminologie en 
Rechtssociologie 

121 
Filters in het strafproces: 
onderzoek naar de behandeling 
van buitenlanders in het strafpro-
ces en naar ontwikkelingen in het 
sepotbeleid 
drs. R.L. Bergsma, drs. C. 
Maas-de Waal en drs. J. Stuyling 
de Lange 

Doel: De belangstelling gaat 
vooral uit naar de filterwerking 
van de strafrechtspleging en in 
hoeverre deze filterwerking 
verschilt voor respectievelijk 
Nederlanders en buitenlanders. 
Tevens zal in een parallel onder-
zoek, meer in het algemeen, de 
aandacht worden gericht op 
ontwikkelingen in het sepotbeleid 
in de laatste tijd. Rapportage 
omtrent deze zaken beoogt een 
aanzet te zijn voor verder onder-
zoek naar de sociale processen 
achter genoemde filterwerking. 
Opzet: In eerste aanleg zal 
gebruik gemaakt worden van 
uitgebreide cijfermatige gegevens 
van het CBS waarop enkele 
statistische analyses zullen worden 
uitgevoerd. 

122 
Evaluatie van het criminaliteits-
preventiebeleid bij de gemeente 
Amsterdam 
drs. C. Maas-de Waal en prof 
Dr. E. Blankenburg 

Samenwerkingsverband: Bureau 
Criminaliteitspreventie Amster-
dam. 
Opzet: Vijf activiteiten in het 
beleid van de gemeente Amsterdam 
om massaal voorkomende crimina- 

liteit tegen te gaan zullen zowel 
met behulp van scriptie-onderzoek 
door studenten als met eigen 
onderzoek geëvalueerd worden: 
opzet en gebruik dat gemaakt 
wordt van de verniel-registratie, 
wijkgerichte akties van wijk-coör-
dinatoren, de probleem-oplossende 
strategie voor een buurtgerichte 
aanpak, het verhalen van schade 
en het beleid van scholen ter ' 
bestrijding van jeugdvandalisme. 
Jaarlijks zal een interviewronde bij 
beleidsambtenaren van de gemeen-
te Amsterdam en enkele betrokke-
nen worden gehouden om een 
overzicht over de coördinatie van 
de verschillende programma's bij 
de gemeente te geven. 
Einddatum: Augustus 1991. 

123 
Politie-optreden inzake vrouwen-
mishandeling door Turkse en 
Marokkaanse (ex-)echtgenoten 
drs. M. W.5.stmann 
Supervisor:mr. drs H.G. van de 
Bunt. 

Probleemstelling: Welke interpre-
taties en opvattingen over mediter-
rane omgangsvormen tussen 
mannen en vrouwen zijn in het 
politie-optreden operationeel en 
welke stijl van werken is dominant 
in het politie-optreden? 
Opzet: Participerend observatie-
onderzoek en afnemen van 
interviews. 
Einddatum: Oktober 1989. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Foren-
sische Psychiatrie 

124 
De persoon van de geestelijk 
gestoorde en gehandicapte 
mr. K. Blankman 

Promotor: prof. mr . J.E.G. Doek. 
Onderwerp: De rechtspositie van 
de geestelijk gestoorde in het 
personen- en familierecht, met 
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name curatele mentorschap (nu 
nog voorontwerp) en feitelijke 
onbekwaamheid in Boek 1 BW. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

125 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet 
B. Y. Cools 

In de praktijk wordt ondanks 
wetgeving en jurisprudentie de 
besluitvorming over onvrijwillige 
opname op verschillende manieren 
uitgevoerd. 
De probleemstelling van het 
onderzoek luidt: Welk model voor 
besluitvorming over onvrijwillige 
opneming komt het meest tegemoet 
aan de rechtspositie voor de 
patiënt en wat zijn kriteria voor 
behoorlijke rechtspraak? Het 
betreft een vervolg op een verken-
nend onderzoek, verricht in 1985 
en 1986. 

126 
Strafrecht en computermisbruik 
H.W.K. Kaspersen 

Doel: Een onderzoek naar de 
problemen dei zich voordoen bij 
de opsporing en bij de juridische 
kwalificatie van computermisbruik 
in het bijzonder voorzover gepleegd 
met het oogmerk van wederrechte-
lijke bevoordeling of van het 
toebrengen van schade. 
Publikatievorm: Dissertatie (1989). 

127 
Politiebevoegheden bij ontdekking 
op heterdaad 
drs. J. Naeyé 

Promotor: Prof. J. Remmelink. 
Doel: Het onderzoek beoogt een 
bijdrage te leveren aan de beschrij-
ving van politiebevoegdheden bij 
ontdekking op heterdaad in het 
spanningsveld tussen enerzijds de 
juridische theorie (rechtersperspec-
tien en anderzijds het routine-op-
treden van de geüniformeerde 
politie (politie perspectief). Er 
wordt daarbij tevens aandacht 
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geschonken aan de wijze waarop 
de verdachte de toepassing van 
deze bevoegdheden ervaart 
(publieksperspectief). 
Probleemstelling: Op welke wijze 
worden de politie bevoegdheden bij 
ontdekking op heterdaad van 
strafbare feiten juridische genor-
meerd en in de dagelijkse politieprak-
tijk toegepast? In hoeverre is het 
gewenst dat er in de huidige 
wettelijke regelingen van deze 
politiebevoegdheden wijzigingen 
worden aangebracht? 
Opzet: Literatuurstudie met 
speciale aandacht voor de poli-
tie(vak)literatuur; praktijkonder-
zoek bij 21 politie korpsen 
verspreid over Nederland (4 
districten Rijkspolitie; 4 kleine, 4 
middelgrote, 3 grote en 1 zeer 
groot korps Gemeentepolitie) 
bestaande uit een beschrijving van 
de interne dienstvoorschriften 
m.b.t. de heterdaad bevoegheden, 
groepsinterviews met ervaren 
politieagenten naar aanleiding van 
speciaal daarvoor ontwikkelde 
onderzoeksfilmpjes en een 
straatexperiment onder 'real-life' 
condities. 
Einddatum: Het veldwerk werd 
afgerond in 1986; het eindverslag 
wordt afgerond in 1988. 
Publikatievorm: Tijdschriftartike-
len; bijdrage aan Vademecum 
strafzaken; dissertatie; onderwijs-
film. 

128 
De verhouding tussen het Open-
baar Ministerie en het bestuur 
van 's Rijks belastingen terzake 
van de opsporing en afdoening 
van fiscale delicten. 
mr. drs. J. Wortel 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corstens. 
Het fiscaal strafrecht houdt voor 
de opsporing en afdoening van 
vergrijpen tegen de belastingwetge-
ving een aantal opmerkelijke 
afwijkingen in van het commune 



strafrecht. Dit onderzoek concen-
treert zich op de formeelrechtelijke 
aspecten. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan zowel de fase van 
opsporing waar de problematiek 
van administratief rechtelijke 
controle versus opsporing van 
strafbare feiten sterk naar voren 
komt, als de fase van afdoening. 
In deze laatste fase komen 
verschillen en mogelijkheden van 
de uitspraak van de strafrechter 
ten opzichte van de mogelijkheden 
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. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

129 
Galt in Holland 
drs. J. Allersma 

Doel: De invloed van Galls 
hersenonderzoekingen op de 
Nederlandse wetenschap. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Rapport. 

130 
Etiologische verklaringen in de 
18e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doel: Literatuurstudie naar 18e 
eeuwse opvattingen over het 
ontstaan van misdaad. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

131 
Ongelijkheidsopvattingen in de 
18e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doel: Literatuurstudie naar de 
opvattingen van de verlichtingsfilo-
sofen over sociale ongelijkheid. 

Universiteiten 

Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Rapport. 

132 
Ontwikkelingen in geregistreerde 
criminaliteit 
dr. H.L.W. Angenent 

Doel: Vaststellen van trend en 
verloop in criminaliteitscijfers. 
Opzet: Uitgaande van criminali-
teitscijfers (ruwe gegevens) wordt 
nagegaan in hoeverre in deze 
cijfers, over een aantal jaren 
bezien, een trend en een verloop is 
vast te stellen. Door toepassing 
van variantie-analyse worden 
functies gezocht die trend en 
verloop kunnen representeren. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

133 
Preventieproject randgroepjonge-
ren 
dr. H.L.W. Angenent 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Justitie en Ministerie van 
Binnenlandse'zaken. Onderzoek 
ten behoeve van de Commissie 
'Kleine Criminaliteit'. 
Doel: Evaluatie van een project in 
Ooststellingwerf ten behoeve van 
de Commissie 'Kleine Criminali-
teit'. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

134 
Preventieproject recreatiecrimi-
naliteit 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Justitie, Ministerie van 
Binnenlandse zaken en provincie 
Zeeland. Onderzoek ten behoeve 
van de Commissie 'Kleine Crimi-
naliteit'. 
Doel: Evaluatie van een aantal 
politiemaatregelen in het kader 
van de voorstellen van de Commis- 
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sie 'Kleine Criminaliteit'. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

135 
Recreatiecriminaliteit 
dr, H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Justitie, Ministerie van 
Binnenlandse zaken en provincie 
Zeeland. Onderzoek ten behoeve 
van de Commissie 'Kleine Crimi-
naliteit'. 
Doel: Onderzoek naar de crimina-
liteit van jongeren in recreatiege-
bieden langs de Nederlandse kust. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikel 
en boek. 

136 
Weglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor Orthopedagogiek, Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Doel: Vastgesteld wordt wat de 
omvang is van het `weglooppro-
bleem'. Vervolgens wordt nagegaan 
in hoeverre het (toenemende) 
weglopen van jeugdigen uit 
gezinnen, van school en uit 
inrichtingen te verklaren is vanuit 
de positie(s) die zij in de genoemde 
structuren innemen enerzijds en de 
(toegenomen) opvangmogelijkhe-
den die de huidige samenleving 
hen biedt anderzijds. Daarnaast 
zullen ook de individuele kenmer-
ken van weglopers de aandacht 
krijgen. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port, artikelen, boek. 

137 
Tehuisweglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 

B.M.W.A. Beke 
Samenwerkingsverband: Instituut 
voor Orthopedagogiek, Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Doel: Dit project gaat over 
jongeren die weglopen uit kinder-
beschermingstehuizen. Nagegaan 
wordt in hoeverre deze jongeren 
verschillen van andere jongeren in 
deze tehuizen en in hoeverre deze 
verschillen correleren met weglo-
pen. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. Met een 
honderdtal weglopers worden 
diepte-interviews gehouden. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

138 
De verlenging van TBR 
mr. F.A.M. Bakker en drs. T.R. 
Drost 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Justitie. 
Doe!: Een analyse van de factoren 
die van invloed zijn op de beslissing 
tot wel of niet verlengen van een 
TBR-stelling. In het onderzoek 
zullen zowel de vorderingsbeslis-
sing van het OM als de verlengings-
beslissing van de rechterlijke 
macht betrokken worden. Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
hiervoor genoemde onderzoek (De 
rol van de psychiatrie in de TBR). 
Opzet: In totaal worden 100 á 150 
verlengingszaken geanalyseerd aan 
de hand van dossiergegevens zoals 
die de rechter en de officier ten 
behoeve van hun beslissing ter 
beschikking staan. Tevens wordt 
van een deel van deze zaken de 
zitting in de Raadkamer bijge-
woond. 
Einddatum: Eind 1987 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 
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139 
Onderwijs en delinquentie: 
relatie tussen het functioneren op 
school en delinquent gedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis, drs. H.B. 
Ferwerda en dr. J.A. Nijboer 

Samenwerkingsverband: Enkele 
gemeenten en schooldirecties. 
Doel: Doelstelling van dit onder-
zoek is te komen tot een beschrij-
ving in een integratief theoretisch 
model van de factoren waardoor 
leerlingen onder invloed van het 
onderwijs delinquent gedrag gaan 
vertonen. Met name het procesma-
tige karakter hiervan en de 
condities waaronder dit proces 
plaatsvindt worden onderzocht. 
Opzet: Uit een grotere steekproef 
van leerlingen wordt een `purposive 
sample' getrokken. Dit panel van 
leerlingen wordt gedurende vijf 
jaar jaarlijks geïnterviewd. Daarbij 
worden zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve methoden gehanteerd. 
Door het longitudinale karakter 
van het onderzoek kan een beter 
inzicht worden verkregen in het 
procesmatige verloop van delin-
quent gedrag. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
porten en artikelen. 

140 
Onderwijs en delinquentie: 
wetsovertuigingen, functioneren 
op school en wangedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis, dr. J.A. 
Nijboer, N. Jansse en J. Schaefer 

Doel: In dit onderzoek wordt 
nagegaan of (onder andere) 
schoolbeleving, motivatie, zelf-
beeld, wetsovertuigingen van 
leerlingen en de houding van de 
ouders ten opzichte van school 
van invloed kunnen zijn op het 
vertonen van wangedrag op school 
(als onderdeel van de dimensie 
'problematisch gedrag' waar ook 
delinquentie in past). Het theore-
tisch kader wordt voornamelijk 
bepaald door de 'controltheorie' 

van Hirschi (1969). 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch (kwantitatief) onderzoek 
bij ca. 1000 leerlingen van verschil-
lende vormen van voortgezet 
onderwijs. 
Einddatum: Eind 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 

141 
Inhoud en verloop van de tenuit-
voerlegging van de TBR 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. 
Eggink 

Doel: Analyse van verblijfs- en 
behandelingsgegevens inzake 
TBR-stellingen. 
Opzet: Literatuur- en dossieron-
derzoek. Analyse van verblijfs- en 
behandelingsgegevens inzake ca. 
150 TBR-stellingen, ten uitvoer 
gelegd in de Van Mesdagkliniek. 
Een en ander gekoppeld aan 
verschillende typen TBR-gestelden. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

142 
Recidive van ex-TBR-gestelden 
op lange termijn 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. 
Eggink 

Doel: Analyse van recidive van ca. 
150 ex-TBR-gestelden over een 
periode van ca. 10 jaar. Een en 
ander gekoppeld aan eerdere 
behandelingsgegevens en typen 
van TBR-gestelden. 
Opzet: Literatuur- en dossieron-
derzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

143 
De rol van de psychiatrie in de 
TBR 
drs. T.R. Drost en mr. drs. M.J. 
Winkels 

Promotors: prof.dr. R.W. Jongman 
en prof. mr. C. Kelk. 
Doel: Het onderzoek betreft de 
oplegging, ten uitvoerlegging en 
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verlenging/beëindiging van de 
TBR. Het accent ligt op beide 
laatste onderdelen. Geanalyseerd 
zal worden welke gevolgen, 
rechtspositioneel gezien, zijn 
verbonden aan het feit dat 
psychiatrie en gedragswetenschap-
pen in het rechtsgebied van de 
TBR als hulpwetenschappen zijn 
ingeschakeld. Een en ander vindt 
plaats aan de hand van empirisch 
onderzoek rond rechterlijke 
beslissingen en klinieksbeslissin-
gen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Proefschrift. 

144 
Maatschappelijke positie van 
jongeren 
drs. O.J.A. Janssen, drs. E. de 
Bie en P. Koedijk 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschap-
pen. 
Doel: Ontwikkeling van een 
theoretisch model, dat tot een 
samenhangend onderzoekspro-
gramma op het terrein van de 
jongerenproblematiek kan leiden. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikelen. 

145 
Molukse heroïnegebruikers in 
Nederland 
drs. O.J.A. Janssen en drs. M. 
Blom 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van WVC. 
Doel: Studie van het problemati-
sche heroïnegebruik onder 
Molukkers in Nederland. 
Probleemstelling: Onderscheiding 
in typen van Molukse heroïnege-
bruikers. 
Opzet: Veldstudie, met behulp van 
open interviews, opgenomen op de 
band. Bij de materiaalverwerking 
wordt gebruik gemaakt van 
gestructureerde biografieën. Wat 
betreft de analyse wordt uitgegaan 
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van een typologie van heroïnege-
bruikers. Het verklaringskader 
bevat algemeen maatschappelijke 
factoren, alsmede factoren gelegen 
in de dagelijkse leefwereld van de 
gebruikers. 
Einddatum: Eind 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 

146 
Heroïnegebruik onder respectabele 
jongeren 
drs. O.J.A. Janssen en drs. J.H. 
van Sinderen 

Samenwerkingsverband: Ministe-
rie van WVC. 
Doel: Studie van het problemati-
sche heroïnegebruik onder 
respectabele jongeren. 
Probleemstelling: Onderscheiding 
van typen heroïnegebruik onder 
respectabele jongeren. 
Opzet: Veldstudie met behulp van 
open interviews, opgenomen op de 
band. Bij de materiaalverwerking 
worden de interviews omgezet in 
gestructureerde biografieën. De 
interpretatie van het materiaal 
vindt plaats in een verklaringskader 
dat algemeen maatschappelijke 
factoren alswel factoren uit de 
dagelijkse leefwereld van de 
gebruikers bevat. De analyse 
mondt uit in een typologie van 
heroïnegebruikers. 
Einddatum: Eind 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 

147 
Follow-up onderzoek onder 
langdurige heroïnegebruikers 
drs. K. Swierstra 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doel: Centraal staat de vraag naar 
de verdere levensloop van respon-
denten uit eerder onderzoek onder 
heroïnegebruikers. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
onder heroïnegebruikers in 
Nederland wordt geprobeerd het 
merendeel van de respondenten 



uit een in 1982 afgerond onderzoek 
opnieuw te interviewen. De 
verdere levensloop van de betrok-
kenen wordt bestudeerd: hun 
voortgezette heroïnecarriëre, 
(perioden van) abstinentie, 
overleven, enz. 
Opzet: Kwantitatief en kwalitatief 
follow-up onderzoek bij een in 
eerder onderzoek betrokken groep 
van heroïnegebruikers. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Proefschrift en 
artikelen. 

