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Voorwoord 

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de 
redactie van Justitiele Verkenningen 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 justitiele 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 (WODC) wordt verricht. 
Het tweede hoofdstuk beschrijft onderzoek op het 
gebied van de kinderbescherming onder auspicien 
van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming (CWOK) (gefinancierd door het 
Ministerie van Justitie). Het betreft zowel intern als 
extern uitgevoerde studies. In het derde hoofdstuk 
treft men vervolgens de onderzoeksprogramma's van 
de vakgroepen strafrecht en criminologie van de 
Nederlandse universiteiten aan. Het vierde hoofdstuk 
biedt een overzicht van justitieel onderzoek zoals dat 
door het Sociaal Cultureel Planbureau wordt uitge-
voerd, gevolgd door het voor dit overzicht relevante 
onderzoek van het Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid. Afgesloten wordt met een 
beschrijving van eveneens door Justitie gefinancierd 
doch elders geinitieerd en uitgevoerd onderzoek 
onder auspicien van de Adviescommissie Extern 
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Wetenschappelijk Onderzoek (ACEWO) gevolgd 
door het ACEWO-jaarverslag. 

De onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of 
paragraaf alfabetisch gerangschikt naar de eerst 
genoemde onderzoeker. Achterin het nummer zijn in 
de index onderzoekstitels alfabetisch gerangschikt 
binnen twaalf inhoudelijke categorieen. De nummers 
in deze index verwijzen naar het nummer van het 
desbetreffende onderzoek in het overzicht. De infor-
matie over de onderzoeken heeft betrekking op de 
periode van juli 1987 tot juli 1988. 
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Wetenschappelijk 

Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

Afgesloten onderzoek 

1 
indicatielijstjes vermaningsbeleid 
Jeugdpolitie Den Haag 
E. Barendse 

Samenwerkingsverband: Jeugdof-
ficier en Jeugdpolitie Den Haag. 
Doe!: Het opstellen van een 
puntenlijstje voor vermogens- en 
geweldsdelicten van minderja-
rigen. 
Opzet: Gedurende een jaar 
verwerken van alle lijstjes die op 
het Haagse hoofdbureau van 
politie afd. Jeugdpolitie ingevuld 
zijn. De lijstjes bestaan in tegen-
stelling tot de vroeger in het 
arrondissement Rotterdam 
gebruikte lijstjes uit een zaakge-
richt en een persoongericht deel. 
Het lijstje is samengesteld m.b.v. 
de 'oude' Rotterdamse puntenlijst, 
enquetegegevens van de Raad 
voor de Kinderbescherming en 
o.g.v. onderzoeksresultaten uit 
Jeugddelinquentie I en II van J. 
Junger-Tas e.a. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Eindrapport in de 
WODC-kleine reeks. 

2 
Prioriteiten voorlopige hechte-
nissen 
drs. A.C. Berghuis 

Doe!: Ter verdeling van de 
schaarse celruimte in HvB's is 
door de Evaluatiecommissie 
Voorlopige Hechtenis een priori- 

teitensystemen opgezet. Het 
WODC evalueerde dit systeem. 
Opzet: Evaluatie met behulp van 
registraties die door de arrondisse-
mentsparketten worden verricht. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: De bevindingen 
zijn als bijlage opgenomen in de 
rapportage van de Evaluatiecom-
missie Voorlopige Hechtenis aan 
de vergadering van Procureurs-
Generaal. 

3 
Criminaliteitsontwikkeling in 
Amsterdam 
drs. A.C. Berghuis 

Doe!: 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 hoofdstad. In het driehoeks-
overleg te Amsterdam is besloten 
dat in eerste aanleg niet een 
algemeen plan wordt geformu-
leerd, doch dat aansluitend op de 
vorming van politiedistricten per 
wijk en per district plannen zullen 
moeten worden gemaakt. 
Opzet: Met behulp van 
verscheidene bronnen werd een 
overzicht gemaakt van de crimina-
liteit in Amsterdam en werd de 
afdoening van strafzaken aldaar 
vergeleken met andere gemeenten 
resp. arrondissementen alsook 
vergeleken met voorgaande jaren. 
Dit gaf een beeld van bijzondere 
aspecten van Amsterdam verge- 
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leken met elders en van nu in 
vergelijking tot vroeger. Verder 
werd gepoogd 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 werd een analyse gemaakt 
van gegevens uit de zgn. bedrijfs-
administratie 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 wordt toegepast in 
district 2. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: Rapportage ten 
behoeve van het driehoeksoverleg 
te Amsterdam. 

4 
Modelontwikkeling m.b.t. het 
strafrechtelijke systeem 
drs. A.C. Berghuis en M.M. 
Kammer 

Samenwerkingsverband: System 
Dynamics Research & Consult BV 
te Amsterdam. 
Doe!: 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 ressorte-
lijke en arrondissementale versies 
ontwikkeld. Momenteel wordt een 
meer geavanceerd dynamisch 
model (BETA) ontwikkeld. 
Einddatum: Het project is 
voorlopig stilgelegd. 
Publikatievorm: Wanneer de 
modelontwikkeling in een 
gevorderd stadium is zal daar, 
naast handleidingen, in rapport- 

of artikelvorm over worden 
gepubliceerd. 

5 
Vrouwen in detentie 
M. Brouwers en M. Sampiemon 

Doe!: Ms onderdeel van een serie 
inventarisatieprojecten in de 
penitentiaire inrichtingen is een 
inventarisatie in de inrichtingen 
voor vrouwen uitgevoerd. In 
verband met de schaarste aan 
gegevens over vrouwelijke gedeti-
neerden is daarnaast een 
onderzoek naar hun detentiebe-
leving gedaan. Doel was inzicht te 
verschaffen in de samenstelling 
van de gedetineerdenbevolking en 
de aard en omvang van catego-
rieen gedetineerden die voor de 
inrichting problemen opleveren en 
het geven van een beschrijving 
van de meningen die gedetineerde 
vrouwen hebben over verschil-
lende aspecten van hun detentie. 
Vraagstelling: Hoe ziet de gedeti-
neerdenpopulatie 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 is in twee 
fasen uitgevoerd. De populatie 
bestond uit alle vrouwen die op 
het moment van onderzoek in 
Amsterdam, Groningen of Maas-
tricht gedetineerd waren. Voor de 
inventarisatie zijn op basis van 
eerdere inventarisatieprojecten en 
aan de hand van gesprekken 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 gedeti-
neerde ingevuld. Daarnaast,zijn 
administratieve gegevens 
verzameld van de inrichtings- 
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kaarten en de uittreksels uit de 
Justitiele Documentatie. Voor de 
detentiebeleving zijn interviews 
gehouden met de gedetineerde 
vrouwen zelf. Daar de gehele 
populatie niet erg groot is, zijn 
geen uitgebreide analyses op de 
gegevens gedaan. De rapportage is 
beschrijvend van aard. 
Einddatum: Juni 1988. WODC-
rapport nr. 83 : 'Vrouwen in 
detentie'. 