148 
Maatschappelijke ongelijkheid en 
criminaliteit 
profdr. R. W. Jongman, dr. H. 
Timmerman en R. van Dal 

Samenwerkingverband: CBS, 
Vakgroep Econometrie Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Doel: Na te gaan of er landelijk 
een relatie te vinden is tussen de 
(mate van) ongelijkheid en de aard 
en omvang van de criminaliteit. 
Probleemstelling: Is er een 
statistisch verband te constateren 
tussen een aantal ongelijkheidsin-
dices (verhouding werkenden/ 
werklozen; inkomensverschillen, 
enz.), vastgesteld per gemeente in 
ons land en de criminaliteitscijfers 
(onderverdeeld) over die gemeen-
ten? 
Opzet: Empirisch onderzoek op 
basis van gegevens van het CBS en 
gemeenten voor alle gemeenten in 
Nederland. 
Einddatum: december 1987. 
Publikatievorm: Rapport, artikel. 

149 
Werkloosheid en straftoemeting 
II. Gespreksrondes met rechters 
en Officieren van Justitie 
drs. G. Kannegieter, drs. J. 
Strikwerda, profdr. R. W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof.dr. R.W. Jongman 
Doel: Inzicht verkrijgen in de 
processen, die (onbedoeld) 

ongelijke straftoemeting aan 
ongelijke sociale categorieën in de 
samenleving tot gevolg hebben. 
Probleemstelling: Hoe is te 
verklaren dat werklozen zwaarder 
gestraft worden dan werkenden 
(overige omstandigheden gelijkge-
houden) voor vermogensmisdrij-
ven, terwijl dit niet het geval is 
voor mishandelings- en vernielings-
zaken. 
Opzet: Empirisch onderzoek. 
Interview met alle bij politierech-
terzaken betrokken rechters en 
OvJ's in het hofressort Leeuwar-
den. 
Einddatum: December 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port voor subsidiegever (ACEWO, 
Ministerie van Justitie) en disser-
tatie. 

150 
Marginale jongens/jongvolwassen 
mannen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de 
Bie 

Samenwerkingsverband: Gemeen-
te Smallingerland. 
Doel: Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door 
categorieën jongens/mannen, die 
zich in de fase van de jongvolwas-
senheid bevinden, veelal met een 
uitkering en die met name afkom-
stig zijn uit lagere sociaal-economi-
sche strata. Via de reconstructie 
van hun biografieën en ontwikke-
lingen daarbinnen, wordt getracht 
een typologie van 'discoursen' te 
ontwikkelen en deze te plaatsen in 
de ontwikkelingen binnen de 
verzorgingsstaat. 
Probleemstelling: Welke overle-
vingsstrategieën worden ontwik-
keld en in hoeverre is er sprake 
van normalisering van vormen van 
deviantie/deliquentie? Discours-
analyse in relatie met de klasse-
cultuur, generationele subculturen 
en de dominante cultuur. Biografi-
sche analyse van doorlopen 
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discursieve trajecten (positiese-
quenties en socialisatie-ervarin-
gen). 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van 
biografieën. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

151 
Marginale meisjes/jongvolwassen 
vrouwen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de 
Bie 

Samenwerkingsverband: Gemeen-
te Smallingerland. 
Doel: Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door 
categorieën meisjes/vrouwen, die 
zich in de fase van de jongvolwas-
senheid bevinden, veelal met een 
uitkering en die met name afkom-
stig zijn uit lagere sociaal-economi-
sche strata. Via de reconstructie 
van hun biografieën en ontwikke-
lingen daarbinnen, wordt getracht 
een typologie van 'discoursen' te 
ontwikkelen en deze te plaatsen in 
de ontwikkelingen binnen de 
verzorgingsstaat. 
Probleemstelling: Welke overle-
vingsstrategieën worden ontwik-
keld en in hoeverre is er sprake 
van normalisering van vormen van 
deviantie/delinquentie? Discours-
analyse in relatie met de klasse-
cultuur, generationele subculturen 
en de dominante cultuur. Biografi-
sche analyse van doorlopen 
discursieve trajecten (positiese-
quenties en socialisatie-ervarin-
gen). 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van 
biografieën. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

152 
Sociale positie en criminaliteit 
drs. G.J. Ploeg, prof dr. R. W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof.dr. R.W. Jongman 
Doel: Toetsing van het op het 
Criminologisch Instituut van de 
RUG ontwikkelde theoretisch 
model (zie Tijdschrift voor 
Criminologie, december 1985) ter 
verklaring van de relatief hoge 
werklozencriminaliteit. 
Probleemstelling: In hoeverre 
wordt de bereidheid tot crimineel 
handelen enerzijds bevorderd door 
gevoelens van onrecht als gevolg 
van de sociale positie en anderzijds 
afgeremd door bepaalde bindingen 
op maatschappelijke en relationeel 
gebied? 
Opzet: Empirisch onderzoek door 
middel van (diepte-)interviews met 
vier categorieën van 100 responden-
ten, te weten: werkenden met een 
relatief hoge sociale positie; 
werkenden met een relatief lage 
sociale positie; langdurig werk-
lozen; 'first-offenders' (politiecon-
tact). 
Einddatum: Januari 1990. 
Publikatievorm: Tussentijdse 
verslagen t.b.v. subsidiegever 
(ZWO), dissertatie en artikel. 
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153 
Het functioneren van de Arbeids-
inspectie 
drs. A. W. Sluiter, dr. F.P.H. 
Dijksterhuis en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman 
Doel: In hoeverre kunnen arbeids-
recht en strafrecht leren van 
elkaars sanctie-mogelijkheden 
(alternatieve afdoeningen). 
Probleemstelling: Welke sanctie-
mogelijkheden worden door de Al 
gehanteerd, onder welke omstan-
digheden, en welke zijn het meest 
effectief? 
Opzet: Empirisch onderzoek door 
middel van door de medewerkers 
van de Al te Groningen ingevulde 
bezoeksrapporten in het kader van 



de ARBO-wet in de bouw en in de 
industrie gedurende het jaar 1987. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

154 
Het transactie- en sepotbeleid 
van het OM 
E van der Zee, profdr. R. W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Doel: Verklaring te vinden voor 
het feit dat in het onderzoek 
'Werklozen in de Rechtszaal l' 
verhoudingsgewijs aanzienlijk 
meer werklozen voor de rechter 
bleken te komen dan verwacht 
mocht worden op grond van de 
aantallen werkenden/werklozen 
die bij het OM terecht komen. 
Probleemstelling: Nagaan welke 
van de drie volgende verklaringen 
(het meest) bijdraagt aan het 
hiervoor genoemde verschil: 
werklozen plegen ernstiger 
misdrijven waardoor zij minder 
vaak geseponeerd en/of getransig-
neerd worden; het OM voert een 
— voor de werklozen negatief 
uitvallend — selectief beleid; 
werklozen gaan minder vaak op 
een aangeboden transactie in. 
Opzet: Dossierstudie op de OM's 
in het hofressort Leeuwarden. 
Einddatum: December 1987. 
Publikatievorm: Scriptie en artikel. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

155 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 
prof. dr. W. Buikhuisen 

Vraagstelling: Bestaat er een 
verband tussen strafgevoeligheid 
(het vermogen vermijdingsgedrag 
te leren) en normovertredend 
gedrag? In hoeverre wordt 
strafgevoeligheid mede bepaald 
door psychologische, neurOpsycho-
logische en psychofysiologische 
kenmerken van de betrokkenen? 

Onderzoeksgroep: jongeren die 
moeite hebben met het naleven 
van gedragsregels in het algemeen 
en wetsregels in het bijzonder en 
een controlegroep van (in dit 
opzicht) doorsnee jongeren. 
Onderzoeksinstrument: Het 
vermogen vermijdingsgedrag te 
leren zal worden vastgesteld via de 
door Lykken ontwikkelde methode. 
Het aantal gepleegde delicten zal 
worden geschat via de `self-re-
porevragenlijst. De proefpersonen 
zullen uitgebreid psychologisch, 
neuropsychologisch en psycho-fy-
siologisch worden onderzocht. 
Daarnaast worden zij uitgebreid 
geïnterviewd over hun ouderlijk 
huis en hoe zij als kind functioneer-
den op school, in hun vrije tijd en 
thuis. 
Einddatum: Vanaf eind 1987. 

156 
Crimineel gedrag versus psycho-
somatische aandoeningen 
prof. dr. W. Buikhuisén, drs. P. 
van den Eshof dr. E.H.M. 
Eurelings-Bontekoe, drs. A. ter 
Haar en drs. P.J. Laanen 

Doel: Sommige jongeren reageren 
op problemen door aandachtvra-
gend gedrag (waaronder criminali-
teit) te vertonen. Anderen reageren 
hierop via psycho-somatische 
aandoeningen. Het onderzoek 
richt zich op de vraag waarom de 
een met Justitie in aanraking komt 
terwijl de ander in de volksgezond-
heidskanalen belandt. Nagegaan 
zal worden in hoeverre het 
ouderlijk huis en bepaalde 
individuele kenmerken hierbij een 
rol spelen. 
Opzet: Via een vergelijkend 
onderzoek zal worden bekeken in 
hoeverre opvoedingsstijlen, de 
'coping style' van de betrokkenen 
en de werkzaamheid van het 
`Behavioural Inhibition System' en 
het `Behavioural Activation 
System' kunnen verklaren waarom 
sommige jongeren hun problemen 

Universiteiten 	 63 



in gedragstermen vertalen, terwijl 
anderen die naar binnen verwerken. 
Hierbij zal tevens worden gelet op 
psychologische kenmerken van de 
betrokkenen en de manier waarop 
zij hun vrije tijd doorbrengen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Rapporten en 
tijdschriftartikelen. 

157 
Achtergronden van chronische 
jeugddelinquentie 
prof dr. W. Buikhuizen, drs. P. 
van den Eshof C. van der 
Plas-Korenhoff en R.C.G. 
Verbeek 

Doel: Toetsing van de werkhypo-
these dat bij chronische jeugddelin-
quenten sprake is geweest van een 
mislukt socialisatieproces; 
onderzoeken welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor dit 
mislukte socialisatieproces; 
bestuderen van de consequenties 
van een mislukt socialisatieproces 
voor de verdere ontwikkeling van 
betrokken personen; schetsen van 
het pad dat loopt van een mislukt 
socialisatieproces naar criminali-
teit. 
Onderzoeksgroep: Geregistreerde 
jeugddelinquenten en een contro-
legroep van niet-delinquenten. 
Onderzoeksinstrument: Dit bestaat 
uit drie delen: een uitgebreid 
interview over het ouderlijk huis, 
het functioneren van de betrokke-
nen op school, hun vrijetijdsbeste-
ding en hun vriendengroep; een 
neurologisch onderzoek; een 
psychologisch onderzoek. 
Einddatum: Vanaf 1987. 

158 
Onderzoek bij impulsief agressie-
ve kinderen 
prof dr. W. Buikhuisen, dr. 
E.H.M. Eurelings-Bontekoe, drs. 
P. van den Elshof, C. van der 
Plas-Korenhoff en R.C.G. 
Verbeek 

Doel: Via een oriënterend onder- 
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zoek nagaan welke factoren 
samenhangen met impulsief 
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, neurologisch en 
psychofysiologisch gebied. Verder 
zal worden nagegaan in welk 
opzicht deze `undercontrolers' zich 
onderscheiden van een groep 
zogenaamde `overcontrolers' 
(kinderen die hun problemen niet 
in termen van agressief gedrag 
uiten, Maar meer naar binnen 
richten bijvoorbeeld via het 
vertonen van terugtrekgedrag). 
Onderzoeksgroep: Een groep 
kinderen die vanwege hun gedrag 
op een school voor zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen zijn geplaatst. 
Opzet: Voor dit onderzoek zal 
mede gebruik worden gemaakt 
van reeds bij deze kinderen 
verzamelde gegevens. Daarnaast 
worden zij uitgebreid psycholo-
gisch, neurologisch en psychofysi-
ologisch onderzocht. 
Einddatum: 1987. 

159 
Het internationale agressieproject 
prof dr. W. Buikhuisen 

Samenwerkingsvorm: Het onder-
zoek vdrmt het neuro-psycholo-
gisch deel van een project dat in 
Israël wordt uitgevoerd; er wordt 
aan deelgenomen door Amerika 
(dr. Rubin), Denemarken (dr. 
Mednick), Israël (dr. Shoham) en 
Nederland. Het project moet 
worden beschouwd als een 
voorstudie. 
Opzet: Onderwerp van onderzoek 
is agressie. Drie soorten geweldple-
gers worden onderscheiden. Eén 
groep delinquenten waarvoor 
geldt dat geweld een middel is om 
een bepaald, gewoonlijk econo-
misch doel te bereiken. Het gaat 
hier om personen die bijvoorbeeld 
tegen betaling geweld toepassen 



(onderwereldcriminaliteit). Een 
tweede groep van impulsieve 
geweldplegers, dat wil zeggen 
personen die vaak bij vechtpartijen 
betrokken zijn, en menigmaal 
veroordeeld zijn voor mishande-
ling. De derde groep bestaat uit 
mensen die hun agressie altijd 
sterk in bedwang hebben gehouden, 
maar in bepaalde gevallen hun 
zelfbeheersing hebben verloren, 
vaak met zeer ernstige gevolgen. 
Via vergelijkend onderzoek zal 
worden nagegaan of deze catego-
rieën geweldplegers onderling 
verschillen en in welk opzicht zij 
zich onderscheiden van respectie-
velijk geïnstitutionaliseerde en 
niet-geïnstitutionaliseerde perso-
nen die als geweldplegers te 
typeren zijn. De groep agressieve 
delinquenten bestaat uit gedeti-
neerden die momenteel wegens 
geweldpleging een straf uitzitten 
in de Ramle gevangenis in Israël, 
een zogenaamde 'maximum 
security prison' voor commune 
delinquenten. Het onderzoek 
bestaat uit een socidlogisch, een 
psychologisch, een endocrinolo-
gisch, een psychofysiologisch en 
een neuro-psychologisch gedeelte. 
Leiden zal dit laatste deel voor 
haar rekening nemen. 

160 
Weglopen en criminaliteit 
dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, 
prof dr. W. Buikhuisen en Chr. 
Rademaker. 

Doel: Het bestuderen van de 
achtergronden van het van huis 
weglopen; het bestuderen van de 
relatie tussen weglopen en 
criminaliteit; vergelijking van 
weglopers en kinderen die niet 
weglopen m.b.t. het ouderlijk huis 
en een aantal persoonlijkheidsken-
merken. 
Onderzoeksgroep: Vrouwelijke 
studenten. 
Opzet: De gegevens over het 
ouderlijk huis worden verzameld 

met behulp van een schriftelijke 
vragenlijst en via een uitgebreid 
diepte-interview: het vaststellen 
van bepaalde persoonlijkheidsken-
merken geschiedt met behulp van 
schriftelijke psychologische tests; 
het aantal gepleegde delicten 
wordt onderzocht via een `self-re-
porevragenlijst. Deze gegevens 
zullen worden vergeleken met de 
uitkomsten van een onderzoek bij 
mannelijke studenten die als kind 
aandachtvragend gedrag hebben 
vertoond. 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. 
Einddatum: 1987/1988. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 

161 
Afhandeling door de kinderpolitie 
en de jeugdrechters 
mr. C. C. Beyer-Lazonder en dr. 
A.R. Hauber 

Doel: Uit bestudering van de 
literatuur bestaat de indruk dat er 
grote verschillen zijn in het 
afhandelingsbeleid tussen de 
afdelingen van de kinderpolitie in 
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 mogelijkerwijs in zwaarte 
uiteenloopt. Ook is het mogelijk 
dat de kinderpolitie in kleinere 
steden anders reageert op strafbare 
gedragingen van jongeren dan die 
in grote steden. Van de gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om na te 
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gaan in welke mate alternatieve 
straffen worden toegepast en in 
welke omstandigheden op enigerlei 
wijze hulp aan de jongere wordt 
verleend. 
Opzet: Aangezien nog niet eerder 
onderzoek is verricht naar dit 
beleid in meer dan twee steden 
lijkt het gewenst het afliandelings-
beleid in een zestal steden van 
uiteenlopende grootte te vergelij-
ken. 

162 
Vandalisme internationaal bezien 
dr. A.R. Hauber 

Doel: Vandalisme wordt be-
schouwd als een probleem dat om 
oplossingen vraagt. Naar schatting 
kost het Nederland anderhalf 
miljoen gulden per dag. Naast de 
reeds verrichte nationale studies 
kan een internationaal vergelijkend 
onderzoek inzicht geven in de 
voor elk land specifieke variabelen 
welke met vandalistisch gedrag 
samenhangen. Dit inzicht kan 
mogelijk bijdragen tot een oplos-
sing van dit probleem. 
Opzet: Vraaggesprekken met 

• scholieren, werkende jongeren, 
werkloze jongeren, leerkrachten, 
jongerenwerkers en politie. 

163 
School en precrimineel gedrag 
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 variabe-
len m.b.t. de schoolsituatie welke 
preventief werkt wat betreft het 
optreden van crimineel gedrag. 

164 
Psychologische factoren in 
verband met afwijkend gedrag 
van jongeren 
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 georiënteer-
de gedragswetenschappen zijn 
geuit tegen psychologische 
verklaringen van ongewenst 
gedrag. Tenslotte zal ook aandacht 
worden geschonken aan implicaties 
die psychologische bevindingen 
hebben voor bepaalde strafrechte-
lijke opvattingen en uitgangs-
punten. Twee groepen theorieën 
zullen in dit kader bijzondere 
aandacht krijgen: de leertheorieën 
en de persoonlijkheidstheorieën. 

165 
Achtergronden van spijbelgedrag 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. 
Toornvliet en drs. H.M. Willemse 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met het RIAGG-
Den Haag Zuid-West. 
Doel: Er bestaan tal van aanwijzin-
gen dat het spijbelgedrag toeneemt 
en een hoogte bereikt die de 
schoolleiding soms ernstig 
bezorgd maakt. De vraag is of er 
ook een relatie kan worden gelegd 
met criminaliteit. Tevens wordt 
onderzocht of jongeren die 
regelmatig spijbelen vergelijkbare 
persoonlijkheidstrekken vertonen 
met overtreders van strafrechtelijke 
normen; beide categorieën zijn 
bijvoorbeeld bereid risico's te 
nemen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
richt zich op de volgende aspecten: 
de actuele hoogte van het school-
verzuim bepaald aan de hand van 
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onderzoek bij scholen, zowel bij 
leerlingen als docenten en de 
persoonlijkheidsachtergronden 
(inclusief dader/slachtofferstudie) 
van de spijbelaars in relatie tot de 
niet-spijbelaars. 
Opzet: De spijbelaars kunnen 
worden gedetecteerd via de 
RIAGG's in Den Haag, de 
schooldirecteuren en wellicht ook 
via de politie. 