6 
Schadevergoeding door de 
overheid (Schadefonds) en 
vergoeding van de schade door de 
dader in het kader van voorwaar-
delijke veroordeling 
drs. C. Cozijn 

Doe!: Slachtoffers van delicten 
kunnen een claim tot vergoeding 
van geleden schade indienen bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven. Dit schadefonds wordt op 
zijn werking geevalueerd. In het 
kader van deze evaluatie werd in 
1984 een verslag gepubliceerd van 
een onderzoek van de dossiers bij 
het schadefonds waarin de behan-
delingsprocedure centraal stond. 
In dit onderzoek werd aandacht 
besteed aan de ervaringen van de 
clienten van het fonds in verband 
met deze afhandeling. Ter verge-
hiking werd aandacht besteed aan 
de ervaringen van slachtoffers 
waarbij de dader via voorwaarde-
lijke veroordeling tot schadever-
goeding is gehouden. 
Opzet: Mondelinge ondervraging 
van clienten van het schadefonds 
en van slachtoffers van delicten 
waarbij de dader in het kader van 
voorwaardelijke veroordeling 
gehouden is tot schadevergoeding. 
Einddatum: Medio 1988. 
Resultaten: Slachtoffers, wier 
verzoeken om een uitkering uit het 
Schadefonds werden afgewezen, 
hebben een aanzienlijk negatiever 
oordeel over het Schadefonds, 
maar ook over het optreden van 

de politie en rechterlijke macht, 
dan degenen die wel een uitkering 
kregen. Bij slachtoffers van 
delicten waarbij de dader in het 
kader van de voorw. aardelijke 
veroordeling de opdracht had 
gekregen de toegebrachte schade 
te vergoeden, bleek ook dat 
degenen die niets ontvangen 
hadden een negatiever oordeel 
hadden over politie en jsutitie. 
Hoewel het, gezien de geringe 
aantallen ondervraagden, om 
statistische redenen niet mogelijk 
is 'harde' conclusies te trekken, is 
er een aanwijzing dat het niet-
ontvangen van schadevergoeding 
contraproduktief werkt: slacht-
offers die niets kregen hebben een 
negatiever oordeel over het 
optreden van politie en justitie 
dan slachtoffers in het algemeen. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

7 
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, werd een 
onderzoek ingesteld naar de 
eventuele toelating van 
raadslieden tot het verhoor van 
verdachten op het politiebureau. 
Het onderzoek behelsde een 
analyse van de discussie die 
hieromtrent in Nederland en in 
Denemarken, Zweden, Engeland 
en de Verenigde Staten is gevoerd. 
Daarbij werd het empirisch 
onderzoek dat in die landen is 
verricht betrokken voorzover het 
betrekking heeft op de toepassing 
van het politieverhoor, de 
geldende voorschriften, de feite-
lijke rol van het politieverhoor in 
de opsporing en het strafproces, 
de aanwezigheid van raadslieden 
bij het verhoor en op de beleving 
en beoordeling ervan door 
verdachten, politieambtenaren en 
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raadslieden. Deze vergelijkende 
fase werd eind 1987 afgesloten 
met een tussenrapportage, waarna 
werd bezien welk verder empirisch 
onderzoek in Nederland zinvol is. 
Publikatievorm: C. Fijnaut: 'De 
toelating van raadslieden tot het 
politiele verdachtenverhoor', 
Arnhem, Gouda Quint, 1987. 

8 
Beleidsplan-evaluatie HvB 
Rotterdam 
drs. M. Grapendaal 

Samenwerkingsverband: 
Stafbureau Wetenschappelijke 
Adviezen Directie Gevangenis-
wezen. 
Doe!: In 1984 is in het Rotter-
damse HvB een beleidsplan 
ingevoerd dat in een gedifferenti-
eerde regiemsopzet voorziet. Doel 
van het onderzoek was het nagaan 

welke effecten deze beleidsveran-
dering heeft gehad voor de 
arbeids- en detentiesituatie van 
respectievelijk bewaarders en 
gedetineerden. 
Opzet: Het onderzoek onder 
gedetineerden was een (gedeelte-
lijke) replicatie van 'Regiem in 
ontwikkeling' (WODC-reeks nr. 
65). Van ongeveer 100 gedeti-
neerden werd middels een gestan-
daardiseerde vragenlijst infor-
matie verzameld rond hun 
ervaringen met de regiemsdiffe-
rentiatie. Onder de bewaarders 
werd een postenquete uitgevoerd 
met dezelfde onderwerpen. 
Einddatum: Januari 1988. 

9 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
drs. A.B. Hoogenboom 

Duel: In september 1986 is van 
dezelfde onderzoeker in opdracht 
van de Minister van Binnenlandse 
Zaken een literatuurstudie 
verschenen getiteld: 'De privati-
sering van de politiefunctie'. Et) 

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 recher-
chetak bestaat en/of in ontwik-
keling is. 
Probleemstelling: Toetsing van de 

vraag of er in Nederland sprake is 
van het bestaan en/of groei van 
particuliere recherche c.q. onder-
zoeksactiviteiten. Zo ja, om wat 
voor soort onderzoeken gaat het 
en door wie warden zij uitge-
voerd? Daarnaast kwamen vragen 
aan hod als: hoe is de relatie 
tussen de particuliere ander-
zoekers en politie cq. O.M. en 
waarom doen de opdrachtgevers 
eerder een beroep op particuliere 
onderzoekers dan op de reguliere 
politic? De beantwoording van 
deze vragen kon een bijdrage 
leveren aan de theorievorming 
over de veiligheidsindustrie. 
Opzet: Door middel van halfge-
structureerde interviews werden 
sleutelpersonen benaderd binnen 
(bedrijfs)beveiligingsdiensten, 
recherchebureau's en de verzeke-
ringswereld alsmede binnen de 
politie en het O.M. 
Einddatum: Najaar 1988 zal in de 
WODC-grote reeks het rapport 
verschijnen onder dezelfde 
titel. 