166 
Straftoemeting en persoonsfacto-
ren 
drs. L.G. Toornvliet en drs. H.M. 
Willemse. 

Met behulp van een factoriële 
proefopzet wordt de invloed 
nagegaan van een aantal persoons-
factoren op straffen opgelegd naar 
aanleiding van een delictsomschrij-
ving. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

167 
Heroïne en jeugd 
ir. A.P. Baanders 

Doel: Een cultuurstudie rond 
opvoeding en opleiding enerzijds 
en heroïne (drugs) anderzijds. Het 
probleem van de heroïneverslaving 
bij jeugdigen wordt aan de hand 
van het cultuurbegrip (stelsel van 
waarden en normen) vanuit twee 
theoretische perspectieven 
benaderd. Op de eerste plaats een 
sociaal cultureel perspectief. Er 
wordt een beeld gevormd van 
(sub)culturen in Nederland met 
betrekking tot heroïne, m.n. van 
ideeën over het gebruik van 
heroïne en over de oorzaak en 
betekenis daarvan. Op de tweede 
plaats een ontwikkelings-psycholo-
gisch perspectief. 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 
maatschappelijk probleem van 
drugsverslaving zou een uiting 
kunnen zijn van een uit de hand 
gelopen adolescentie-problematiek 
bij groeperingen van jongeren. Er 
wordt gekeken in hoeverre er 
verband bestaat tussen heroïnever-
slaving en gezins- c.q. opvoedings-
achtergronden in de sociale 
werkelijkheid. Daarbij wordt 
ingegaan op het fenomeen dat het 
zojuist genoemde ontwikkelings-
psychologische perspectief 
tegenwoordig een `common sense' 
notie is geworden. Om een 
drugsverslaving tot een enigszins 
bevattelijk probleem te maken, 
definiëren betrokkenen — niet 
alleen hulpverleners, maar ook 
verslaafden en hun omgeving — de 
verslaving als uiting van een fout 
gelopen opvoeding. 
Publikatie: Rapport Heroïne en 
Jeugd, Criminologisch Instituut 
1986. 

168 
Crimineel gedrag van Turken en 
Marokkanen 
mr. drs. P.W.G. de Beer 

Doel: Het onderzoek is gericht op 
mogelijke verklaringen voor de 
verschillen in criminaliteit tussen 
Turken en Marokkanen. In de 
theorievorming wordt aansluiting 
gezocht bij het etniciteitsperspec-
tief, met de nadruk op culturele 
factoren. 

169 
Het open jongerencentrum 
dr. J.P.S. Fiselier, drs. J. Meijer 
en drs. H.E.M. Geurts 

Doel: In het kader van het 
beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit heeft de Interdeparte-
mentale Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie van Criminaliteit 
subsidie verleend aan een rand-
groepjongerenproject. De weten-
schappelijke evaluatie van dit 
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project is opgedragen aan het 
Criminologisch Instituut van de 
KUN. 	 • 
Opzet: Het randgroepjongerenpro-
ject zal op drie niveau's worden 
onderzocht: het Centrum als 
zodanig; de afzonderlijke groepen 
die ervan gebruik maken; de 
afzonderlijke jongeren. Het 
onderzoek zal in hoofdzaak een 
kwalitatief karakter hebben en 
voor een belangrijk deel bestaan 
uit participerende observatie. 
Einddatum: 31 december 1989. 
Publikatievorm: Drie rapporten 
corresponderend met de genoemde 
niveau's van analyse. 

170 
Criminele loopbanen 
Dr. J.P.S. Fiselier en J. Smits 

Doel: Buikhuisen en Jongman 
hebben aan het einde van de jaren 
zestig geprobeerd delinkwenten te 
typeren op basis van hun delin-
kwente verleden. Knipscheer 
(1970) heeft in een scriptie dit 
onderzoek geëvalueerd en de 
gegevens opnieuw geanalyseerd. 
Daarbij maakt hij gebruik van de 
Markov keten-analyse. Hij doet 
dat op een wijze die sterk doet 
denken aan de analyse van 
Wolfgang en Figlio in hun 
bekende cohort-studie (1972). 
Voor ons onderzoek hebben wij de 
beschikking over gegevens 
betreffende de criminele carrière 
van circa 4000 personen. Deze 
vormen een representatieve 
steekproef uit de populatie van 
personen die in 1977 terzake van 
een misdrijf werden vervolgd of 
wier zaak werd geseponeerd. De 
gegevens werden ons ter beschik-
king gesteld door dr. C. van der 
Werf. (Verg. Van der Werf, 
Recidive 1977, Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage, 1986). De bedoeling 
van het onderzoek is na te gaan of 
inderdaad kan worden gesproken 
van criminele loopbanen die een 
interne samenhang vertonen. 

Evenals Knipscheer en Wolfgang 
en Figlio zullen wij daarbij 
gebruik maken van de Markov 
keten-analyse. 
Einddatum: Augustus 1989. 
Publikatievorm: Artikel. 
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171— 
Vrouwencriminaliteit 
drs. C.J.C. Rutenfrans 

Doel: De formulering van een 
algemene theorie van crimineel 
gedrag die het criminaliteitsverschil 
tussen man en vrouw kan verklaren. 
Publikaties: Hirschi, Opp en 
vrouwencriminaliteit', in: Tijd-
schrift voor Criminologie, maart/ 
april 1983. 'Roltheorie, emancipatie 
en de criminaliteit van vrouwen', 
in: Tijdschrift voor Criminologie, 
januari/februari 1984. 'Vrouwen 
veranderen niet. Een kritische 
beschouwing van de roltheorie ter 
verklaring van de verschillen in de 
criminaliteit van mannen en 
vrouwen', in: Intermediair, 17 
april 1987. 

172 
Depenalisering en regelgeving 
mr. M.W.G. Verbruggen 

Samenwerkingsverband: Begelei-
ding door prof. mr . G. Corstens en 
dr. M.A. Zwanenburg. Het 
onderzoek vindt plaats in samen-
werking tussen de Sectie Strafrecht 
en het Criminologisch Instituut 
van de KUN. 
Doel: Confrontatie van het 
strain-perspectief met het controle-
perspectief met behulp van 
specifiek voor beide richtingen 
verzamelde data; het onderzoeken 
van de relatie tussen criminologi-
sche theorievorming en criminele 
politiek; toepassing en toetsing 
van de binnen de sectie strafrecht 
ontwikkelde theorieën over 
decriminalisering en depenalise-
ring en opgestelde criteria voor 
toedeling van onrecht aan de 
verschillende handhavingsstelsels; 
confrontatie van de huidige 



rechtsbescherming van verdachte 
en slachtoffer èn de rechtsbescher-
ming die via een voor het slachtoffer 
verbeterd rechtsstelsel kan worden 
gegeven; nagaan of en in hoeverre 
slachtoffers tijdens het proces van 
rechtshandhaving een actievere rol 
kunnen vervullen. 
Probleemstelling: Welke regelge-
ving is nodig voor depenalisering, 
hoe kan depenalisering plaatsvin-
den en welke zijn de criminolo-
gisch-theoretische condities. 
Opzet: Analyse van dossiergege-
yens, eventueel aangevuld met 
surveytechnieken (interview of 
questionnaire). Verder zal litera-
tuurstudie een wezenlijk onderdeel 
van het project uitmaken, in het 
bijzonder wat betreft, het strafrech-
telijk deel van het project. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Proefschrift. 

bij jongeren, dan wel typische 
middle-class projecties van 
deskundigen zijn. 
Opzet: Analyse van schoolopstel-
len. 
Einddatum: Tweede helft 1987. 
Publikatievorm: Instituutspublica-
tie. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Sectie Straf- en Strafproces-
recht 

175 
Preventieve bevoegdheden in 
verkeers- en vervoerswetgeving 
mr. M. Barels 

Promotor: prof. mr . G.J.M. 
Corstens. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 

173 	 Doel: Een aantal wetten op het 
Methodologieën in de eriminologieterrein van het verkeers- en 
dr. M.A. Zwanenburg 	 vervoersrecht kent aan opsporings- 

Doel: Het voeren van een discussie ambtenaren bepaalde preventieve 
over epistemologische eisen die 	bevoegdheden toe (vgl. invordering 
dienen te worden gesteld aan 	rijbewijs, rijverbod, wegsleeprege- 
theorievorming in de criminologie. ling). Deze bevoegdheden kunnen 
Bovendien wordt het belang van worden aangewend ter voorkoming 
wetenschappelijk onderzoek voor van herhaling of voortzetting van 
beleidvorming geanalyseerd. 	bepaalde geconstateerde strafbare 
Opzet: Literatuurstudie 	 feiten. Doel van het onderzoek is 
Einddatum: Langlopend project. deze bevoegdheden in kaart te 
Publikaties: 'Een realistische 	brengen. 
afbakeningstheorie voor de 	Probleemstelling: Welke criteria 
criminologie', in: Tijdschrift voor gelden voor toepassing, welke 
Criminologie, 1985. 'Progressie in waarborgen zijn er voor de 
de Criminologie, dl. l', Criminolo- verdachte en welk karakter 
gisch Instituut, 1986. In 1987 zal 	(strafrechtelijk of administratief- 
een tweede deel onder dezelfde 	rechtelijk) kan aan deze bevoegd- 
titel verschijnen, 	 heden worden toegekend. 

Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

174 
De mening van de betrokkenen 
dr. M.A. Zwanenburg 

Doel: Nagaan of de opvattingen 
die ten grondslag liggen aan de 	176 
nieuwe vormen van criminaliteits- 	Infiltratie als opsporingsmethode 
bestrijding (Samenleving en 	mr. P.M. Frielink 
Criminaliteit) ook werkelijk leven Promotors: prof. mr . G.J.M. 
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Corstens (i.s.m. prof. mr . J.P. 

Balkema). Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-

gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 

Doel: Het geven van een overzicht 
van de formele en materiële 
aspecten die aan het infiltreren in 

criminele milieus zijn verbonden. 
Probleemstelling: In hoeverre is 

infiltratie als methode van opspo-
ring wenselijk c.q. toelaatbaar? 
Opzet: Overwegend literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1988/1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

177 
Strafbaarstelling van (gevaar 
voor) benadeling van schuldeisers 
in het kader van faillissement en 
surseance van betaling 
mr. C.M. Hilverda. 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corsten. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 
Aanleiding: 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 de artt. 194,340-345, 
349 en 421 Sr, terwijl deze bepalin-
gen toch speciaal voor die gevallen 
geredigeerd zijn. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt nagegaan wat hiervan de 

oorzaken zijn, en op welke manier 
hierin verandering kan worden 
gebracht. Ten behoeve van de 
volledigheid wordt ook aandacht 
besteed aan art. 442 Sr. 
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-, 
en empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

178 
Gewetensbezwaren en strafuitslui-
ting 
mr. W.A. Holland 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corstens. Het onderzoek maakt 

deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in de 

bijzondere wetten. 
Aanleiding: Het gegeven dat 

personen die een wettelijke 

verplichting weigeren na te komen 
op grond van gewetensbezwaren 
soms lange gevangenisstraffen 

moeten uitzitten; een situatie die 
vrij algemeen ongewenst wordt 

geacht. 
Probleemstelling: Zijn er mogelijk-

heden om gewetensbezwaren als 

strafuitsluitingsgrond te erkennen? 

Opzet: Parlementair-historisch 
onderzoek; literatuur- en jurispru-
dentieonderzoek. 

Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

179 
Het betreden van woningen met 
toestemming en tegen de wil van 
de bewoner in het kader van de 
strafvordering 
mr. P. Mevis 

Promotor: prof.mr. G.J.M. 

Corstens 
Doel: Het onderzoek beoogt 
enerzijds commentaar te leveren 
op de wettelijke regeling van het 
betreden van woningen als 

strafvorderlijk dwangmiddel, met 
name op recent ingevoerde en nog 
te verwachten wetswijzingen in 
deze. Aangezien bevoegdheidsuit-

oefening moet plaatsvinden zodra 
er geen sprake meer is van het 
betreden van een woning met 
toestemming van de bewoner, 
wordt uitvoerig ingegaan op de 

vraag wanneer de strafvorderlijke 
overheid een woning met toestem-
ming van de bewoner kan betreden. 
Met name wordt getracht voor-
waarden te formuleren waaraan 
voldaan moet zijn wil rechtsgeldige 
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toestand tot stand komen. In 
zoverre heeft dit deel van het 
onderzoek ook de strekking, meer 
algemeen dan met betrekking tot 
het betreden van woningen, in te 
gaan op vrijwillige medewerking 
van burgers aan strafvorderlijk 
overheidsoptreden. 
Probleemstelling: Aan welke 
voorwaarden moet voldaan zijn 
wil de strafvorderlijke overheid 
een woning met toestemming van 
de bewoner kunnen betreden? 
Commentaar op de regeling van 
het betreden van woningen als 
strafvorderlijk dwangmiddel. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

180 
De Nederlandse rechtspleging in 
Groot-Britannië gedurende de 
Tweede Wereldoorlog 
mr. drs. A.M.G. Smit 

Promotor: prof. mr . G.J.M. 
Corstens (i.s.m. Prof. mr. 0. 
Moorman van Kappen). Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
onderzoeksprogramma over het 
strafrecht. 
Doel: Het beschrijven van de 
totstandkoming en de werkwijze 
van de Nederlandse Gerechten op 
Brits territoir. 
Probleemstelling: 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 van 
strafbare feiten gepleegd door 
kapiteins, schepelingen en andere 
opvarenden van Nederlandse 
schepen, te voorzien. Berechting 
heeft voornamelijk plaatsgehad op 
grond van het 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 
de Nederlandse vlag dienst te 
doen. Tijdens het onderzoek wordt 
nagegaan op welke wijze de 
Gerechten in Londen functioneer-
den, en/of en in hoeverre de 
aldaar gevoerde procedures 
afweken van in Nederland 
gevoerde strafrechtelijke procedu-
res. 
Opzet: Literatuuronderzoek: 
onderzoek in het archief van het 
Ministerie van Justitie, het 
Algemeen Rijksarchief en het 
Public Record Office in Londen. 
Verwerking van de verkregen 
onderzoeksgegevens betreffende 
de aldaar gevoerde strafrechtelijke 
procedures geschiedt met behulp 
van de computer. 
Einddatum: Juni 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit Nijme-
gen 
Sectie Penitentiair Recht en 
jeugd recht 

181 
Rechter en executie van gevange-
nisstraf 
mr. P.C. Vegter 

Samenwerkingsverband: prof. mr . 
G.J.M. Corstens (i.s.m. prof. mr . 
J.P. Balkema). 
Doel: Inventarisatie regiemsver-
schillen bij tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf en tevens inventa-
risatie van rechterlijke bemoeienis 
met de executie. 
Probleemstelling: Behoort de 
strafrechter invloed te hebben op 
de wijze van executie van de 
gevangenisstraf. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Boek. 
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182 
Strafrechtelijke vrijheidsbene-
mende maatregelen 
mr. J. van Zeijst 

Doel: Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuitvoerleg-
ging beheersen van de strafrechte-
lijke vrijheidsbenemende maatrege-
len, te weten de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht en de 
terbeschikkingstelling. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komt onder meer de vraag aan de 
orde of de vigerende rechtsregels 
in overeenstemming zijn met de 
gang van zaken in de praktijk. 
Voorts wordt nagegaan hoe de 
praktijk werkt in aangelegenheden 
(bijv. proefverlof, selectie) waar-
voor geen geschreven rechtsregels 
gelden. 
Opzet: In hoofdzaak literatuurstu-
die. 
Einddatum: Januari 1988. 
Publikatievorm: De onderzoeksre-
sultaten worden regelmatig 
gepubliceerd in de vorm van 
supplementen op de losbladige 
editie 'Het Penitentiair Recht', 
onder redactie van Prof. mr. J.P. 
Balkema, prof. mr . G.J.M. 
Corstens en mr. P.C. Vegter en 
uitgegeven door Gouda Quint B.V. 
te Arnhem. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep strafrecht en crimino-
logie 

183 
Verscheidenheid en strafrecht 
drs. H. Durieux 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut. 
Probleemstelling: In hoeverre kan 
het drugsbeleid (in Rotterdam), 
voor zover strafrechtelijk bepaald, 
beschouwd worden als een 
extreme uiting van gecentraliseerde 
sociale controle door de uitsluiting 
van bepaalde elementen van 
sociale complexiteit? Hoe ontwik-
kelen consumenten van verboden 
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drugs strategieën en tactieken van 
weerstand tegen dit drugsbeleid en 
kan deze weerstand leiden tot een 
beleid dat open staat voor allerlei 
variaties in consumptiepatronen 
en vormen van roesbeleving? 
Opzet: Strafrechtstheoretisch 
literatuuronderzoek en veldonder-
zoek bij Rotterdamse consumenten 
van opiumwetmiddelen. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

184 
Misdaad, schuld, straf 
mr. F. E. Frenkel 

Het onderzoek, dat sedert 1960 
onafgebroken voortgang heeft 
gevonden, bestaat voornamelijk uit 
literatuuronderzoek met een breed 
wetenschappelijk spectrum. Het 
heeft geleid tot de bevinding dat 
de begrippen misdaad, schuld en 
straf moeten worden gezien als 
paradigma's in de betekenis van 
Kuhn's `Structure of scientific 
revolution'. Alleen 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 genoem-
de begrippenkader. Het is gebleken 
dat dit begrippenstelsel zelf geheel 
inconsistent is, hetgeen versluierd 
wordt door het feit dat definiëring 
van elk deze begrippen steeds 
plaatsvindt met slechts aandacht 
voor één ervan met voorbijgaan 
van definiëring van de andere. Het 
project bestaat uit de volgende 
deelonderzoeken: Heksenproces-
sen, Zedendelicten, Strafrecht en 
verdovende middelen, Strafrecht 
en bescherming van (menselijk) 
leven. Voor publikaties wende 
men zich tot de onderzoeker. 



185 
De politie en haar cliënten 
mr. C. Hogenhuis 

Doel: Het heersende beeld van de 
politie, zo blijkt uit talloze onder-
zoeken, is de politieman als 
bestrijder van criminaliteit. 
Wanneer men aan cliënten van de 
politie denkt, dan hebben veel 
mensen onmiddellijk verdachten 
voor ogen. Wanneer men het 
functioneren van de politie 
bestudeert dan blijkt al snel dat 
het optreden van de politie voor 
het grootste deel reactief is, 
hetgeen inhoudt dat zij veelal 
optreedt nadat er aangifte is 
gedaan of omdat op enigerlei 
wijze om assistentie wordt verzocht. 
Om het optreden van de politie, de 
rol die zij speelt in deze samenle-
ving echter goed te kunnen 
begrijpen is het van belang inzicht 
te hebben in die verzoeken aan de 
politie. 
Probleemstelling: Naar aanleiding 
waarvan wendt men zich tot de 
politie, wie wenden zich tot de 
politie, wat vraagt men van hen, 
wat zijn de verwachtingen, hoe 
moet men hetgeen er plaats vindt 
(de vraag en de verwachtingen van 
de burger en de reactie daarop van 
de politie) plaatsen en verklaren? 
Publikaties: In dit kader is een 
eerste onderzoek 'Aangifte doen 
bij de politie' voltooid. Het betrof 
hier aangiften van kleine vermo-
genscriminaliteit. Een volgend 
onderzoek waarbij een honderdtal 
mensen dat om assistentie heeft 
verzocht is geïnterviewd, is 
inmiddels ook afgerond en 
gepubliceerd onder de titel 1.1 
belt...wij komen'. Daarnaast wordt 
nog een uitgebreider onderzoek 
verricht bij slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan van 
hetgeen hen overkomen is. 
Hierover is in 1986 gerapporteerd 
onder de titel 'Wat vindt u van de 
recherche'. Het onderzoekproject 
zal uitmonden in een dissertatie. 

186 
Decriminalisering en drugsbeleid 
prof. L.H.C. Huisman e.a. 

Samenwerkingsverband: In het 
project wordt samengewerkt met 
de universiteiten van Edinburgh, 
Bremen en Leuven en de afdeling 
sociaal-preventieve geneeskunde 
van de Medische Faculteit te 
Rotterdam. 
Aanleiding: Sinds 1979 wordt 
onderzoek verricht in de sfeer van 
het drugsbeleid. In 1979/1980 is 
met een internationale projectgroep 
een vergelijkend onderzoek 
verricht naar het drugsbeleid in 
Nederland, Groot-Brittannië en de 
B.R.D. Sinds 1982 is dit onderzoek 
in internationaal verband voortge-
zet waarbij bovendien België in de 
vergelijking werd betrokken. 
Doel: Doelstelling van het 
onderzoek is o.m. inzicht te krijgen 
in de wijze waarop primaire 
criminalisering de activiteiten van 
diensten buiten de justitiesector 
(hulpverlening, gemeentelijke 
beleid) beïnvloedt; de wijze 
waarop het internationale niveau 
de primaire en secundaire crimina-
lisering op nationaal niveau 
beïnvloedt; de wijze waarop 
informatie (verschillend) verwerkt 
en geïnterpreteerd wordt in de 
verschillende kokers (hulpverle-
ning, justitie) en op de verschillende 
niveaus; het onderzoeken van 
mogelijkheden en ontwerpen van 
strategieën om tot een de-escalatie 
van het drugsbeleid te komen en 
de regulatie van het gebruik van 
illegale drugs te laten plaatsvinden 
in dezelfde kaders, waar die 
regulatie t.a.v. legale drugs 
plaatsvindt. Tevens is het onder-
zoek dienstbaar aan een vergelij-
king van processen van secundaire 
criminalisering op een terrein van 
actief politieoptreden en op 
terreinen van relatief politieoptre-
den. 
Opzet: Kwalitatief onderzoek en 
actie-onderzoek bij de verschillen- 
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de (overheids)diensten die bij het 
drugsbeleid betrokken zijn. 
Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen hulpverlening 
(medische en sociale, zwak en 
sterk geinstitutionaliseerd), 
politie/justitie (politie, OM, 
gerechten, gevangenis, Ministerie 
van Justitie) en de coördinerende 
instanties op centraal en lokaal 
niveau. Naast het onderzoek bij de 
diensten wordt participerende 
observatie verricht bij de cliënten. 
Publikatievorm: Er zal regelmatig 
door tijdschriftartikelen een 
bijdrage worden geleverd aan het 
debat over het drugsbeleid. 

187 
Decriminalisering algemeen en 
decriminalisering van zedendelic-
ten 
prof. L.H.C. Huisman en dr. J. 
Hes 

In het kader van de Raad van 
Europa werkt prof. L.H.C. 
Huisman sinds 1972 als voorzitter 
van de subcommissie Decriminali-
sering aan een onderzoek, dat 
enerzijds nagaat hoe processen 
van primaire criminalisering 
verlopen en dat anderzijds poogt 
handelingsmodellen te ontwikke-
len, 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 één 
van de vormen van (de)criminali-
sering, 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 problematische situaties in de 
vermogefissfeer gebruikt. Thans 
werkt de commissie aan een 
rapport over decriminalisering in 
situaties waarin ofwel het negatieve 
karakter van situaties, ofwel de 

bevoegdheid van de staat zich 
daarmee in te laten wordt betwist. 
Als illustratie wordt hierbij 
gebruikt het terrein van (veronder-
stelde) problematische sitauties in 
de sexuele sfeer van het leven. De 
doelstelling van dit onderzoek is 
enerzijds een algemeen begrippen-
apparaat te ontwikkelen t.a.v. de 
vormen van primaire criminalise-
ring die in het rapport van 1980 
onderbelicht bleven en anderzijds 
handelingsmodellen met betrek-
king tot criminaliseren in de 
sexuele sfeer aan te reiken. 

189 
Staat en geweld: een vergelijking 
tussen Glasgow en Rotterdam 
drs. J.E. van Mastrigt en mr. N. 
Uildriks 

Doel: In het onderzoeksproject 
staat de vraag centraal op welke 
wijzen burgers met gewelddadige 
gebeurtenissen omgaan en wat de 
rol van strafrechtelijke instanties 
hierin is. 
Probleemstelling: De algemene 
vraagstelling valt uiteen in een 
drietal onderzoeksvragen: Welke 
bekentenis 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. 
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188 
Het 'abolitionisme' in de jaren 
twintig van deze eeuw in Neder-
land 
mr. M.M. Kneepens 

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



Welke factoren zijn van invloed op 
het al of niet bij de politie ter 
kennis komen van gewelddadige 
gebeurtenissen? Naast het onder 
de eerste vraag vermelde aan-
dachtsveld zal ook gezocht 
worden naar verklarende kenmer-
ken van de politie-organisatie en 
andere (niet-)strafrechtelijke 
instanties. Welke factoren zijn van 
invloed op het al of niet strafrech-
telijk 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. 
Publikatievorm: Een publicatie 
over de situatie in Glasgow wordt 
voorbereid. In 1987 zal een boek 
verschijnen over een vergelijking 
tussen Rotterdam en Glasgow. 

190 
Winkeldiefstal, een (te) riskante 
zaak? 
mr. drs. H. Moerland, i.s.m. mr. 
J.G. Rodermond 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut. 
Doel: Het onderzoek maakt deel 
uit van een sociaal-technologische 
benadering van de winkeldiefstal-
problematiek, geformuleerd als: 
'Hoe kan een overheid in een 
situatie die bepaalde kenmerken 
vertoont (schade ten gevolge van) 
winkeldiefstal beperken zonder 
bepaalde middelen te gebruiken 
en zonder bepaalde begeleidende 
gevolgen te veroorzaken?' 
Probleemstelling: Onderzocht 
wordt de samenhang van het 
plegen van een bepaalde vorm van 
winkeldiefstal met de verwachtin-
gen omtrent de mogelijke gevolgen 
daarvan. 
Opzet: Een longitudinale survey-
studie, waarbij een steekproef van 
bewoners van vier Rotterdamse 
woonwijken schriftelijk werd 
ondervraagd over de verwachtin-
gen die men koesterde m.b.t. de 
mogelijke gevolgen van het plegen 

van een diefstal in i.h.b. een 
supermarkt (in 1983), en het 
gepleegd hebben van een dergelijk 
gedrag in de periode tussen beide 
enquêtes, 1983 — 1985 (in 1985). 
Einddatum: Medio 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

191 
Samenlevingen en 'kleine crimina-
liteit' 
drs. H.J.F.M. van Ransbeek 

Doel: Het onderzoek naar 'kleine 
criminaliteit' en andere probleem-
situatles vindt plaats in een 
stedelijke buurt en een plattelands-
dorp. Er zijn twee doelen. Ten 
eerste een theoretisch exploratief 
doel: inzicht verwerven in de 
wijzen waarop bewoners en 
diensten probleemsituaties die op 
hun buurt c.q. dorp betrokken zijn 
definiëren en aanpakken en in de 
dynamieken die uit deze interferen-
tie tussen bewoners en diensten 
voortvloeien. Tevens worden deze 
inzichten voor de stedelijke 
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 doel het leveren van 
bruikbare aanbevelingen. Samen 
met betrokkenen worden zinvolle 
wijzen van omgaan met probleem-
situaties ontwikkeld en in praktijk 
gebracht. Naast de theoretische en 
praktische inzichten levert het 
onderzoek een aantal bedenkingen 
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 Aktieplan voor de aanpak van 
veelvoorkomende criminaliteit. 
Opzet: Er is gekozen voor een 
levensecht toegepast onderzoek. 
Dit type onderzoek stelt bij de 
informatieverzameling de interpre-
tatie van de betrokkenen zelf 
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centraal. Vandaar dat niet gekozen 
werd voor een enquête maar voor 
een combinatie van onderzoeksme-
thoden als observatie, de analyse 
van een aantal door de betrokkenen 
opgestelde documenten en open 
interviews. Op scharnierpunten in 
het onderzoek worden de informa-
tie en de daaruit resulterende 
inzichten teruggekoppeld naar de 
bewoners en de instellingen. 
Zowel in de stedelijke buurt als in 
het plattelandsdorp bevindt het 
onderzoek zich in de fase van het 
concreet werken aan de projecten 
die uit de aanbevelingen resulteer-
den. 

192 
Representaties van het strafrech-

telijk systeem en van het verschijn-
sel misdaad 
drs. E.B.M. Rood-Pijpers 

Doel: Het betreft een onderzoek 
naar de voorstellingen (representa-
ties) van het strafrechtelijk systeem 
(in een ruime zin van het woord) 
en van het verschijnsel misdaad 
zoals die bij de Nederlandse 
bevolking leven. Doel is door 
middel van het opsporen en 
beschrijven van deze voorstellingen 
de ideologieën bloot te leggen die 
aan de werking van de mechanis-
men van sociale controle in onze 
samenleving ten grondslag liggen. 
Opzet: Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in twee fasen: een 
kwalitatief, 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 (in 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. 
Publikatievorm: Een eindpublica-
tie in de vorm van een proefschrift 
is voorzien voor eind 1987. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en 
Familie- en Jeugdrecht 

193 
Scheidingbemiddeling 
prof dr. G. P. Hoefnagels, prof 
dr. A.H. Manchester, dr. K.J. 
Nijkerk,prof dr. G.A. Kooy, dr. 
R. Veenhoven en mr. R. Overeem 

Doel: In vervolg op het onderzoek 
'Echtscheidingsrecht' naar de 
sociale, juridische en psychologi-
sche processen bij echtscheiding 
werden de consultatieve basisge-
sprekken met scheidende mensen 
uitgebouwd tot een methode van 
scheidingsbemiddeling. Onder 
scheidingsbemiddeling wordt 
verstaan een methode waarbij de 
psychologische en juridische fasen 
van scheiden zodanig op elkaar 
worden afgestemd dat het schei-
dingsproces voor de geestelijke 
gezondheid van man, vrouw en 
kinderen zo goed mogelijk 
verloopt. Er wordt tevens gestreefd 
naar een doelmatige regeling van 
een zo rechtvaardig mogelijke 
afrekening waarbij de levensmoge-
lijkheden van man, vrouw en 
kinderen zoveel mogelijk worden 
bevorderd. Aan de hand van 
protocollen van de scheidingsbe-
middelingsprocessen worden een 
nauwkeurige beschrijving en 
analyse gemaakt van deze methode. 
Opzet: De gehanteerde methode 
zal worden vergeleken met de 
methoden van scheiden d.m.v. 
twee advocaten. Door middel van 
controle-zittingen en interviews 
zullen in een follow-up studie de 
resultaten worden getoetst. Het 
onderzoek Scheidingsbemidde-
ling' maakt deel uit van het 
voorwaardelijke gefinancierde 
project 'huwelijkssluiting en 
huwelijksontbinding'. 
Publikaties: Een literatuurrapport 
over scheidingsbemiddeling in de 
V.S., Engeland en Nederland is in 
concept gereed. In 1986 verscheen, 
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onder de titel 'Samen trouwen, 
samen scheiden' bij Tjeenk 
Willink te Zwolle, een handleiding 
voor de methode van scheidings-
bemiddeling van prof. dr. G.P. 
Hoefnagels. 

194 
Wijkinformatiesysteem voor de 
Haagse politie 
dr. K.J. Nijkerk en dr. A. Muller 

In opdracht van de gemeentepolitie 
Den Haag en in nauwe samenwer-
king met de Dienst Beleidsontwik-
keling en Onderzoek van dit korps 
wordt een model ontwikkeld om 
sectie- en districtsgewijs te komen 
tot een wijk informatiesysteem. Dit 
systeem stelt de politie in staat om 
voortdurend op de hoogte te 
blijven van de wensen van de 
bevolking t.a.v. politiewerk in de 
regio. Tevens beoogt het systeem 
de politie mede op basis van de 
gegevens uit de wijk een lange en 
korte termijn beleids- en werkplan 
op te stellen. 

195 
Leiderschappsstijlen bij de politie 
dr. K.J. Nijkerk en dr. A. Muller 
(onderzoeksgroep politie) 

Doel: Het onderzoek werd in 1983 
gestart. Nagegaan wordt welke 
leiderschapsstijlen op verschillende 
niveaus worden gewenst en in de 
praktijk gebracht. Aan de hand 
van een vragenlijst zijn de stijlen 
van leidinggeven van korpschefs 
van de gemeentepolitie inmiddels 
geïnventariseerd. 
Probleemstelling: In hoeverre 
maken veranderingen in de 
politie-organisatie ook een andere 
leiderschapsstijl noodzakelijk? 
Opzet: Leiderschapsstijlen bij de 
politie worden vergeleken met de 
stijlen van leidinggeven in andere 
organisaties. Ook het leidinggeven 
bij de Rijkspolitie wordt in het 
onderzoek betrokken. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor 
strafrechtswetenscha p pen 

196 
Het horen van de voorlopig 
gehechte verdachte 
dr. P. Baauw 

Dit project betreft medewerking 
aan de bewerking van A.L. Melai 
(red.): Het Wetboek van Strafvor-
dering (losbladig) t.b.v. nieuwe 
supplementen. 
Einddatum: doorlopend project. 

197 
Verbale interactie in de rechtszaal 
mr. P.L. Bal 

Promotoren: prof. dr. G. Snel 
(UvA) en prof. mr . C. Kelk. 
Doel: In dit onderzoek staat de 
verbale interactie tussen rechter en 
verdachte tijdens de strafzitting 
(van de politierechter) centraal. 
Het onderzoek is erop gericht 
inzicht te verschaffen in algemene 
structuurkenmerken van forensi-
sche communicatie. In het kader 
van het programma 'Strafrecht, 
rechtsbescherming en totale 
instituties' vormt deze rechtssoci-
°linguïstische' benadering van 
communicatie binnen de juridische 
institutie een aanvulling op de 
strafrechtswetenschappelijke 
benadering. 
Probleemstelling: Of en in hoeverre 
krijgen beginselen van straf(pro-
ces)recht, die garant staan voor 
rechtsbescherming van de verdach-
te in het strafproces, gestalte in het 
feitelijk verloop van de verbale 
interacties ter terechtzitting? 
Opzet: Analyse van getranscribeer-
de bandopnamen van strafzaken. 

198 
Fraudebewustzijn 
mr. C.H. Brants-Langeraar en 
K.L.K. Brants 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. 
Swart en prof. dr. D. McQuail 
(UvA). 
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Doel: Een beschrijving van de 
structurele factoren die de sociale 
constructie van criminaliteit in het 
algemeen en van witte-boordencri-
minaliteit in het bijzonder beïnvloe-
den. Voorts wordt beoogd een 
bijdrage te leveren aan theorievor-
ming op dit gebied. 
Opzet: Kwalitatief onderzoek naar 
veranderingen in de sociale 
constructie van witte-boordencri-
minaliteit tussen 1973 en 1983 met 
nadruk op de wisselwerking 
strafrecht, media en beleid. Het 
materiaal bestaat uit wetenschap-
pelijke literatuur, rechtspraak, 
berichten in media en officiële 
overheidspublikaties (waaronder 
ka,merstukken van de betreffende 
pefiode) alsmede een aantal 'case 
studies' (Slavenburg, Uniser, Papa 
Blanca, Haarlemse bouwfraude en 
totstandkoming Wet Ketenaan-
sprakelijkheid). 
Einddatum: 1988. 