10 
Schadevergoeding binnen het 
strafrecht (Daders en slacht-
offers van misdrijven) 
drs. Al. Jun ger 

Aanleiding: Het onderzoek is 
uitgevoerd thy. de Commissie 
Wettelijke Voorzieningen Slacht-
offers in het Strafproces 
(Commissie Terwee). 
Probleemstelling: Wat zijn de 
kenmerken van slachtoffers die bij 
misdrijven betrokken zijn? Hoe 
groot is de schade? Hoe vaak is er 
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letsel? Hoe vaak vinden op dit 
moment al schaderegelingen 
plaats binnen het strafrecht? Wat 
zullen de kosten zijn van de 
invoering van de voorstellen van 
de Commissie Terwee? 
Opzet: Dossierstudie van ongeveer 
2000 zaken (representatief) van 
alle schuldigverklaringen door de 
rechtbank in 1985 met uitzon-
dering van verkeersmisdrijven. 
Publikatievorm: WODC-rapport 
nr. 82, gepubliceerd maart 1988. 

11 
Evaluatie Buro Echtscheiding 
Groningen 
drs. A. Klijn en drs. E. Hekman 

Doe!: Medio 1982 startte in 
Groningen het Buro 
Echtscheiding als een experiment 
in scheidingsonderhandeling. 
Uitgangspunt daarbij vormde de 
verwevenheid van de juridisch-
praktische en de psycho-sociale 
aspecten van de scheiding. Vroeg-
tijdige en integrale hulp - verleend 
door een multidisciplinair samen-
gesteld team - zou een bijdrage 
kunnen zijn aan een gezonde 
afbandeling van scheidingspro-
blemen doordat emotionele 
escalatie van de verhouding en 
daarmee vaak samenhangende 
slepende juridische procedures 
kunnen worden voorkomen. 
Probleemstelling: Met welke schei-
dingssituaties krijgt het Buro te 
maken en wat is de aard van de 
hulpvraag? Welke soorten inter-
venties worden er gepleegd en in 
hoeverre en op welke wijze is er 
sprake van een interventie die 
adekwaat aansluit bij de verwe-
venheid van de hulpvraag en het 
aanbod? In hoeverre en in welke 
zin hebben de interventies conse-
quenties voor het verloop van het 
scheidingsproces? Hoe verhoudt 
zich het hulpaanbod van het Buro 
tot dat van andere hulpverlenende 
instanties die op dit gebied 
werkzaam zijn? 

Opzet: Registratie van de 
bezoekers. van het Buro. 
Vervolgens telefonische enquete 
van deze geregistreerde bezoekers. 
Schriftelijke enquetes aangevuld 
met mondelinge interviews hebben 
plaats gevonden onder de leden 
van de Groningse advocatuur, de 
medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming, Het 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
en een aantal instanties werkzaam 
op het terrein der ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg. 
Publikatievorm: Eerste deelverslag: 
WODe-rapport nr. 74 'Samen/ 
Gescheiden'. Naar verwacht zal 
het eindrapport najaar 1988 
verschijnen. 

12 
Evaluatieonderzoek WROM 
drs. A. Klijn en G. Paulides 

Doe!: Evaluatie van de effecten 
van de Wet Tijdelijke Voorzie-
ningen Rechtsbijstand (eigen-
bijdrage maatregel) en de Wet 
Wijziging Tarieven in Burgerlijke 
Zaken (verhoging griffierechten) 
voor de lagere inkomenscatego-
rieen. 
Probleemstelling: Via een 
verhoging van de prijs beoogde de 
overheid een meerselectief beroep 
op de door haar te Financieren 	• 
dienstverlening van advocaat en 
rechter. Van de zijde van de 
rechtshulpverleners werd deze 
verhoging veroordeeld vanwege de 
afschrikwekkende werking die van 
een dergelijk beleid zou uitgaan. 
Dit onderzoek beoogde een 
toetsing van de werkelijkheids-
waarde van beide verwachtingen. 
Opzet: Het onderzoek omvatte 
twee metingen onder respectie-
velijk bezoekers van bureaus voor 
rechtshulp en advocaten. De 
eerste meting betrof de situatie 
waarin de prijsmaatregelen nog 
niet van toepassing waren, de 
tweede betrof de situatie na 
invoering ervan. De bij beide 
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metingen betrokken respondenten 
zijn tweemaal benaderd: bij de 
aanvang via een schriftelijke 
enquete en vervolgens ongeveer 9 
maanden nadien via een telefo-
nische enquete. De eerste meting 
startte in november 1983, de 
tweede in oktober 1984. De beide 
telefonische vervolg-enquetes 
vonden respectievelijk plaats in 
september 1984 en oktober 1985. 
Aan de eerste meting werkten 
uiteindelijk 581 personen mee 
(respons 28%), aan de tweede 
meting 954 (respons 33%). 
Einddatum: In het najaar van 1987 
werd aan de begeleidingscom-
missie het eindrapport voorgelegd. 
Centrale bevinding daarin was dat 
beide vervvachtingen geen 
empirische ondersteuning vonden. 
Daarentegen lijkt er wel een 
wijziging van de opinie ten 
aanzien van de maatregelen 
zichtbaar. 
Publikatievorm: WODC-rapport 
nr. 81: 'Duurder recht, minder 
vraag?'. 