199 
De overdracht van de tenuitvoer-
legging van strafvonnissen 
mr.M. Broos en mr. D.J.M.W. 
Paridaens 

Promotoren: prof. mr . A.H.J. 
Swart en dr. P.J. Baauw. 
Doel: In het kader van de Raad 
van Europa en van de Benelux 
zijn in de laatste decennia verdra-
gen tot stand gekomen die 
betrekking hebben op een nieuwe 
vorm van internationale rechts-
hulp: de overdracht van de 
tenuitvoerlegging van strafvonnis-
sen. 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 strafrechtelijk gevonniste 
personen (1983). De landen van de 
Benelux sloten in 1968 een 
verdrag inzake de tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen in 
strafzaken. Mevrouw Paridaens 

behandelt in haar proefschrift de 
materiële voorWaarden voor het 
overdragen en heovernemen van 
de executie van vonnissen. 
Mevrouw Broos behandelt de 
diverse procedures voor de 
tenuitvoerlegging van buitenlandse 
vonnissen. Het onderzoek wil een 
juridische analyse geven van de 
vier verdragen welke de Nederland-
se regering voornemens is te 
bekrachtigen en van de Nederland-
se uitvoeringswetgeving. 
Einddatum: 1988 (Paridaens), 1989 
(Broos). 

200 
Faciliterende omstandigheden 
voor het ontgaan en overtreden 
van economisch strafrechtelijke 
bepalingen 
mr. dr. H.G. van de Bunt 

Theoretische studie naar de 
betekenis die in criminologische 
theorieën wordt gehecht aan de 
faciliterende rol van 'derden', met 
name professionele beroepsgroe-
pen. 
Einddatum: 1988. 

201 
Ontwikkelingen met betrekking 
tot juridisch ouderschap 
mr. C. Enkelaar 

Doel: Onderzoek naar de ontwik-
kelingen m.b.t. juridisch vader- en 
moederschap sinds de invoering 
van het BW (1838). Onderzoek 
naar rechtsvragen op dit gebied 
naar aanleiding van recente 
ontwikkelingen op het medische 
vlak (moderne voortplantingstech-
nieken) en het maatschappelijke 
vlak (adoptie, draagmoederschap). 
Einddatum: 1990. 

202 
Strafrechtelijke handhaving van 
Europees economisch recht 
mr. R.M.A. Guldenmund 

Promotor: prof. mr . A.H.J. Swart. 
Doel: Uit recent onderzoek naar 
het strafbaarstellingsbeleid van de 
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Nederlandse overheid is gebleken 
dat ondanks beleidsinitiatieven in 
de richting van deregulering en 
decriminalisering het aantal 
strafbaarstellingen met name op 
het gebied van het economisch 
publiekrecht voortdurend toeneemt 
(zie hiervoor onder meer: Th.A. de 
Roos, Strafbaarstelling van 
economische delicten, diss. 
Utrecht, Arnhem 1987). Dit 
onderzoek richt zich op de rol van 
het communautaire recht en de 
Europese Gemeenschap in dit 
verband. 
Probleemstelling: Welke overwe-
gingen spelen voor de Nederlandse 
wetgever een rol bij de keuze voor 
strafrechtelijke handhaving van 
het Europees economisch recht? 
Welke opvattingen over de 
wenselijkheid van strafrechtelijke 
handhaving leven er bij de 
communautaire beleidsinstanties? 
Is er sprake van politieke en 
juridische druk van de zijde van 
de Raad en de Commissie in de 
richting van strafrechtelijke 
handhaving als de meest wenselijke 
en effectieve vorm van handhaving? 
Spelen bij de strafbaar stelling van 
communautaire regels wellicht 
ook autonome processen en 
automatismen een rol? 
Opzet: Onderzoek naar de wijze 
waarop de communautaire regels 
in de Nederlandse wetgeving 
worden opgenomen. Welke 
strafsancties zijn van toepassing? 
Ontwikkeling van een crimineel-
politiek toetsingsschema dat zich 
leent voor toepassing op commu-
nautaire regels. 
Einddatum: September 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

203 
Politie en homoseksualiteit in 
Deventer 
mr. R. Haveman 

Supervisor: dr. M. Moerings 
Probleemstelling: Hoe gaat de 
politie in Hengelo om met 

potenrammers en in hoeverre 
speelt de houding binnen het 
politiekorps ten aanzien van 
homoseksualiteit hierbij een rol? 
Einddatum: 1987. 

204 
De rol van voorlichting omtrent 
de dader in de strafrechtspleging 
mr.J.A. Janse de Jonge 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Tegenwoordig is de kennis van de 
dader een noodzakelijke voorwaar-
de voor een humane strafrechtsple-
ging en is de criminele politiek een 
geïntegreerd onderdeel van de 
sociale politiek. Sinds kort echter 
heeft het resocialisatie- en behan-
delingsideaal veel van zijn oude 
glans verloren. 
Probleemstelling: Wat betekent dit 
voor de positie van de reclassering 
en de forensische psychiatrie, voor 
de voorlichting aan de rechter en 
diens straftoemetingsvrijheid en 
voor een moderne strafrechtstheo-
rie? 
Opzet: Het onderzoek naar 
voorlichting en straftoemeting in 
Nederland is historisch en 
rechtstheoretisch van aard. 
Bediscussieerd worden ontwikke-
lingen binnen de strafrechtspleging 
(met name op het terrein van de 
reclassering maar ook de forensi-
sche psychiatrie komt aan de orde) 
in relatie tot strafrechtstheorieén 
zoals de positivistische school 
(1850-1900), de moderne richting 
(1880-1930) en de défense sociale 
nouvelle c.q. de Utrechtse School 
(1945-1960). 
Einddatum: 1988. 

205 
Jeugdigen en rechtspraak 
mr. J.M. Jongh-Bruins 

Promotor: prof. mr . M. Rood-de 
Boer. 
Doel: Theoretisch en practisch 
onderzoek naar de (rechts)positie 
van jeugdigen in de kinderrecht-
spraak in Nederland. 
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Opzet: Een rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend onderzoek 
maakt deel uit van dit project. 
Einddatum: 1990. 

206 
De medische rechtspositie van 
gedetineerden 
prof. mr. C. Kelk 

Onderwerp: De rechten van 
gedetineerden in Nederland met 
betrekking tot hun medische 
verzorging zowel in somatische als 
in psychiatrische zin. 

207 
Rechten van opgenomen psychia-
trische patiënten 
prof mr. C. Kelk 

Einddatum: Doorlopend project. 

208 
De intramurale rechtspositie van 
TBR-gestelden 
prof. mr. C. Kelk en prof. dr. 
F.H.L. Beyaert 

Onderzoek naar de mogelijkheden 
om te komen tot een beklagregeling 
voor TBR-gestelden naar analogie 
van het beklagrecht voor gedeti-
neerden. Dit onderzoek geschiedt 
in het kader van het lidmaatschap 
van de staatscommissie rechtsposi-
tie TBR-gestelden (de commissie-
Haars). 
Einddatum: 1988. 

209 
Actualiteiten rond detentieproble-
matiek 
prof mr. C. Kelk en dr. M. 
Moerings 

Einddatum: Doorlopend project. 

210 
Forensisch psychiatrische 
rapportage 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en 
prof. dr. F. Beyaert 
Samenwerkingsverband: met drs. 
J. Onland (huidige rapporten), drs. 
A. Pouw (oude rapporten) en met 

211 
Gedwongen psychiatrische 
opname en dwang bij de behande- 
ling in de forensische psychiatrie 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut (Utrecht) en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelen-
zang te Bennebroek. 
Probleemstelling: Empirisch 
onderzoek naar dwang en drang 
bij de psychiatrische opname en 
behandeling in de algemene en 
forensische psychiatrie. 

80 	Justitiële Verkenningen, jrg. 13, nr. 7, 1987 

dr. S. Faber, drs. S. van Ruller, mr. 
J.A. Janse de Jonge, drs. P. Ippel 
en drs. D. de Ridder (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. 
Opzet: Onderzoek naar huidige en 
oude (van rond de eeuwwisseling) 
forensische psychiatrische rappor-
ten. Het materiaal bestaat uit: de 
huidige rapporten (400 in totaal 
uit 1982 en 1983; deze werden 
onderzocht in het Pieter Baan 
Centrum); de oude rapporten 
(deze worden onderzocht in de 
Rijksarchieven van voornamelijk 
Haarlem en 's Hertogenbosch); 
een bundel 19e en 20e eeuwse 
strafzaken. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikelen (huidige 
rapporten); verslag oude rapporten 
(1985). 

212 
Criteria bij vervolging en berech-
ting inzake zwaar lichamelijk en 
psychisch letsel 
mr. E.H. Kok en mr. L. Penders 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut en Landelijk Buro 
Slachtofferhulp. 
Doel: Het verkrijgen van inzicht in 
de criteria die in de praktijk van 
de strafrechtspleging worden 



gehanteerd bij de invulling van de 
begrippen zwaar lichamelijk en 
psychisch letsel teneinde een 
bijdrage te leveren aan (de 
discussie over) de normering van 
schadevergoeding aan slachtoffers. 
Probleemstelling: De begrippen 
zwaar lichamelijk/psychisch letsel 
zijn in de wet open omschreven. 
De criteria die in de strafrechts-
praktijk worden gehanteerd om 
deze begrippen nader in te vullen 
zijn echter niet eenduidig en dus 
arbitrair. De kwalificatie van letsel 
als al dan niet 'zwaar' kan echter 
verstrekkende consequenties 
hebben voor de schadevergoedings-
rechten van de slachtoffers. Zo 
stelt het Schadefonds Geweldsmis-
drijven o.m. de aanwezigheid van 
zwaar lichamelijk of psychisch 
letsel als voorwaarde voor uitke-
ring. Onduidelijkheid t.a.v. de 
criteria leidt in de praktijk tot 
rechtsonzekerheid en -ongelijkheid. 
Opzet: Onderzoek van literatuur 
en jurisprudentie; interviews met 
deskundigen; dossieronderzoek. 
Einddatum: Medio of eind 1988. 
Publikatievorm: Artikel(en). 

213 
De positie van minderjarigen op 
het terrein van het jeugdrecht, de 
jeugdbescherming en het jeugdbe-
leid 
mr. A.P. van der Linden 

Promotor: prof. mr . M. Rood-de 
Boer. 
Doel: Onderzoek naar de positie 
van minderjarigen op het terrein 
van het jeugdrecht, de jeugdbe-
scherming en het jeugdbeleid. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een historisch gedeelte en een 
analyse van de vigerende regelin-
gen met betrekking tot de positie 
van jeugdigen tot 12 jaar. 
Einddatum: 1988. 
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214 
Criminologische theorieën en 
sociale controle-theorieën 
mr. P. Moedikdo Moeliono 

Analyse van de verschillende 
theoretische benaderingwijzen van 
crimineel gedrag. Analyse van het 
ontstaan en de verschillende 
uitwerkingen van de zogenaamde 
sociale controle-theorieën. 
Einddatum: 1987. 

215 
Afzondering binnen het Neder-
landse gevangeniswezen 
dr. L. M. Moerings 

Samenwerkingsverband: met prof. 
dr. I. Barakk, Sociology Depart-
ment, Wayne State University, 
Detroit. 
Doel: Dit onderzoek maakt deel 
uit van een internationaal project 
betreffende de toepassing van 
afzondering in penitentiaire 
inrichtingen. Het richt zich zowel 
op de frequentie waarmee als op 
de omstandigheden waaronder de 
afzondering wordt toegepast. In 
verband met het verblijf van de 
onderzoeker gedurende een half 
jaar in Detroit (V.S.) is dit projekt 
aangevuld met een studie naar 
isolatie binnen het Amerikaanse 
gevangeniswezen. 
Einddatum: 1987. 

216 
Automatisering en strafrechtsple-
ging 
mr. drs. J. Rademaker 

Promotor: prof. mr. C. Kelk. 
Doel: Onderzoek naar de beginse-
len van straf- en strafprocesrecht 
in het licht van automatisering. 
Publikatievorm: Proefschrift 
(1991). 

217 
Personen-, familie- en jeugdrecht 
prof mr. M. Rood-de Boer, mr. 
A.P. van der Linden, mr. J.M. 
Jongh-Bruins en mr.C. Enkelaar 

Samenwerkingsverband: Sectie 
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jeugdrecht van de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg (mr. P. 

Vlaardingerbroek en mr. M. de 
Bruijn-Lftckers). 
Doel: Bestudering van ontwikke-
lingen op het gebied van het 
afstammingsrecht, het relatierecht, 
de ouderlijke macht en minderja-
righeid, de jeugdbescherming en 
de jeugdbeschermingsmaatregelen, 
het jeugdsanctierecht en de 
jeugdcriminologie, alternatieve 
sancties voor jeugdigen, de positie 
van allochtone jongeren en het 
jeugdbeleid van de rijksoverheid. 
Einddatum: Doorlopend project. 

218 
Bestrijding van voetbalvandalisme 
in Deventer en omgeving 
drs. M. Sterk 

Supervisor: dr. M. Moerings. 
Probleemstelling: In Deventer is 
een experiment van start gegaan 
met een supportershome. Gaat dit 
home een funktie vervullen bij het 
reduceren van voetbalvandalisme? 
Tevens wordt bestudeerd in 
hoeverre de politie, die nauw 
betrokken is bij de opzet van dit 
home, in zijn algemeenheid een rol 
vervult bij de bestrijding van 
voetbalvandalisme. 
Einddatum: 1987. 

219 
Positie minderjarigen in een 
jeugdbeschermingsinrichting 
mr. A. van Vliet 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doel: Studie naar de (rechts)posi-
tie van minderjarigen in een 
jeugdbeschermingsinrichting. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
drie delen, te weten het analyseren 
van de beklagzaken (waartoe de 
mogelijkheid bestaat sinds mei 
1984) in vergelijking met die in het 
gevangeniswezen, het vergelijken 
van de rechtspositie van minderja-
rigen in rijksinrichtingen met die 
in particuliere inrichtingen en het 
vergelijken van de rechtspositie 

van minderjarigen in verschillende 
soorten particuliere inrichtingen. 
Einddatum: 1990. 
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Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep Straf rechtsweten-
schappen 

220 
Geschiedenis en actualiteit van 
het legaliteitsbeginsel in het 
strafrecht 
prof mr. M.S. Groenhuijsen 

Doe/: Het beginsel dat geen straf 
mag worden opgelegd dan uit 
kracht van een voorafgaande 
wettelijke strafbepaling wordt 
veelal aangemerkt als een hoek-
steen van ons strafrecht. Dit 
beginsel is dan ook opgenomen in 
ons Wetboek van Strafrecht (art. 
1), in de Grondwet (art. 16), en in 
diverse internationale verdragen. 
Op grond van het legaliteitsbeginsel 
is het de wetgever niet toegestaan 
om strafbaarstellingen met 
terugwerkende kracht te maken. 
Daarenboven is hij verplicht in de 
delictsomschrijvingen duidelijk en 
precies te formuleren welke 
gedragingen verboden worden (het 
les-certa beginsel' of `bestimmt-
heitsgeboe). Voor de rechter heeft 
het legaliteitsbeginsel tot gevolg 
dat hij de strafbaarheid van een 
verdachte niet mag aannemen op 
grond van ongeschreven (gewoon-
te-)recht, en dat hij strafbepalingen 
niet volgens het procedé van de 
analogie mag toepassen. Dit 
pakket van normen wordt — in 
abstractie — vrijwel algemeen 
aanvaard binnen de kring van 
beoefenaren van het strafrecht. 
Maar in de praktijk blijkt al 
langere tijd dat er veelvuldig erg 
ruim geformuleerde delictsom-
schrijvingen bestaan en dat 
strafbepalingen soms zelfs 
terugwerkende kracht is verleend 
(met name het BBS). Bovendien 
verschijnen in de jurisprudentie 



regelmatig veroordelende uitspra-
ken, die, tenminste ogenschijnlijk, 
op gewoonterecht of analogische 
toepassing van strafbepalingen 
berusten. Hoe dienen dergelijke 
verschijnselen te worden gewaar-
deerd? Is het aannemelijk, dat een 
meerderheid van criminalisten 
enerzijds het legaliteitsbeginsel 
onderschrijft en anderzijds de 
regelmatige schending daarvan 
billijkt? En zo ja: dienen deze 
inconsistenties dan te verdwijnen 
door het beginsel aan te passen 
c.q. te nuanceren, of door de 
rechtspraktijk te corrigeren? 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Monografie. 

221 
Losbladig Commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering. 
prof mr. M.S. Groenhuijsen, mr. 
J. de Vries-Leemans, mr. Y. 
Baaijens-van Geloven, mr. J. 
Simmelink 

Doel: Met dit commentaar wordt 
beoogd door middel van een 
kritische behandeling van recht-
spraak en literatuur omtrent het 
betreffende onderwerp de weten-
schappelijke beoefening van het 
strafprocesrecht te bevorderen. 
Het werk geeft uitdrukking aan het 
maatschappelijke verschijnsel, dat 
de procesrechtelijke aspecten van 
de rechtspleging voorwerp zijn van 
een verscherpte rechtspolitieke 
aandacht. Naast de materiële 
uitkomst worden, mede onder 
invloed van het Europees Mensen-
rechtenverdrag principiële eisen 
gesteld aan de justitiële manieren 
van doen en de rechterlijke 
controle op dwanguitoefening. 
Het project zal als een losbladige 
uitgave continu voorwerp blijven 
van aanvulling en bewerking in 
verband met rechtspraak, literatuur 
en nieuwe wetgeving. Binnen de 
vakgroep strafrechtswetenschap-
pen van de KUB zullen in bewer-
king worden genomen de art. 250 

t/m 255 en 262; 427 t/m 444; 528 
t/m 530 en 552t t/m 552hh. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Losbladig 
supplement. 

222 
Strafrecht en drugs 
drs. A.M. van Kalmthout, drs. 
H.F.C. Rombouts, mr. J. Simme-
link, mr. drs. J.M.A. van Atteveld, 
mr. 0. Anjewierden. 

Doel: Het probleem van de 
handel in en het gebruik van 
verdovende middelen, in het 
bijzonder van zogeheten hard 
drugs raakt vele aspecten van de 
samenleving. De beheersing van 
dit probleem, laat staan de 
oplossing, lijkt nog ver weg te zijn. 
Tot op heden is de aandacht 
vooral gericht geweest op aspecten 
die direct verband hielden met de 
volksgezondheid en de hulpverle-
ning. De functie en de betekenis 
van het strafrecht is daarbij slechts 
partieel voorwerp van onderzoek 
geweest. Toch wordt de wisselwer-
king tussen de drugsproblematiek 
en het strafrecht, meer in het 
algemeen de strafrechtelijke 
politiek, steeds manifester. Om 
enkele voorbeelden te noemen: de 
verruimde toepassing van dwang-
middelen, de problematiek van de 
anonieme getuige en infiltratie, de 
gebondenheid aan internationale 
verdragen, het vraagstuk van de 
gedwongen behandeling van 
verslaafden en het grondwettelijk 
recht op lichamelijke integriteit, de 
capaciteitsproblematiek van het 
gevangeniswezen, het regiem en 
het controlevraagstuk binnen 
penitentiaire inrichtingen, de 
reikwijdte van beginselen van 
behoorlijk procesrecht, de straf-
baarstelling van voorbereidings-
handelingen enz. Bij al deze 
voorbeelden speelt de drugsproble-
matiek een nadrukkelijke rol. De 
invloed van de drugsproblematiek 
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op wetgeving, rechtspraak, 
opsporings-, vervolgings- en 
straftoemetingspraktijk reikt echter 
verder dan het terrein van de 
drugs en heeft een brede uitstraling 
op de gehele strafrechtspleging. 
Vanuit deze achtergrond wordt 
beoogd de drugsproblematiek te 
bestuderen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Monografie over 
de Opiumwet en de andere 
wettelijke en pseudowettelijke 
regelingen m.b.t. drugs. Duitstalige 
monografie in de reeks monogra-
fieën van het Max-Planck-Institut 
over de drugsproblematiek in 
Nederland. 

223 

De beleidsvrijheid bij de tenuit-
voerlegging van strafsancties 
drs. A.M. van Kalmthout en mr. 
J. Simmelink 

Doel: De executie van strafsancties 
is een exclusieve taak van het 
Openbaar Ministerie. De vraag die 
zich hierbij voordoet is of het 
Openbaar Ministerie een strafvon-
nis dient op te vatten als een 
verplichting tot of slechts als een 
legitimatie tot tenuitvoerlegging. 
Bij de beantwoording van deze 
vraag komen raakvlakken aan de 
orde als: gratie, positief opportu-
niteitsbeginsel in opsporings- en 
vervolgingsfase, en verjaring. 
Einddatum: Januari 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

224 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van natuurlijke personen 
voor strafbare feiten begaan door 
een rechtspersoon 
mr. J. de Vries-Leemans 

Promotor: prof. mr. A.C. 't Hart 
Doel: Met name gedurende de 
laatste tien jaar is de strafrechtsju-
rist geconfronteerd met rechtsper-
sonen, met behulp waarvan 
strafbare feiten worden begaan. 
Natuurlijke personen trachten aan 

een eventuele strafrechtelijke 
aansprakelijkstelling te ontkomen 
door zich te verschuilen achter de 
rechtspersoonsconstructie. De 
vraag is of en, zo ja, in hoeverre 
het Nederlandse strafrecht in staat 
is die natuurlijke persoon strafrech-
telijk aan te pakken. Met name art. 
140 Sr ontwikkelt zich daarbij tot 
een goed hanteerbaar instrument; 
de bepaling kan als 'vangnet' 
fungeren voor die gevallen die niet 
of slechts ten dele onder de 
werkingssfeer van art. 51 Sr zijn te 
brengen. Zeer recentelijk zijn door 
de H R de grenzen aangegeven van 
strafbaarheid van de opdracht- en 
leidinggever ex art. 51 Sr. Ten 
aanzien van art. 140 Sr moeten de 
grenzen in de toekomst nog nader 
worden afgebakend. In het 
onderzoek staat centraal de vraag 
naar de strafbaarheid van op-
dracht- en feitelijke leidinggevers 
in geval van daderschap van de 
rechtspersoon alsmede de vraag 
naar de strafbaarheid van deelne-
ming aan een rechtspersoon, die 
tot oogmerk heeft het plegen van 
misdrijven of een andere bij de 
wet verboden rechtspersoon (art. 
140 Sr). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit Brabant 
Sectie Jeugdrecht 

225 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag 
en EVRM 
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Liickers. 

Promotor: prof. mr. M. Rood-de 
Boer 
Doel: Onderzoek in het kader van 
het VF-programma 'Grondrechten 
als grondslagen van het recht'. 
Coördinator is prof. mr . A.M. 
Koekkoek. Het onderzoek is 
toegespitst op de grondrechten 
van minderjarigen in het EVRM. 
Probleemstelling: Hoe verhouden 
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zich de wettelijke bepalingen in 
het Nederlandse recht t.a.v. 
minderjarigheid en het daarmee 
gepaard gaande ouderlijk gezag 
tot de grondrechten die in het 
EVRM aan een ieder worden 
toegekend? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: December 1989. 
Publikaties: 'Het jeugdstrafproces-
recht en de 'de Cubber-case", in: 
Nederlands juristenblad, 1986, p. 
569 e.v. 'Baas in eigen buik en de 
grondrechten', in: MJCM-bulletin 
1986, p. 599 e.v. 'Internationale 
bepalingen en het Nederlandse 
civielrechtelijke jeugdbescher-
mingsrecht', in: Tijdschrift voor 
familie-en jeugdrecht, 1987. 'De 
mensenrechtelijke positie van het 
minderjarige kind in het wetsvoor-
stel ouderlijke zorg', in: NJB, 
1987, p. 530 e.v. Nog te verschijnen: 
dissertatie. 

226 
Buitenlandse pleegkinderen 
mr. M.J. van Dijk 

Promotor: prof.mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doel: Aansluitend aan de twee 
tevens beschreven onderzoeken 
inzake de toepassing van de 
criteria die gelden t.a.v. de 
plaatsing van buitenlandse 
pleegkinderen in Nederland, 
worden de betreffende regels in de 
ons omringende landen bekeken. 
Het is een analyserend en rechts-
vergelijkend onderzoek. 
Probleemstelling: Welke regelge-
ving bestaat er in de ons omringen-
de landen m.b.t. de opneming van 
buitenlandse pleegkinderen, en 
hoe worden deze regels in de 
praktijk toegepast? Wat zijn de 
knelpunten? 
Opzet: Literatuuronderzoek en het 
verzamelen van gegevens middels 
gesprekken. 
Einddatum: 1990. 
Publikaties: 'De adviescommissie 
in kort bestek', in: Tijdschrift voor 

familie- en jeugdrecht, nr. 2, 1986 
p. 41-51. Nog te verschijnen: 
dissertatie. 

227 
Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden 
prof. mr. M. Rood-de Boer 

Doel: Het onderzoek is gestart 
naar aanleiding van een opdracht 
van de International Society on 
Family Law i.v.m. het Wereldcon-
gres in Harvard van 16-19 juni 
1982. 
Probleemstelling: Het betreft een 
studie op de rand van de medische 
en de juridische wetenschap, zoals 
bijv, naar de rechtspositie van 
minderjarigen in de gezondheids-
zorg, euthanasie bij zwaar gehan-
dicapte baby's en kinderen, enz. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
bestudering feitenmateriaal en 
jurisprudentie. 
Einddatum: Permanent onder-
zoeksveld. 
Publikatievorm: Artikelen in 
(medische en juridische) tijdschrif-
ten, lezingen in binnen- en 
buitenland. Daarnaast het geven 
van adviezen aan en beantwoording 
van vragen uit de medisch-specia-
listische praktijk. 

228 
Ontwikkelingen binnen het 
afstammingsrecht 
prof mr. M. Rood-de Boer 

Aanleiding: Het in zwang raken 
van andere vormen van kinderen 
krijgen (draagmoederschap) en de 
nieuwe medische conceptietechnie-
ken stellen nieuwe rechtsvragen. 
Probleemstelling: Hoe verhoudt 
het huidige afstammingsrecht zich 
met deze nieuwe vormen van 
ouderschap (genetisch, sociaal en 
juridisch)? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Permanent onder-
zoeksveld. 
Publikatievorm: Artikelen in 
(medische en juridische) tijdschrif- 
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ten en lezingen in binnen- en 
buitenland. 

229 
Advies en informatie bij echtschei-
ding 
prof. mr. M. Rood-de Boer, mr. 
P. Vlaardingerbroek e.a. 

Doel: Op verzoek van de echtschei-
dingsbureaus in Eindhoven en in 
Venlo doet de Sectie Jeugdrecht 
KUB onderzoek naar de werkzaam-
heden van deze bureaus. Aan de 
orde komen cliënt-gegevens, 
bevindingen van cliënten en de 
ervaringen van hulpverleningsinstel-
lingen, advocaten en recherlijke 
macht met beide bureaus. Doel is 
na te gaan of deze in een behoefte 
voorzien. 
Probleemstelling: Voorziet een 
echtscheidingsbureau in een 
concrete behoefte aan relevante 
informatie? Voorkomt echtschei-
dingsinformatie een problematisch 
verlopende echtscheiding? 
Opzet: Gebruik van onderzoek/re-
gistratieformulieren, enquête 
onder cliënten van beide bureaus, 
hulpverleningsinstellingen, 
advocatenkantoren in beide 
regio's, alsmede onder de kinder-
rechters en familiekamers in beide 
arrondissementen. 
Einddatum: Oktober 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

230 
In het belang van het kind: de 
rechtsbescherming van de 
minderjarige 
mr. E.A.M. Schey 

Promotor: prof. mr  M. Rood-de 
Boer. 
Doel: Onderzocht wordt of de 
door het klachtrecht geboden 
eigen rechtsingang mogelijkheden 
biedt voor een verbetering van de 
(zwakke) positie van minderjarigen 
in de jeugdbescherming, het 
onderwijs en de gezondheidszorg. 
Tevens wordt onderzocht in 

hoeverre de bestaande rechtsposi-
tieregelingen bijdragen aan een 
verbetering van de positie van de 
minderjarigen t.o.v. hun wettelijke 
vertegenwoordigers. 
Probleemstelling: Vormen de 
diverse beklagregelingen op het 
terrein van de jeugdbescherming, 
het onderwijs en de gezondheids-
zorg een effectieve rechtsbescher-
ming van minderjarigen? 
Opzet: Literatuur-onderzoek. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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231 

De kantonrechter en het familie-
recht 
mr. P. Vlaardingerbroek 

Promotor: prof. mr. M. Rood-de 
Boer 
Doel: Het onderzoek beoogt een 
antwoord te vinden op de vraag of 
de rechtsmacht inzake voogdij-
kwesties en vervangende huwelijks-
toestemming bij de kantonrechter 
moet blijven. 
Probleemstelling: Waarom heeft de 
kantonrechter rechtsmacht 
gekregen in het familierecht? Hoe 
verhoudt zich deze macht t.o.v. de 
andere rechterlijke instanties 
(kinderrechter en familiekamer), 
die eveneens competent zijn in het 
familierecht? Is verandering in 
deze rechtsmachtverdeling 
gewenst? 
Opzei: Literatuur- en jurispruden-
tieonderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

232 
Verslaving en kinderbescher-
mingsmaatregelen in het arrondis-
sement Breda 
mr. P. Vlaardingerbroek 

Doel: Een inventariserend 
onderzoek naar (verslaafde) 
ouders en (verslaafde) kinderen, 
die in het arrondissement Breda 
met de kinderbescherming 
geconfronteerd worden. 



Probleemstelling: Hoe groot is de 
bestaande problematiek van 
verslaving bij ouders van jonge 
kinderen en bij die kinderen zelf? 
Welke ouders en kinderen worden 
door de justitiële jeugdhulpverle-
ning bereikt? Hoeveel kinderen 
worden door het CAD bereikt? 
Welke problemen ervaart de 
hulpverlener bij het werken met 
verslaafde ouders en/of kinderen? 
Opzet: Door stagiaires van de 
KUB zijn de dossiers bij de raad 
voor de kinderbescherming, 
kinderrechter en CAD onderzocht. 
Het materiaal beslaat de jaren 
1982, 1984 t/m 1986. Bij het CAD 
is het jaar 1985 onder de loep 
genomen. Verder zijn interviews 
afgenomen met hulpverleners uit 
de justitiële en vrijwillige 
(jeugd)hulpverlening. 
Einddatum: Oktober 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en tijdschriftartikel. 

Sociaal en Cultureel Planbureau 

233 
Justitie en verzekeringen 
dr. R.P. Mulder 

Probleemstelling: In veel fasen van 
het strafrecht zijn raakvlakken 
aanwezig met de schadeverzeke-
ring. In sommige gevallen functio-
neren justitie en verzekering 
daarbij als twee complementaire 
stelsels: beide zijn erop gericht 
schade te vereffenen, beide kennen 
een verhaal op de dader, beide zijn 
alert tegen overvraging en misbruik, 
beide doen aan preventie en 
voorlichting, beide slaan hun 
kosten collectief om. Onderzocht 
wordt welke raakvlakken er zijn 
tussen de voorzieningen die de 
verzekeringsmaatschappijen 
bieden, en de voorzieningen die de 
politie en justitie bieden bij 
(dreigende) delicten? Is er reden 
over te gaan tot een andere 
taakverdeling? Zijn er mogelijkhe- 

den voor nieuwe voorzieningen 
die de voordelen van beide 
voorzieningen combineren zonder 
de nadelen te vergroten? Is het 
mogelijk de vraag naar recht af te 
remmen door het aanbod van de 
verzekeringen uit te breiden of aan 
te passen? 
Opzet: Literatuurstudie, inter-
views, verwerking statistisch 
materiaal. 
Einddatum: Eind 1987. 

234 
Politie in de wijk 
dr. R.P. Mulder 

Doel: De studie steunt voor een 
deel op het eerder verschenen 
'Samenhang in de Politiezorg'. In 
dit onderzoek wordt nagegaan 
welke achtergronden 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 
voorzieningen op het terrein van 
hulpverlening, en hoe de andere 
politietaken worden vervuld. 
Einddatum: 1987/1988. 

235 
Samenhang op het terrein van de 
justitie 
dr. R.P. Mulder en drs. J.M. 
Timmermans 

Achtergrond: Het onderzoek 
maakt deel uit van een veel breder 
opgezet onderzoek 'Inhoudelijke 
Samenhang binnen het Sociale en 
Culturele Terrein', waarvoor in 
1981 een opdracht werd verleend 
door de regering. 
Doel: Onderzocht wordt in 
hoeverre beleidsmaatregelen en 
voorzieningen op één terrein 
onderling samenhangen, en in 
hoeverre er overlapping bestaat 
met de informele en vrijwilligers-
sfeer en de marktvoorzieningen. 
Probleemstelling: Hoe zien de 
voorzieningen eruit? Is de afstem- 
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ming tussen de voorzieningen 
optimaal? Is er overlapping? Is 
deze schadelijk? Is er reden om 
bepaalde voorzieningen op te 
heffen ten behoeve van andere? 
Moeten de taken anders afgeba-
kend worden? 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
interviews, verwerking van eigen 
en andermans surveys 
Publikatievorm: Tot nu verscheen 
van de hand van prof dr. J. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman 
het deel 'Samenhangende hulpver-
lening aan justitie-cliënten' 
(Stukwerk nr. 27). Dr. R.P. Mulder 
publiceerde in het voorjaar van 
1986 de studie 'Samenhang in de 
politiezorg' (Stukwerk nr. 34). In 
de loop van 1987 verschijnt 
'Samenhang in de Jeugdhulpverle-
ning' van drs. J.M. Timmermans. 

236 
Sociaal en Cultureel Rapport 
1988 
Tweejaarlijks rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
op grond van Koninklijk Besluit, 
30 maart 1973. 

Doel: Een samenhangende 
beschrijving te geven van de 
situatie op het sociale en culturele 
terrein alsmede van de te verwach-
ten ontwikkelingen. 
Opzet: Evenals in andere jaren is 
er ook nu weer een hoofdstuk 
gewijd aan actuele ontwikkelingen 
op het terrein van justitie en 
politie. Hierin komen onder meer 
de resulaten aan de orde van 
enkele periodieke surveys van het 
SCP over onveiligheid, meningen 
over alternatieve straffen, en 
houdingen ten opzichte van 
drugsgebruik. 
Einddatum: September 1988. 
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237 
Analyse personeels- en kostenont-
wikkeling kwartaire sector 
drs. F.P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Systeemanalyse. Het onderzoek 
vindt plaats in het kader van het 
project Personeelsvoorziening 
kwartaire sector (PKS). 
Probleemstelling: Wat is de relatie 
tussen produktie en ingezette 
middelen? Aandacht zal worden 
besteed aan de ontwikkeling van 
'overhead' en uitvoerend personeel 
en van verschillende kostencompo-
nenten in relatie met prestatie-in-
dicatoren van een aantal voorzie-
ningen, waaronder de politie en de 
rechtspraak. 
Opzet: Beschrijvend empirisch 
onderzoek; econometrische 
analyses van de relatie tussen 
productie en ingezette middelen 
op basis van tijdreeks- en dwars-
doorsnedegegevens (produktie-
en/of kostenfuncties). 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Het zevende 
PKS-bulletin. 

238 
Toekomstverkenning kwartaire 
sector 
drs. F.P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Systeemanalyse. 
Doel: Verbetering van bestaande 
ramingen. Het vervaardigen van 
ramingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van de produktie van 
kwartaire diensten, waaronder die 
van de politie en de rechtspraak, 
en de daarvoor nodige inzet van 
middelen tot het jaar 2000. Reeds 
bestaande en nog te verkrijgen 
inzichten over de consumptie- en 
productiestructuur van de kwartai-
re sector worden geïntegreerd in 
één toekomststudie. 
Opzet: Op basis van eigen 
empirisch onderzoek en dat van 
anderen wordt geprobeerd om 
inzichten over de gevoeligheid van 



consumptie voor prijzen (eigen 
bijdragen) in de ramingen te 
verwerken. Tevens zal op basis 
van eigen onderzoek (het zevende 
PKS-bulletin) en dat van anderen 
worden nagegaan in hoeverre het 
mogelijk is om relatief autonome 
produktiviteitsstijgingen — bijvoor-
beeld door automatisering — in de 
ramingen te betrekken. 
Publikatiedatum: Najaar 1988. 