13 
De Centrele Recherche Informa-
tiedienst: taakstelling en functio-
neren, in het bijzonder gezien 
vanuit de reguliere politie 
drs. E.G.M. Nuiften-Edelbroek en 
drs. A. Slothouwer 

Doe!: Mede naar aanleiding van 
een rapport van de Algemene 
Rekenkamer over het functioneren 
van de CRI wilde het onderzoek 
het daarin naar voren gekomen 
beeld completeren met het oordeel 
van de reguliere politie en [evens 
aandacht besteden aan de 
taakstelling van de CRI. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
heeft vooral een beschrijvend 
karakter en beoogde een antwoord 
te geven op twee centrale vragen, 
te weten wat is het oordeel van de 
reguliere politic 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 
politic te warden ondergebracht 
bij de CRI? 
Opzet: Door middel van empirisch 
onderzoek, bestaande uit schrifte-
lijke enquetes onder en interviews 
met politiefunctionarissen die 
vanuit eigen ervaringen en 
contacten met de CRI een oordeel 
en standpunt kunnen geven, 
werden gegevens verzameld die 
een antwoord moesten 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 
politiefunctionarissen werd 
rekening gehouden met de 
verscheidenheid in politie-organi-
satie en met de verscheidenheid in 
CRI-taken. 
Einddatum: Zomer 1988. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

14 
Heling en helingbestrijding 
dr. A. Roe!! 

Doe!: In 1986 werd een litera-
tuurstudie over heling en heling-
bestrijding afgerond met een 
publikatie in het Tijdschrift voor 
Criminologie (28e jrg. 1986). Een 
van de uitkomsten van deze litera-
tuurstudie was dat er in 
Nederland wel allerlei plannen en 
suggesties voor verbetering van 
helingbestrijding zijn gepubliceerd 
waar, in tegenstelling tot met 
name de VS en Engeland, geen 
beschrijvingen van het fenomeen 
heling voorhanden 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 
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stelers in Huizen van Bewaring, 
politiemensen betrokken bij 
helingbestrijding, verzekeraars, 
winkeliers, veilinghuizen, Banken 
van Lening en kroegbazen. 
Daarnaast zijn ook directe obser-
vaties verricht op plaatsen waar 
veel werd geheeld zoals op 
bepaalde markten, in bepaalde 
cafés, enz. 
Einddatum: 1987. 
Publikatievorm: WODC-kleine 
reek, 'Een inventarisatie van de 
heling in Nederland. 

15 
'Ik zal eens even vragen naar zijn 
naam'- over de voor- en nadelen 
van een legitimatieplicht 
dr. G.J. Veerman, G. Paulides en 
dr. E.J. Hofstee 

Doe!: Bijdrage aan de discussie 
over de legitimatieplicht. 
Probleemstelling: Schatting van de 
genoemde praktische voor- en 
nadelen van een legitimatieplicht. 
Opzet: Interviews, registratie, 
literatuuronderzoek. 
Publikatievorm: Onbekend. 
September/Oktober 1988. 

16 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding 
dr. C. van der Werff en drs. E.M. 
Naborn m.m.v. B.J.W. Docter-
Schamhardt 

Doe!: Voorzien in de behoefte aan 
recente feitelijke gegevens over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding. 
Probleemstelling: In hoeveel en in 
welke gevallen is het gezag over 
de kinderen aan de moeder 
respectievelijk de vader toege-
wezen? Zijn er wat dit betreft 
verschillen tussen jongens en 
meisjes? In hoeveel en in welke 
gevallen wordt een beroep gedaan 
op de rechter tot het vaststellen of 
vastleggen van een omgangsre- 

geling? In hoeveel en in welke 
gevallen wordt na de scheiding 
beroep gedaan op de kinder-
rechter om een omgangsregeling 
vast te stellen respectievelijk de 
omgangsregeling te wijzigen? In 
hoeveel gevallen worden minder-
jarige kinderen gehoord in 
verband met de voor hen te 
treffen regelingen? 
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. Daarnaast 
overzicht van resultaten van 
bestaand Nederlands onderzoek. 
Einddatum: Augustus 1988. 
Publikatievorm: WODC-rapport 
nr. 84: 'Rechterlijke uitspraken 
over de regeling van het gezag en 
de omgang bij scheiding'. 

17 
De juridische procedure bij 
scheiding in 1982 
dr. C. van der Werff m.m.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 

Doe!: 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 gecom-
pliceerd worden aangemerkt? In 
hoeveel en in welke zaken is 
sprake van vergoeding van kosten 
voor rechtsbijstand: betreft deze 
vergoeding een of beide partijen? 
Hoe lang duren de rechtbankpro-
cedures? 
Opzet: Analyse van een landelijke 
steekproef van 2686 dossiers van 
in 1982 door de rechtbanken 
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uitgesproken scheidingen. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel in het 
Nederlands Juristenblad, 12 maart 
1988. 

• 

Lopend onderzoek 

18 
Asielbeleid in vergelijking 
drs. M.M.J. Aalberts 

Doe!: Fen internationale verge-
lijking van de asielprocedures in 
13 verschillende landen. Doel 
hiervan is na te gaan hoe deze 
procedures zich tot elkaar 
verhouden en wat de gevolgen zijn 
van veranderingen in de proce-
dures. 
Probleemstelling: Hoe is in de 
onderscheiden landen de asielpro-
cedure geregeld? Hoe verhouden 
deze procedures zich tot elkaar? 
Wat zijn de specilleke gevolgen 
van de onderscheiden procedures 
voor zowel de landen als de asiel-
zoekers? 
Opzet: Literatuurstudie en 
empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 

19 
Het toezicht op vreemdelingen 
drs. M.M.J. Aalberts 

Doe!: 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 form& operationele toezicht 
op vreemdelingen ingebed in 
zowel centraal als lokaal beleid 
ten aanzien van vreemdelingen? 
Op welke wijze wordt het opera-
tionele toezicht op vreemdelingen 
daadwerkelijk uitgeoefend? Welke 
factoren kunnen een verklaring 

bieden omtrent de wijze(n) 
waarop het operationele toezicht 
op vreemdelingen wordt uitge-
oefend? 
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 
werden politiemensen en vreem-
delingen geinterviewd. Deze inter-
views vonden plaats in dezelfde 
gemeenten als waarin de dossier-
analyse is uitgevoerd. Tenslotte 
heeft in twee gemeenten ook 
systematische observatie plaatsge-
vonden. 
Einddatum: Medio 1989. 
Publikatievorm: Bock. 

20 
Evaluatie van de slachtoffercir-
culaires Vaillant 
drs. H.G. van Andel 

Doe!.- Het in kaart brengen wat 
aan de uitvoering van de slachtof-, 
fercirculaires Valliant bij de 
politie en het O.M. wordt gedaan. 
Daarnaast is het de bedoeling 
knelpunten bij het ten uitvoer 
brengen op te sporen. Op grond 
van de resultaten kan dan een 
terugkoppeling 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 politic en het O.M. aan de 
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slachtoffercirculaires gedaan? Zijn 
er knelpunten bij het ten uitvoer 
brengen van de slachtoffercircu-
laires? Wat merken slachtoffers 
van de slachtoffercirculaires en 
wat vinden zij ervan? Wat komt er 
van de uitgangspunten van de 
slachtoffercirculaires terecht (zijn 
slachtoffers meer tevreden, wordt 
extra leed voorkomen, heeft men 
meer vertrouwen in en waardering 
voor politie en 0.M., leidt een 
correcte bejegening tot een 
verhoging van de aangiftebe-
reidheid, wordt door een schade-
vergoedingsregeling het rechts-
gevoel bevredigd en neemt de 
voorkeur voor repressie at)? 
Opzet: Het onderzoek zal uit drie 
fasen bestaan te weten bestu-
dering van de literatuur en het 
verkennen van het veld (0.M. en 
politie); beschrijving van wat er in 
de praktijk aan de uitvoer van de 
slachtoffercirculaires wordt 
gedaan aan de hand van inter-
views met betrokkenen en dossier-
onderzoek; empirische evaluatie 
d.m.v. enquetes onder functiona-
rissen van politie en O.M. en 
onder slachtoffers. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

21 
Vergelijkend scholenonderzoek 
drs. Chr. Baerveldt 

Doe!: Aangeven waar scholen 
mogelijkheden hebben om delin-
quent gedrag van leerlingen te 
voorkomen. Het vinden van 
schoolkenmerken die verbonden 
zijn met al of niet delinquent 
gedrag van leerlingen. 
Probleemstelling: In hoeverre en 
hoe zijn schoolse variabelen, in 
het bijzonder kenmerken van de 
schoolcultuur, verbonden met 
criminaliteit van leerlingen. 
Theoretische orientatie: sociale 
bindingstheorie. 
Opzet: Fase 1 (reeds afgerond in 
1987): breedte-onderzoek (via 

leerlingsurveys, administratieve 
gegevens en interviews met sleute-
linformanten onder 52 scholen). 
Fase 2: verdiepend onderzoek 
onder 13 van de 52 scholen m.b.v. 
observaties, leerlingsurvey, docen-
tensurvey, sleutelinterviews, 
'secundaire' analyse Fase 1 
gegevens, sociogram. 
Einddatum: November 1989. 
Publikatievorm: Eindrapport. 

22 
Career criminals in the Nether-
lands (Loopbaancriminelen in 
Nederland) 
C.R. Block, Ph.D. en dr. C. van 
der Werff 

Doe!: In 1986 heeft het WODC 
recidivecijfers gepubliceerd van 
personen die in 1977 waren 
veroordeeld of waarvan de 
strafzaak in 1977 was geseponeerd 
(WODC-rapport nr. 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 Justitiele Documentatie-
dienst zijn in de analyses 
betrokken. Bij de analyses is 
onder meer gebruik gemaakt van 
'survival analyse' en van tijdreeks-
analyse. 
Einddatum: Najaar 1988. 
Publikatie: WODC-rapport. In 
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1988 is een voorpublikatie 
verschenen in Justitiele Verken-
ningen, nr. 4. 

23 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 
dig. M. UK 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 
van ontwikkelingspsychologische 
inzichten nog zinvol is. 
Opzet: Literatuurstudie, bestaande 
uit een juridisch en een (ontwikke-
lings)psychologisch gedeelte. Het 
juridische deel begint met een 
rechtshistorisch overzicht en 
wordt gevolgd door een rechtsver-
gelijking met vijf andere 

(Europese) landen. In het psycho-
logische deel ligt het accent op 
theorieen m.b.t. de morele ontwik-
keling. Er warden drie invals-
hoeken onderscheiden: de psycho-
analyse, leertheorieen en theorieen 
over de cognitieve ontwikkeling. 
In het slothoofdstuk wordt 
getracht recht en psychologie te 
koppelen en komt o.m. de vraag 
aan de orde of invoering van een 
apart adolescentenstrafrecht (zoals 
voorgesteld door de commissie 
Anneveldt) vanuit psychologisch 
oogpunt aanbeveling verdient. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

24 
Kleine criminaliteit in winkel-
centre 
drs. J.C. Colder 

Doel: Het testen van aanbeve-
lingen van de toenmalige 
commissie Roethof ter bestrijding 
van kleine criminaliteit in winkel-
centra. De voor dit experiment in 
aanmerking komende maatregelen 
zijn o.a.: vergroting van het 

functioned toezicht, vergroting 
van de sociale controle, 
bouwkundige maatregelen en 
versnelde afhandeling van straf-
rechtsprocedures. 
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 
vervolgens te implementeren. 
Opzet: In 1986 is een vooron-
derzoek 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 am 
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 wandel-
gangen van het winkelcentrum en 
in de winkels en die service 
verlenen aan de winkeliers en het 
publiek; opleiding van het winkel-
personeel m.b.t. het voorkomen 
van winkeldiefstal; het middels 
gerichte publiciteit mobiliseren 
van sociale controle door het 
publiek; het instellen van fietsen-
stallingen; gestroomlijnde en 
veranderde strafrechtsprocedures. 
Het onderzoek kent twee voorme-
tingen (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 8 maanden. 
Publikaties: Van de voormeting en 
de maatregelen in het experiment 
zijn verslagen verschenen bedoeld 
voor intern gebruik. 
Einddatum: Medio september 
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1988 wordt een publikatie van 
onderzoeksresultaten verwacht in 
de WODC/SEC reeks. 

25 
Alimentatiebetalingen 1979 
drs. C. Cozijn 

Doe!: Actualisering van de in 1978 
gemaakte schattingen omtrent de 
financiele consequenties voor de 
overheid van een limitering van de 
duur van de alimentatiever-
plichting. 
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 premie-
heffing 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 1988. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikel. 