239 
Prijsgevoeligheid en rechtshulp 
drs. F.P. van Tulder 

Aanleiding: Een bij uitstek door 
de overheid stuurbare variabele is 
de eigen bijdrage (prijs), die aan 
gebruikers van voorzieningen in 
de kwartaire sector in rekening 
wordt gebracht. In veel gevallen is 
onbekend in welke mate deze 
eigen bijdrage invloed heeft op het 
gebruik. 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 rechtshulp sluit 
aan op eerder door het SCP 
verricht onderzoek op het terrein 
van de gezondheidszorg en het 
openbaar vervoer alsmede op het 
WOUC-onderzoek naar de 
gevolgen van de wijzigingen van 
de WROM. 
Probleemstelling: Wat is de 
invloed van de prijsstelling op het 
gebruik van de rechtshulp? 
Onderzoeksopzet: Analyse van 
tarieven en inkomensgroepen; 
econometrische analyse van de 
determinanten van het gebruik van 
rechtshulp op basis van tijdreeks-
en dwarsdoorsnedegegevens. 
Publikatie: Najaar 1987. 
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Index 

Criminaliteit(sontwikkeling) 

Bestrijding van voetbalvandalisme in 
Deventer en omgeving 	 218 
Career criminals in the Netherlands 	 29 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 	 155/79 
Criminaliteitsbeheersing te Enschede 	 55 
Criminaliteitsontwikkeling in Amsterdam 	26 
Crimineel gedrag van Turken en Marokkanen 	168 
Crimineel gedrag versus psychomatische 
aandoeningen 	 156 
Criminele loopbanen 	 170 
Criminologische theorieën en sociale 
controle-theorieën 	 214 
Decriminalisering algemeen en decriminali- 
sering van zedendelicten 	 187 
Etiologische verklaringen in de 18e eeuw 	130 
Evaluatie van de inzet van VIC's in enkele 
steden 	 1 
Evaluatie van het criminaliteits-preventiebe- 
leid bij de gemeente Amsterdam 	 122 
Faciliterende omstandigheden voor het 
ontgaan en overtreden van economische 
strafrechtelijke bepalingen 	 200 
Fraudebewustzijn 	 198 
Frauderegistratie 	 5 
Heling en helingbestrijding 	 54 
Internationaal agressieproject 	 159 
Kleine criminaliteit in een stad 	 12 
Kleine criminaliteit in winkelcentra 	 32 
Maatschappelijke ongelijkheid en criminali- 
teit 	 148 
Marginale jongens/jongvolwassen mannen 
en criminaliteit 	 150 
Marginale meisjes/jongvolwassen vrouwen 
en criminaliteit 	 151 
Misdaadverslaggeving in Nederland 	 109 
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Onderwijs en delinquentie: relatie tussen het 
functioneren op school en delinquent gedrag 	139 
Onderwijs en delinquentie: wetsovertuiging, 
functioneren op school en wangedrag 	 140 
Ontwikkelingen in de jeugddelinquentie I 	43 
Ontwikkelingen in geregistreerde criminaliteit 	132 
Open jongerencentrum 	 169 
Preventieproject randgroepjongeren 	 133 
Preventieproject recreatiecriminaliteit 	 134 
Recidive van ex-TBR-gestelden op lange 
termijn 	 142 
Recreatiecriminaliteit 	 135 
Representaties van het strafrechtelijk 
systeem en van het verschijnsel misdaad 	192 
Samenlevingen en 'kleine criminaliteit' 	 191 
School en precrimineel gedrag 	 163 
Sociale positie en criminaliteit 	 152 
Vandalisme internationaal bezien 	 162 
Vergelijkend scholenonderzoek 	 24 
Vrouwencriminaliteit 	 171 
Weglopen en criminaliteit 	 160 
Winkeldiefstal, een (te) riskante zaak? 	 190 

Drugs 

Alcohol Verkeer Project 	 69 
Beleid en netwerken in de drugsscene 	 80 
Criminaliteit onder buitenlandse dagelijkse 
opiaatgebruikers in Amsterdam 	 87 
Economisch gedrag van regelmatige 
opiatengebruikers 	 51 
Effect van een ambulant acupunctuurpro- 
gramma voor heroïneverslaafden 	 63 
Follow-up onderzoek onder langdurige 
heroïnegebruikers 	 147 
Heroïnegebruik onder respectabele jongeren 	146 
Heroïne en jeugd 	 167 
Internationale aspecten van de handhaving 
van wetgeving inzake verdovende middelen 	117 
Molukse heroïnegebruikers in Nederland 	145 
Recidivepatronen van heroïneverslaafden 	14 
Verbeteringscriteria voor gedetineerde 
heroïneverslaafden 	 81 
Vervolging, strafvordering en straftoemeting 
bij Opiumwetdelicten 	 17 
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Gevangeniswezen 

Afzondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen 	 215 
Actualiteiten rond detentieproblematiek 	209 
Beleidsplan-evaluatie HvB Rotterdam 	 40 
Bestemmingsevalutie gevangenis III (Den 
Haag) 	 10 
Gedetineerdenculturen in penitentiaire 
inrichtingen 	 9 
Medische rechtspositie van gedetineerden 	206 
Ontwikkeling van de gevangenisstraf vanaf 
het eind van de achttiende eeuw in Nederland 	110 
Vrouwen in penitentiaire inrichtingen 	 31 
Werksituatie en functioneren van bewaarders 	47 
Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvon- 
nissen 	 11 
Zelfdestructief gedrag van de gedetineerden 	60 

Kinderbescherming 

Achtergronden van chronische jeugddelin- 
qentie 	 157 
Achtergronden van spijbelgedrag 	 165 
Alternatieve sancties/leerprojecten 	 97 
Begeleiding van opvoedingssituaties, met 
name die van een pleeggezin 	 94 
Benutting en validering van een evaluatie- 
instrumentarium 	 103 
Buitenlandse pleegkinderen 	 226 
Effecten van gedragsmatige begeleiding van 
probleemjongeren door coaches en coachge- 
zinnen 	 102 
Evaluatieonderzoek Kwartaalkursus 	 96 
Evaluatie van gedifferentieerde hulpverlening 
aan jeugdigen 	 90 
Gedrag van jongeren in relatie tot politie en 
hulpverlening 	 105 
Jeugdhulpverlening 	 91 
Jeugdigen en rechtspraak 	 205 
Jongeren tussen wal en schip? 	 107 
Kenmerken van kleinschaligheid 	 95 
Kwartaalcursus 	 106 
Maatschappelijke positie van jongeren 	 144 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen 	 99 
Onderzoek bij impulsief agressieve kinderen 	158 
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Ontwikkeling en invoering van een behande- 
lingsprogramma 	 204 
Ontwikkeling van jonge uithuisgeplaatste 
kinderen 	 98 
Positie minderjarigen in een jeugdbescher- 
mingsinrichting 	 219 
Positie van minderjarigen op het terrein van 
het jeugdrecht, de jeugdbescherming en het 
jeugdbeleid 	 213 
Prejop-project 	 92 
Psychologische factoren in verband met 
afwijkend gedrag van jongeren 	 164 
Residentiële carriëre van jongeren in de 
kinderbescherming 	 101 
Sociaal klimaat van de leefgroep 	 93 
Tehuisweglopers 
Verslaving en kinderbeschermingsmaatrege- 
len in het arrondissement Breda 	 232 
Vrijwillige pleegzorg 	 100 
Weglopers 	 136 

Politie 

Aanwending van geweld door politiefunctio- 
narissen 	 64 
Afhandeling door de kinderpolitie en de 
jeugdrechters 	 161 
Centrale Recherche Informatiedienst: 
taakstelling en functioneren, in het bijzonder 
gezien vanuit de reguliere politie 	 53 
Deeltijdarbeid bij gemeentepolitie 	 13 
Engelse initiatieven om de relatie politie— 
etnische minderheden te verbeteren 	 65 
Geweldsescalatie en politieoptreden 	 77 
Indicatielijstjes vermaningsbeleid Jeugdpoli- 
tie Den haag 	 25 
Leiderschapsstijlen bij de politie 	 195 
Planning van politiebeleid: een balans 
opgemaakt van de praktijk 	 16 
Politiebevoegdheden bij ontdekking op 
heterdaad 	 127 
Politie en de rol van de commandanten van 
landgroepen bij het korps rijkspolitie 	 38 
Politie en haar cliënten 	 185 
Politie en homoseksualiteit in Deventer 	203 
Politie in de wijk 	 234 
Politie-optreden bij vrouwenmishandeling 	21 
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Politie-optreden inzake vrouwenmishande-
ling door Turkse en Marokkaanse (ex-)echt- 
genoten 	 123 
Politiereactie op vrouwenmishandeling 	 76 
Politie-transactie bij winkeldiefstal 	 48 
Privatisering van de recherchefunctie 	 41 
Project regionale samenwerking politie 
Friesland 	 8 
Toelating van raadslieden tot het politiever- 
hoor van verdachten 	 39 
Wijkinformatiesysteem voor de Haagse 
politie 	 194 

Psychiatrische zorg 

Forensisch psychiatrische rapportage 	 210 
Gedwongen psychiatrische opname en 
dwang bij de behandeling in de forensische 
psychiatrie 	 211/85 
Inhoud en verloop van de tenuitvoerlegging 
van de TBR 	 141 
Intramurale rechtspositie van TBR-gestelden 	208 
Rechten van opgenomen psychiatrische 
patiënten 	 207 
Rechtspleging in het kader van de Krankzin-
nigenwet-fase 1(1986) 	 66 
Rechtspleging in het kader van de Krankzin- 
nigenwet-fase 11 (1987) 	 82 
Rol van de psychiatrie (en de gedragsweten-
schappen) bij de beslissing omtrent verlening 
c.q. beëindiging van de TBR 	 71 
Rol van de psychiatrie in de TBR 	 143 
TBR en recidive 	 7 
Verlenging van TBR 	 138 

Rechtsbijstand 

Ontwikkeling en afwikkeling van privaatrech- 
telijke geschillen 	 86 
Prijsgevoeligheid en rechtshulp 	 239 
Rechtshulp wijkpost Oud-west 	 72 
Vormen van interactie tussen advocaten en 
hun cliënten 	 78 
Vraag naar rechtshulp 	 45 
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Reclassering 

Reclasseringszorg voor verslaafden 	 50 

Slachtofferhulp 

Deviant gedrag en slachtofferschap bij 
jongeren uit etnische minderheden 	 42 
Evaluatie van de slachtoffercirculaires 
Vaillant 	 23 
Evaluatie slachtofferhulp Rotterdam en 
Alkmaar 	 56 
Schadevergoeding door de overheid 
(Schadefonds) en vergoeding van de schade 
door de dader in het kader van voorwaarde- 
lijke veroordeling 	 34 
Slachtofferhulp in het arrondissement Breda 	88 

Strafrecht(spleging) 

'Abolitionisme' in de jaren twintig van deze 
eeuw in Nederland 	 188 
Actieve rol van de Officier van Justitie in de 
opsporingsfase 	 62 
Automatisering en strafrechtspleging 	 216 
Beleidsvrijheid bij de tenuitvoerlegging van 
strafsancties 	 223 
Berechting van de psychisch gestoorde 
delinquent 	 115 
Betreden van woningen met toestemming en 
tegen de wil van de bewoner in het kader 
van de strafvordering 	 179 
Criteria bij vervolging en berechting inzake 
zwaar lichamelijk en psychisch letsel 	 212 
Decriminalisering en drugsbeleid 	 186 
Depenalisering en regelgeving 	 172 
Evaluatie Halt-projecten 	 49 
Executie geldboeten 	 3 
Filters in het strafproces: onderzoek naar de 
behandeling van buitenlanders in het 
strafproces en naar ontwikkelingen in het 
sepotbeleid 	 121 
Functioneel daderschap en strafrechtelijke 
deelneming 	 118 
Geschiedenis en actualiteit van het legaliteits- 
beginsel in het strafrecht 	 220 
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Gewetensbezwaren en strafuitsluiting 	 178 
Hoger Beroep in strafzaken 	 37 
Horen van de voorlopig gehechte verdachte 	196 
Infiltratie als opsporingsmethode 	 176 
Instrumenten van Nederlandse internationale 
strafrechtspleging 	 113 
Jeugdstrafprocesrecht 	 120 
Justiz- und N.S.-Verbrechen 	 116 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 	 30 
Losbladig commentaar op het Wetboek van 
Strafvordering 	 221 
Maatregelen in het belang van het onderzoek 
in strafzaken en de rechtspositie van de 
verdachte 	 111 
Militaire justitie (straf- en tuchtrecht) in 
oorlogstijd 	 112 
Misbruik, fraude, oneigenlijk gebruik en de 
betekenis van het strafrecht bij de handhaving 
van de sociale zekerheidswetgeving 	 119 
Misdaad, schuld, straf 	 184 
Nederlandse rechtspleging in Groot-Brittannië 
gedurende de Tweede Wereldoorlog 	 180 
Overdracht en overname van strafvervolging 
naar Nederlands recht 	 114 
Overdracht van de tenuitvoerlegging van 
strafvonnissen 	 199 
Preventieve bevoegdheden in verkeers- en 
vervoerswetgeving 	 175 
Prioriteiten voorlopige hechtenissen 	 27 
Rechter en executie van gevangenisstraf 	181 
Recidivestudie dienstverlening 	 2 
Rol van voorlichting omtrent de dader in het 
strafrechtspleging 	 204 
Sexueel misbruik van kinderen in het gezin 
— deelproject Justitie 	 70 
Staat en geweld: een vergelijking tussen 
Glasgow en Rotterdam 	 189 
Strafbaarstelling van (gevaar voor) benadeling 
van schuldeisers in het kader van faillissement 
en sureceance van betaling 	 177 
Strafrecht en computermisbruik 	 126 
Strafrecht en drugs 	 222 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
natuurlijke personen voor strafbare feiten 
begaan door een rechtspersoon 	 224 
Strafrechtelijke handhaving van Europees 
economisch recht 	 202 
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Strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatre- 
gelen 	 182 
Straftoemeting en persoonsfactoren 	 166 
Tijdschrijfonderzoek arrondissementsrechts- 
bank Amsterdam 	 18 
Transactie- en sepotbeleid van het OM 	 154 
Verbale interactie in de rechtszaal 	 197 
Verhouding tussen het Openbaar Ministerie 
en het bestuur van 's Rijksbelastingen 
terzake van de opsporing en afdoening van 
fiscale delicten 	 128 
Verscheidenheid en strafrecht 	 183 
Werkloosheid en straftoemeting II. Gespreks- 
rondes met rechters en Officieren van Justitie 	149 
Werklozen in de rechtszaal 	 67 

Wetgeving algemeen 

Civiele rechtspleging 	 36 
Evaluatie wijziging WROM 	 46 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM 	225 
Personen van de geestelijk gestoorde en 
gehandicapte 	 24 
Uitvoering van wetgeving 	 33 
Voor- en achteruitzien; over enkele middelen 
van wetsevaluatie 	 57 
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De ACEWO als verdeelster 

van schaarse middelen 

Jaarverslag ACEWO 1986-1987 

Vergaderfrequentie en produktie 

In de verslagperiode kwam de ACEWO drie maal 
in vergadering bijeen. Het behalen van het quorum 
bleef daarbij zodanig parten spelen, dat de ACEWO 
overwoog de Minister van Justitie te verzoeken het 
aantal leden uit te breiden; het resultaat van een 
vervangingsoperatie van door bijzondere omstandig-
heden langdurig niet beschikbaar zijnde leden moest 
echter eerst worden afgewacht. 

Ter tafel kwamen in totaal 29 subsidieverzoeken: 
negen aanvullende ten behoeve van lopende onder-
zoeken, zestien aangaande nieuw te starten onderzoe-
ken, een voor de organisatie van een congres en drie 
terwille van wetenschappelijke tijdschriften. Het 
aantal aan de Minister van Justitie uitgebrachte 
adviezen bedroeg dit maal in totaal 28. Ten aanzien 
van een aanvraag is de beoordeling opgeschort in 
afwachting van nadere informatie van de indiener. Zie 
verder het 'Overzicht van de behandelde subsidiever-
zoeken' aan het slot van dit verslag. 

Voor belangstellenden en belanghebbenden bestaat 
de mogelijkheid een kopie van de betreffende 
adviezen bij de ACEWO-secretaris op te vragen. 

Begeleidingscommissies 

Ten behoeve van de begeleiding van de volgende 
twee onderzoeken werden commissies ingesteld: 
— Geweldsescalatie en politieoptreden (voorzitter: dr. 
M.R. Kruk); 
— Ontwikkeling en afwikkeling privaatrechtelijke 
geschillen (voorzitter: prof.mr . H.F.M. Crombag). 

Voor de tweede en eventuele derde fase van het 
onderzoek 'Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet' werd de begeleidingscommissie, 
op grond van de uitkomsten van de eerste fase, 
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uitgebreid met vertegenwoordigers uit het OM en uit 
de Inspectie Geestelijke Volksgezondheid (voorzitter 
blijft mr. F.C.H.M. Robbers). 

Teneinde overbodig werk te voorkomen werd in vijf 
gevallen aangesloten bij reeds bestaande begeleidings-
commissies. Het betreft de volgende onderzoeken: 
— Sexueel misbruik van kinderen (voorzitter: mevrouw 
drs. L. de Wijn); 
— Beleid en netwerken in de drugsscene (voorzitter: 
prof.dr. H. 't Hart); 
— Gedwongen opname en dwang bij de behandeling 
in de forensische psychiatrie (voorzitter: H. Schrevel); 
— Functionering van het ontslagrecht, deel: kantonge-
rechten (voorzitter: A.M. Stroosnijder); 
— Criminaliteit van buitenlandse dagelijkse opiaatge-
bruikers in Amsterdam (voorzitter: drs. P.D.A. 

* Cohen). 