26 
Uitvoering van wetgeving 
drs. C. Cozijn 

Doe!: Inzicht verkrijgen in de 
invloed van de (wijze van) 
uitvoering 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 totstand-
koming, de complexiteit van de 
regeling, het oordeel van de 
uitvoerders over de voorschriften, 
de vrijheid van de uitvoerders, de 
wensen van relevante client-
groepen e.d. 
Opzet: Literatuurstudie. 

27 
Evaluatie tweede en derde Wet 
tegen misbruik van rechtsper-
sonen (Bestuurdersaansprake-
lijkheid) 
drs. C. Cozijn en dr. G.J. 
Veerman 

Doe!: Per 1 januari 1987 zijn twee 
wetten in werking getreden, welke 
tot doel hebben het misbruik van 
rechtspersonen verder terug te 
dringen, onder meer door het 
instellen van een persoonlijke 
aansprakelijkheid van de 
bestuurders van rechtspersonen in 
geval van faillissement en het 
invoeren van een meldingsplicht 
indien de rechtspersoon in feite-
lijke betalingsonmacht verkeert. In 
de tweede misbruikwet is de 
bepaling opgenomen dat uiterlijk 
binnen vijf jaar de wet op zijn 
werking wordt geevalueerd. 
Opzet: In samenwerking met de 
ministeries van Financier' en 
Sociale Zaken en Werkgele-
genheid wordt een onderzoek 
voorbereid, dat bouwstenen voor 
de evaluatie moet aandragen. De 
voorbereiding vindt nog plaats, 
zodat nog niet gedetailleerd op de 
opzet kan worden ingegaan. Vast 
staat wet dat het onderzoek van 
faillissementsdossiers zal plaats 
vinden. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Onbekend. 

28 
Rechtspleging in handelszaken 
dr. P.C. van Duyne 

Doe!: Het naar analogie van de 
zgn. echtscheidingsstatistiek 
ontwikkelen van een handelsza-
kenstatistiek ten einde de aard der 
zaken, het verloop der gedingen 
en de uitkomsten in kaart te 
brengen. 
Opzet: Standaard-data verzamelen. 
Einddatum: Augustus 1989. 
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29 
Cassatie in stratzaken 
P.C. van Duyne 

Doe!: Verschaffen van inzicht in 
wat voor soort zaken beroep in 
cassatie wordt ingesteld, wat de 
herkomst van deze zaken is en hoe 
zij warden afgedaan. 
Opzet: Data verzamelen. 

Einddatum: Maart 1989. 

.• 	30 
Civiele rechtspleging 
dr. P.C. van Duyne 

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

31 
Hoger beroep bij de hoven 
P.C. van Duyne 

Doe!: Verkrijgen van inzicht in de 
kenmerken van de zaken waarin 
hoger beroep wordt ingesteld, en 
de vergelijking van de afdoening 
in hoger beroep met die in eerste 
aan leg. , 
Opzet: Dossieronderzoek en 
analyse van het CBS-bestand over 
1986. 

32 
Hoger Beroep in Stratzaken 
dr. P.C. van Duyne en mr. J.R.A. 
Verwoerd 

Doe!: Het doel van het onderzoek 
is am op grand van de bestaande 
CBS-gegevens na te gaan hoe de 
straftoemeting in hoger beroep 
zich verhoudt tot de straftoe-
meting in eerste aanleg. Daarbij 
zal warden nagegaan in hoeverre 
de gerechtshoven per categoric 
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 
processuele factoren anderzijds 

zoals het strafeisbeleid van het 
0.M., voorlopige hechtenis, het 
blote tijdsverloop tussen eerste 
aanleg en hoger beroep ed. 
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33 
De politie en de rol van de 
commandanten van landgroepen 
bij het korps rijkspolitie 
drs. J.L. van Emmerik 

Doe!: 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 warden 
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 
aansluiting is gezocht bij met 
name het onderzoek 'Midden-
kader en Stress' van dr. J. van 
Vucht Tijssen (1978). Ruim 100 
groepscommandanten zijn uitge-
breid geinterviewd. 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 gestandaardi-
seerde vragenlijst voorgelegd. De 
gegevens warden statistisch 
verwerkt en getoetst aan het 
theoretisch model. 
Einddatum: Begin 1989. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 

artikelen. 



34 
Evaluatie-onderzoek stimule-
ringsregeling huismeesters 
drs. R.B.P. Hesseling 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. 
de Nationale Woningraad (NWR) 
en het Nederlands Christelijk 
Instituut voor Volkshuisvesting 
(NC1V). 
Doe!: Een groot aantal na-
oorlogse wijken met een groot-
schalige toepassing van etagebouw 
wordt geconfronteerd met crimi-
naliteits- en verhuurbaarheidspro-
blemen. Verwacht wordt dat met 
een plan van aanpak deze 
problemen een halt kan worden 
toegeroepen. Een belangrijk 
onderdeel van dit plan van 
aanpak vormt de aanstelling van 
een huismeester, die toezicht 
uitoefent in combinatie met 
andere werkzaamheden in het 
betreffende complex. In het kader 
van de stimuleringsregeling 
huismeesters worden ongeveer 150 
huismeesters in het land aange-
steld. Het evaluatie-onderzoek 
heeft als doel na te gaan in 
hoeverre de inzet van 
huismeesters, in combinatie met 
de eventueel andere te nemen 
maatregelen, leidt tot een vermin-
dering van de criminaliteits- en 
verhuurbaarheidsproblemen in de 
desbetreffende complexen. 
Probleemstelling: Levert de 
huismeester een positieve bijdrage 
aan het beperken danwel terug-
dringen van de criminaliteits- en 
verhuurbaarheidsproblematiek in 
het desbetreffende woning-
complex? 
Opzet: Het onderzoek zal plaats 
vinden in 32 over het land 
verspreide complexen waar een 
huismeester wordt aangesteld. 
Indien mogelijk worden in het 
onderzoek eveneens vergelijkings-
complexen betrokken. In deze 
complexen zal een voor- en een 
nameting plaatsvinden. De 

noodzakelijke gegevens worden 
verzameld d.m.v. bewonersonder-
zoeken, politiele gegevens, 
gesprekken met beheerders, 
huismeesters en politie, op te 
zetten registraties en de analyse 
van beleidsplannen en andere 
relevante documenten. 
Einddatum: Voorjaar of zomer 
1990. 
Publikatievorm: lnterimrapportage 
september 1989. Eindrapportage: 
zomer 1990. 