Budgettaire criteria 

De reeds in het vorige jaarverslag vermelde 
inkrimping van het justitie-budget voor extern 
onderzoek in 1987 (tot 7,9 ton, dit is tien procent van 
de totale financiële inspanning van het Ministerie van 
Justitie ten behoeve van het wetenschappelijk 
onderzoek in 1986), paarde zich aan een forse 
overschrijding van het budget voor 1986. Dat wil 
zeggen dat een gedeelte van de voor 1986 aangegane 
verplichtingen ten laste zullen moeten worden 
gebracht van het budget voor 1987. 

Deze steeds groter wordende schaarste der middelen 
noodzaakte de ACEWO er toe zich te bezinnen op 
criteria voor een zo rationeel mogelijke verdeling van 
het beschikbare budget. De gedachten over dergelijke 
criteria bewogen zich in de volgende richting. Deel 
het budget voor extern onderzoek op in twee ongeveer 
gelijke delen, waarvan de ene helft te besteden ware 
aan 'duur' en de andere helft aan 'goedkoop' onder-
zoek. 'Duur' betekent hier: inclusief salariskosten, 
maar dan alleen nog van beginnende onderzoekers 
(aio's) en met een maximale duur van twee jaar; 
'goedkoop' houdt in: exclusief alle salariskosten, 
maar met onbepaalde tijdsduur. 

Voorstellen in de bovenbedoelde zin behoeven nog 
het fiat van de Minister van Justitie; zij zullen 
binnenkort bij hem worden ingediend. Daarbij zal 
tevens worden bepleit in den vervolge geen enkele 
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budgetoverschrijding meer te accepteren zonder een 
door de ACEWO te beoordelen, aanvullend subsidie-
verzoek. 

Verhouding WODC - en ACEWO -onderzoek 

De Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid • 
(RAWB) wijdt in zijn Jaaradvies 1986 een hoofdstuk 
aan 'het beleidsgerichte onderzoek bij het Ministerie 
van Justitie'. 

In het kader van een beschouwing over de 'juiste' 
afstand tussen onderzoek en beleid formuleert de 
RAWB enige waarborgen voor de onafhankelijkheid 
van de vraagstelling en de kwaliteit van het onderzoek. 
Als één van deze waarborgen noemt de RAWB dat er 
sprake moet zijn van een voldoende 'tegenwicht' (met 
betrekking tot het interne WODC-onderzoek) in de 
vorm van ongebonden (extern, universitair) onderzoek. 
In dit verband zegt de RAWB het te betreuren 'te 
moeten vaststellen dat naast het WODC-onderzoek 
geen sterk universitair tegenwicht aanwezig is en 
evenmin op afzienbare termijn lijkt te zullen zijn'. Het 
was de onderkenning van deze onevenwichtige 
situatie die voor de toenmalige Minister van Justitie 
aanleiding vormde om tot instelling van de ACEWO 
over te gaan. 

De RAWB doet vervolgens enige suggesties aan de 
hand om tot een verbetering te komen van de 
krachtsverhouding tussen het interne en het externe 
onderzoekt Eén van deze suggesties is dat de RAWB 
het denkbaar acht dat de ACEWO 'het initiatief 
neemt in het ontwerpen van een programma comple-
mentair aan (een deel van) het lopende WODC-on-
derzoek'. De ACEWO tekent hierbij het volgende 
aan: 
1. Programmering van onderzoek behoort momenteel 
niet tot de taak van de ACEWO. 
2. Om tot programmering van onderzoek te kunnen 
komen zou de ACEWO inzicht dienen te worden 
gegeven in de onderzoekswensen van het Ministerie 
van Justitie. Daarnaast zou de ACEWO zelf moeten 
inventariseren in wat voor onderzoek de universiteiten 
geïnteresseerd zijn. 
3. Zowel de inventarisatie van de universitaire 
interesses als de afstemming daarvan op de departe-
mentale wensen zou een veel grotere tijdsinvestering 
van de ACEWO vereisen: het zou een aanpassing 
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moeten inhouden in kwantitatieve en kwalitatieve zin 
van haar huidige formatie, i.c. een uitbreiding van 
haar ledental met vertegenwoordigers uit de universi-
taire onderzoekswereld. 
4. Aansluiting van een ACEWO-onderzoekplan bij 
dat van het WODC zou inspraak vereisen van de 
ACEWO in het concept-onderzoekplan van het 
WODC. 
5. Indien zodanig ACEWO-onderzoekplan bovendien 
een tegenwicht zou moeten vormen in de hiervoor 
bedoelde zin, dan zou tevens een forse uitbreiding van 
de budgettaire middelen voor extern onderzoek 
noodzakelijk zijn. 

Hoe men ook denkt over de huidige of de wenselijk 
te achten verhouding tussen WO DC- en ACEWO-on-
derzoek, duidelijk is dat voorstellen tot uitbreiding 
van het ACEWO-ledental en -budget haaks staan op 
de algemene afslankingsoperatie voor de Rijksover-
heid, waaronder ook het Ministerie van Justitie. 

Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken 

In dit overzicht komen achtereenvolgens aan de 
orde de subsidieverzoeken ten behoeve van onderzoe-
ken, congressen en publikaties. Niet opgenomen is 
een verzoek dat ingewilligd werd door een andere 
instantie waarbij het eveneens was ingediend, alvorens 
de ACEWO tot een definitief oordeel was gekomen. 

Aangegeven wordt of de verzoeken van een positief 
dan wel een negatief advies zijn voorzien, en — voor-
zover bekend op het moment van het afsluiten van dit 
verslag — of de Minister van Justitie in zijn besluit al 
dan niet het advies heeft gevolgd. Voor de inhoud en 
de motivering van de adviezen en de besluiten zij hier 
verwezen naar de stukken zelf. 

In het geval van 'bericht ACEWO aan indiener' is 
sprake van een voorlopig oordeel van de ACEWO 
aangaande een (concept)voorstel dat aan de subsidie-
verzoeker schriftelijk kenbaar is gemaakt. Van 
dergelijke berichten wordt in dit overzicht alleen 
melding gemaakt, indien op het moment van afsluiting 
van dit verslag nog geen definitieve voorstellen van de 
betrokken subsidieverzoekers in behandeling zijn 
genomen. Gegevens omtrent het onderzoekplan van 
een subsidie-aanvrager treft men aan in de onderzoeks-
beschrijvingen van Justitiële Verkenningen, nr. 7, 
1987. 
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Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken vanaf 1 juli 1986 (in 

volgorde van behandeling) 

Titel (verzoeker) 	 Advies ACE- Besluit MvJ 

WO 

Onderzoeken: 
Reeds eerder behandeld voorstel, dat nog niet 

van een besluit van de MvJ was voorzien: 

- Algemene beginselen behoorlijk bestuuruit- 

breiding (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Katholieke Universiteit Brabant) 	 inwilligen 	cf. advies 

- Sodomitische subculturen (Criminologisch 

Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam) 	 afwijzen 	cf. advies 

- Conflicten tussen burgers en overheid op het 
gebied van het bouwen (Vakgroep Rechtsfilosofie 

en Rechtssociologie, Rijksuniversiteit Groningen) afwijzen 	cf. advies 

- Ontslagrecht, deelproject Kantongerechten 

(Ministerie van Sozawe, t.b.v. Interuniversitaire 
Onderzoeksgroep Arbeidsvraagstukken UvA/VU) inwilligen 	cf. advies 

- Ambulant acupunctuur programma voor 

heroïne-verslaafden, HvB Rotterdam (Gezond- 

heidsdienst Gemeente Rotterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 

- Automatisering in de strafrechtspleging 

(Willem Pompe Instituut, Rijksuniversiteit 

Utrecht) 	 afwijzen 	cf. advies 

- Beeldvorming jongeren t.a.v. strafrechtelijk 

systeem en criminaliteit (Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam) 	afwijzen 	cf. advies 

- Conflict en coöperatie in de rechtszaal 

(Werkgroep 'Sturing van de Samenleving', 

Rijksuniversiteit Leiden) 	 afwijzen 	cf. advies 

- Revindicatie en eigendomsrecht van roerende 

zaken (Sociologisch Instituut,Rijksuniversiteit 

Leiden) 	 afwijzen 	cf. advies 

- Criminaliteit bij buitenlandse dagelijkse 

opiaatgebruikers in Amsterdam (Subfaculteit 

Andragologie, Universiteit van Amsterdam) 	inwilligen 	cf. advies 

Nieuwe voorstellen: 

1. Massacommunicatie en criminaliteitsbele- 

ving-fase 2 (Vakgroep Psychologie, Technische 

Universiteit Twente) 	 afwijzen 	cf. advies 

2. Werklozen in de rechtszaal-vervolgonder- 

zoek (Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit 

Groningen) 	 inwilligen 	cf. advies 

3. Politiereactie op vrouwenmishandelingver- 

lenging (Willem Pompe Instituut, Rijksuniversiteit 

Utrecht) 	 inwilligen 	cf. advies 

4. Vrouwen en minderheden bij de politie in 

Boston (Vakgroep Sociale, Arbeids- en Ontwik- 
kelingspsychologie, Universiteit van Amsterdam) afwijzen 	cf. advies 
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5. Strafrechtelijke carriëre van jongeren na 

politiecontact (Vakgroep Andragologie en 

Vakgroep Criminologie, Rijksuniversiteit 

Groningen) 	 afwijzen 	cf. advies 

6. Kustcriminaliteit (Criminologisch Instituut, 

Rijksuniversiteit Groningen) 	 afwijzen 	cf. advies 

7. Evaluatie Jeugdwerkgarantieplan (Subfacul- 

teit Sociaal-culturele Wetenschappen, Katholie- 

ke Universiteit Brabant) 	 afwijzen 	cf. advies 

8. Het OM en milieudelicten (Centrum voor 

Milieurecht i.o., Universiteit van Amsterdam) 	afwijzen 	cf. advies 

9. Alcohol Verkeer Project Drenthe-verlenging 

(CAD Drenthe) 	 inwilligen 	cf. advies 

10. Versterking van de binding van de opgroei- 

ende generatie met de maatschappij (LISBON, 

Rijksuniversiteit Leiden) 	 inwilligen 	cf. advies 

11. Geweldsescalatie en politie-optreden 

(Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie, 

Rijksuniversiteit Utrecht) 	 inwilligen 	cf. advies 

12. Criminaliteit buitenlandse dagelijkse 

opiaatgebruikers in Amsterdam — verlenging 
(Subfaculteit Andragologie, Universiteit van 

Amsterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 

13. Gelijke behandeling mannen en vrouwen in 

de arbeid in vier Europese landen (Molengraaff 
Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht) 	 afwijzen 	cf. advies 

14. Onderwijs en delinquentie (Criminologisch 

Instituut, Rijksuniversiteit Groningen) 	 afwijzen 	(zie voet- 

noot) 

15. Secundaire analyse van CBS-gegevens 

betreffende positie buitenlanders en ethnische 

groepen in het strafproces, en aangaande 
sepotbeleid OM (Faculteit der Rechtsgeleerd- 

heid, Vrije Universiteit Amsterdam) 	• 	 inwilligen 	cf. advies 
16. Vrijwilligers en hulpverlening aan slacht- 

offers (Subfaculteit Andragologie, Universiteit 
van Amsterdam) 	 afwijzen 	cf. advies 
17. Rechtspleging in het kader van de Krankzin- 

nigenwet — fase 2 (Werkgroep Gezondheidsrecht, 
Vrije Universiteit Amsterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 
18. Evaluatie rechtshulp Wijkpost Oud-West- 

verlenging (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit van Amsterdam) 	 inwilligen 	nog in be- 

handeling 
19. Softdruggebruik in Groningen (Intraval, 

Groningen) 	 afwijzen 	nog in be- 
handeling 

20. Politiek geweld in Nederland (COMT, 

Rijksuniversiteit Leiden) bericht ACE-

WO aan in-

diener 
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21. Justitie en vrouwenmishandeling (Onder-

zoekcentrum 'Sturing van de Samenleving', 

Rijksuniversiteit Leiden) afwijzing 	nog in be- 

handeling 

22. Evaluatie van Wetgeving (Vakgroep 

Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit 

Groningen) 	 afwijzing 	nog in be- 

handeling 

• 23. Criminaliteit en strafrechtspleging in 

Nederland in de laatste 100 jaar (Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amster- 

dam) 	 afwijzing 	nog in be- 

handeling 

24. Vrouwen bij de politie in de VS (twee 

studentes Nederlandse Politie Academie, 

Apeldoorn) 	 afwijzing 	nog in be- 

handeling 

Congres 
1. XIIIth International Congress on Law and 

Psychiatry (International Academy of Law and 

Mental Health) inwilligen 	cf. advies 

Publikaties 
1. Magazine 100 jaar Wetboek van Strafrecht 

(Redacties Juridische Faculteitsbladeren van 

Nederland) 	 afwijzen 	cf. advies 

2. Tijdschrift voor Criminologie Redactie 	afwijzen 	ingewilligd 

tiv ander 

budget 

3. Tijdschrift Recht der Werkelijkheid i.o. 

(Redactie) 	 afwijzen 	cf. advies 

Voetnoot: verzoek nummer 14 is n.a.v. het ACEWO-advies door het WODC 

overgedragen aan de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie Criminaliteit. 
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Mededelingen 

De verspreiding van onderzoekrapporten van het 
WODC 

Ten einde een zo groot mogelijke groep belangheb- 
benden te informeren over de onderzoekresultaten 
van het WODC, wordt een beperkte oplage van de 
rapporten verspreid onder functionarissen, werkgroe-
pen en in instellingen binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. De gratis verspreiding geschiedt volgens 
een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport, van samenstelling kan wisselen. Voor 
overige belangstellenden bestaat de mogelijkheid de 
rapporten uit de WODC-reeks te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verzendboekhandel, tel: 
070-7899 11. Dit geldt ook voor de rapporten van het 
CWOK die verschenen in de zogenaamde grote 
J&J-reeks. De interim-rapporten kunnen direct 
worden besteld bij de Documentatie-afdeling van het 
WODC (070-70 65 53) en bij het secretariaat van het 
CWOK (070-70 62 07). 

Sinds augustus 1986 zijn de volgende rapporten in 
de officiële reeks verschenen: 
— WODC 69: Sexueel geweld en emancipatiestrategieën 
(E. van Buuren, M. Wëstmann, M. Junger.) 
— WO DC 70: De lengte van de wetgevingsprocedure 
(G.J. Veerman) 
— WODC 71: Vrijheid in gevangenschap (M. Kommer, 
M. Brouwers) 
— WODC 72: Eindrapport experiment frauderegistratie 
(P.C. van Duyne) 
— WODC 73: Recidive van dienstverleners (M. Bol, 
J. Overwater) 
— WODC 74: Samen/Gescheiden (E. Hekman, 
A. Klijn) 
— WODC 75: Kleine criminaliteit in Utrecht 
(R. Hesseling) 
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— WODC 76: Alimentatie na scheiding (C. van der 
Werft) 
— WODC 77: Indirect onderscheid tussen migranten 
en autochtonen in de WAO (P. Minderhoud) 
— WODC 78: In dynamisch evenwicht (M. Grapendaal) 
— J&J 6: Meer jonge kinderen in pleeggezinnen 
(M. van Ooyen-Houben) 

In de interimreeks van het WODC verschenen de 
volgende uitgaven: 
— Halt, een alternatieve aanpak van vandalisme 
(M. Kruissink) 
— Jaarverslag kinderrechters (E. Barendse-Hoornweg) 
— Opnieuw: De opvattingen van de Nederlandse 
bevolking omtrent de duur van alimentatie na echtschei-
ding C. Cozijn) 
— Een inventarisatie van heling in Nederland 
(G. Roëll) 

Door het CWOK werden de volgende interimrap-
porten uitgegeven: 
— De residentiële carrière van jongeren in de kinderbe-
scherming (J. Vissers) 
— Meer jonge kinderen in pleeggezinnen. Deel I 
(M. van Ooyen-Houben) 

Studiebezoeken en studiebeurzen voor juristen in het 
kader van de Raad van Europa 

Met het doel de kennis te bevorderen van de 
verschillende Europese rechtsstelsels, van het 
Europese verdragsrecht en van het recht betreffende 
de Raad van Europa en andere Europese organisaties, 
stimuleert de Raad van Europa onder andere buiten-
landse studiebezoeken van gevestigde juristen, en 
verstrekt zij studiebeurzen aan pas afgestudeerde 
juristen. 

De regeling van de studiebezoeken stoelt op 
resolutie (69)30 en die voor de studiebeurzen op 
resolutie (76)39 van de Raad van Europa. de Raad 
verzoekt de gegadigden om vooral het onderscheid 
tussen beide zaken goed in het oog te houden. 
Verzoeken voor het jaar 1988 van belangstellende 
Nederlandse juristen kunnen worden ingediend via 
het WODC van het Ministerie van Justitie, Postbus 
20301, 2500 EH s-Gravenhage. De verzoeken moeten 
het Secretariaat in Staatsburg hebben bereikt voor 30 
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november 1988. 
Aanvraagformulieren en volledige tekst van de 

Resoluties zijn — in het Engels en Frans — verkrijgbaar 
bij drs. W. Scheepmaker, tel: 070-7065 60 (b.g.g. L.A. 
van den Ouden 70 65 57) op het aangegeven adres, 
waaraan zij volledig en duidelijk ingevuld dienen te 
worden geretourneerd voor 20 november 1987. 
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Adressen 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschap-
pen 
Janskerkhof 16 
3512 BM Utrecht 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 
Haddingestraat 2 
9711 KD Groningen 

Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep Strafrechtwetenschappen 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Katholieke Universiteit Brabant 
Sectie Jeugdrecht 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Sectie Penitentiair Recht en Jeugdrecht 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 

Sociaal en Cultureel Planbureau 
Postbus 37 
2280 AA Rijswijk 
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Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 'Bonger' 
Kloveniersburgwal 72 
1012 CZ Amsterdam 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor Strafrecht en Strafrechtspleging 
'Van Hamel' 
Postbus 19090 
1000 GB Amsterdam 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Sectie Straf- en Strafprocesrecht 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 
Garenmarkt la 
2311 PG Leiden 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep Strafrecht en Criminologie 
Burgemeester Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Afdeling Criminologie en Familie- en Jeugdrecht 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 
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