35 
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 
Surinamers). Bovendien worden 
de achtergronden van deviant 
gedrag onderzocht. 
Opzet: Drie representatieve steek-
proeven van Turkse, Marokkaanse 
en Surinaamse jongens zijn onder-
vraagd en een vergelijkbare groep 
Nederlandse jongens. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeks- 
rapport in twee delen waarvan het 
eerste eind 1988 verschijnt. Disser-
tatie. Beleidsrapport. 

36 
Ontwikkeling van de jeugdcrimi-
naliteit II 
dr. J. Junger-Tas en drs. M. 
Kruissink 

Doe!: Inzicht verkrijgen in lange 
termijn ontwikkelingen in de 
jeugdcriminaliteit. 
Probleemstelling: Welke verande-
ringen treden op in de aard en 
omvang van de jeugddelin- 
quentie? Hoe ontwikkelt de crimi-
naliteit onder meisjes zich? 
Treden er veranderingen op in de 
relatie criminaliteit en leeftijd? 
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Zijn er verbanden tussen levens-
stijI en criminaliteit? 
Opzet: In dit onderzoek wordt van 
twee bronnen gebruik gemaakt: I) 
CBS-cijfers van politie en justitie 
en 2) twee-jaarlijks survey-
onderzoek onder een landelijke, 
aselecte steekproef van ongeveer 
1000 strafrechtelijk minderjarige 
jongeren, waarbij onder meer self-
reportgegevens over delictpleging 
verzameld worden. 
Publikatievorm: Reeds verschenen: 
WODC-rapport nr. 79: Junger-
Tas, J. en M. Kruissink: 'Ontwik-
kelingen van de Jeugdcrimina-
liteit', 1987. Een tweede rapport in 
deze serie zal medio 1989 
verschijnen. 

37 
De prijs van het beroep op 
rechtshulp 
dn. A. Klijn 

Doe!: In het recente verleden zijn 
wettelijke maatregelen getroffen 
die het beroep op rechtshulpverle-
nende instanties voor rechtshulp-
zoekenden duurder hebben 
gemaakt. Verdere voorstellen die 
een beperking inhouden van de 
reikwijdte van de kring der recht-
hebbenden op van overheidswege 
gefinancierde rechtshulp zijn in 
voorbereiding. Tegen deze achter-
grond worden onderstaande 
projecten uitgevoerd. 
I. De rechtshulploop 1983 - 1987. 
Via een vergelijking van de 
CBS/WODC-enquetes uit 
genoemde jaren kan de invloed 
van de prijs op het gebruik 
worden nagegaan. 
2. De draagkracht berekend. De 
hoogte van de wettelijk verplichte 
eigen bijdrage is afhankelijk van 
de financiele draagkracht van de 
rechtzoekenden. Bij de vaststelling 
daarvan blijven bepaalde uitgaven 
die rechtzoekenden hebben buiten 
beschouwing. I.s.m. het Buro voor 
rechtshulp Roermond is van circa 
500 verzoekers tot toegang tot de 

gefinancierde rechtshulp bun 
inkomenssituatie nauwkeurig in 
beeld gebracht om zodoende beter 
inzicht te krijgen in de betekenis 
van de draagkrachtregeling. In 
aansluiting daarop is in het 
voorjaar van 1988 een schriftelijke 
enquete gehouden onder de 
advocaten die aan de betreffende 
personen zijn toegevoegd. Daarin 
wordt gevraagd een opgave te 
doen van de kosten die uit de 
juridische afhandeling van het 
probleem zijn voortgekomen. Met 
behulp van deze gegevens kunnen 
de financiele gevolgen voor de 
rechtshulpzoekenden naar 
verwachting beter in kaart warden 
gebracht dan tot nu toe het geval 

was. 
3. De betekenis van de rechtsbij-
standsverzekering. De rechtsbij-
standsverzekering is in ons land 
tot op heden nog slechts tot 
beperkte hoogte ontwikkeld verge-
leken met ons omringende landen. 
Daarin lijkt verandering te komen. 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken 
van de ontwikkeling tot nu toe en 
welke consequenties zijn er te 
verwachten van zowel overheid, 
rechthulpverleners en rechtshulp-
zoekenden? 
Publikatievorm: Resultaten van de 
verschillende projecten zullen in 
afzonderlijke artikelen worden 
gepubliceerd, deels in de loop van 
het huidige kalenderjaar, deels in 
1989/1990. 

38 
De vraag naar rechtshulp 
drs. A. Klijn (WODC) en drs. 
F.W.M. Huts (CBS) 

Samenwerkingsverband: In het 
kader van de door het CBS 
opgezette Statistiek Rechtshulp. 
Doe!: Peiling van de omvang van 
de behoefte aan juridische 
bijstand en beschrijving van de 
patronen in het feitelijke 
beroep op bestaande voorzie-
ningen. 
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Opzet: Als onderdeel van de 
sedert 1981 door het CBS jaarlijks 
gehouden enquete naar slachtof-
ferschap onder de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder, 
zijn in de enquete van 1987 een 
aantal specifieke vragen terzake 
opgenomen; ze betroffen de 
periode 1 ,984-1986. Qua opzet zijn 
de vragen voor een belangrijk deel 
replica's van die uit 1983. Ten 
behoeve van de enquete - die 
bestaat uit een mondeling gestruc-
tureerd interview - zijn circa 5200 
adressen getrokken uit het bestand 
der PIT. Met 9502 respondenten 
werd een gesprek gerealiseerd 
(respons 62%). 
Publikatievorm: 'De vraag naar 
rechtshulp 1984-1986', katern nr. 
3 in de serie Statistiek en Recht, 
CBS 1988. In afzonderlijke 
artikelen zal nog verslag worden 
gedaan van nadere analyses. 
Speciale aandacht zal daarin 
worden besteed aan de invloed 
van de prijs op het gebruik. Ook 
een vergelijking van de resultaten 
van deze enquete met die 
afkomstig uit onderzoekingen van 
het Sociaal en Cultureel 
Planbureau staat op het 
programma. 

39 
Werksituatie en functioneren van 
bewaarders 
drs. M.M. Kommer 

Promotor: prof. mr . dr. C.J.M. 
Schuijt. 
Doe!: 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 en de gedetineerdenpo- 

• pulatie leiden tot een 'stress'- 
veroorzakende werksituatie. 
Opzet: Het onderzoek wordt uitge-
voerd vanuit een interpretatief 
perspectief waarbij de relaties en 
interacties tussen de bewaarders 
enerzijds en de overige betrokken 
partijen ('Den Haag', gedeti-
neerden, directie, professionele 
staf, collega's en prive-omgeving) 
centraal staan. Een dergelijke 
benadering lijkt het best aan te 
sluiten bij de diverse theoretische 
inzichten over het functioneren 
van bewaarders zoals de 
subcultuur- resp. de 'pluralistic 
ignorance these'. Ook de organi-
satie-sociologische 'negotiated 
order'-theorie van organisaties, die 
op penitentiaire inrichtingen zeker 
van toepassing lijkt, vraagt om 
deze benadering. De gegevensver-
zameling heeft plaatsgevonden via 
observatie, interviews, vragen-
lijsten en bronnenonderzoek in 
drie Huizen van Bewaring. 
Einddatum: Eerste helft 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 

40 
Politie-transactie bij winkel-
diefstal 
L.J.M. Koolen en C. Wiebrens 

Doe!: De vergadering van PG's 
heeft besloten, bij wijze van 
experiment, aan de politie trans-
actie-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 
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van dit beleid ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden en welke 
problemen zich voordoen tijdens 
het experiment. Bij deze effect-
meting dient vooral gedacht te 
worden aan effecten op het werk 
van politie, O.M. en rechtbank. 
Opzet: Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd door middel van regis-
tratie van kwantitatieve gegevens 
bij politic en O.M. alsmede door 
interviews en analyse van cases in 
de voorsituatie en de nasituatie in 
vijf korpsen van gemeentepolitie 
die onderling verschillen in het te 

voeren beleid. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en artikelen in vaktijd-
s chriften. 

41 
Evaluatie HALT-projecten 
drs. Al. Kruissink en drs. C. 
Verwers 

Doe!: 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 vanda-
lisme 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 justitiele 
vervolging achterwege. Met deze 
aanpak wordt beoogd genoeg-
doening 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-
aanpak sluit goed aan bij het 
huidige bestuurlijke preventie-
beleid. Over de effecten en de 

organisatorische omstandigheden 
waaronder HALT de beste resul-
taten oplevert is echter nog hiets 
bekend. Doe van dit onderzoek is 
daar inzicht in te krijgen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
behelst een procesbeschrijving, 
een aantal effectmetingen en een 
kosten-batenanalyse. In de proces-
beschrijving gaat het erom inzicht 
te verkrijgen in de organisato-
rische 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 effectmetingen dienen ertoe 
inzicht te verkrijgen in het effect 
van HALT op het vandalisme op 
gemeentelijk niveau en het effect 
op de 'clienten' van HALT o.a, in 
termen van recidive. 
Opzet: Het betreft een empirisch 
onderzoek waarin van verschil-
lende databronnen gebruik 
gemaakt wordt. 
Publikaties: Reeds verschenen: 
Kruissink, M. (1987) 'HALT: een 
alternatieve aanpak van vanda- 

Interimrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar vanda-
lisme-projecten, WODC. 
Eindrapport verschijnt begin 1989. 

42 
lmplicaties verlaging meerderja-
righeidsgrens 
drs. P.H. van der Laan 

Doe!: Het maken van een raming 
van het aantal 18- tot 2I-jarigen, 
dat als gevolg van de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens 
naar 18 jaar niet langer meer 
gebruik kan maken van kinderbe-
schermingsvoorzieningen, maar 
wel extra justitiele zorg behoeft en 
om die reden naar verwachting 
een beroep zal doen op de 
psychopatenzorg en het gevange-
niswezen voor volwassenen. 
Probleemstelling: Is het mogelijk 
een zgn. 'high risk' groep van jong 
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volwassenen te identificeren, die 
ook na het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar een blijvend 
beroep zal doen op justitiele 
zorg? 
Opzet: Raming zal geschieden op 
basis van analyse van gegevens 
van het CBS en de Directie 
Kinderbescherming. Daarnaast 
vindt een enquete plaats onder 
kinderrechters en deskundigen op 
het gebied van de justitiele jeugd-
hulpverlening en dossieron-
derzoek bij jeugdigen in de 
leeftijd van 17 tot 21 jaar die in 
inrichtingen voor (intensieve) 
jeugdhulpverlening verblijven of 
hebben verbleven. 
Einddatum: Maart 1989. 
Publikatievorm: Eindrapport, 
artikel. 

43 
Alternatieve sancties voor 
jeugdigen / recidive 
drs. P.H. van der Laan 

Doe!: Completering van het 
evaluatie-onderzoek 'Alternatieve 
sancties voor jeugdigen'. In een 
eerder stadium ging de aandacht 
uit naar organisatie en uitvoering 
van alternatieve sancties, de plaats 
van de alternatieve sanctie in het 
sanctiepakket en de leerprojecten. 
Thans wordt nagegaan in hoeverre 
jeugdigen die in de jaren 1983 t/m 
1985 een alternatieve sanctie 
opgelegd kregen daarna opnieuw 
wegens het plegen van delicten 
met justitie in aanraking zijn 
gekomen. 
Probleemstelling: In hoeverre 
onderscheiden de (officiele, 
geregistreerde) recidivepatronen 
van alternatief gestrafte jeugdigen 
zich (in positieve zin) van die van 
jeugdigen die op traditionele wijze 
bestraft zijn (geldboete, vrijheids-
straf)? 
Opzet: Van alle jeugdigen, die in 
de jaren 1983 t/m 1985 in de zes 
oorspronkelijke proefarrondisse-
menten een alternatieve sanctie 

opgelegd kregen (ongeveer 800), 
worden de officiele justitiele 
contacten nagegaan over een 
periode van maximaal vier jaar. 
Aan de hand van dossieron-
derzoek en gegevens van de justi-
tiele documentatie worden 
gegevens verzameld over 
frequentie van de contacten, 
afdoening van de contacten, 
aanleiding tot de contacten en 
intervallen tussen de contacten. 
Een en ander wordt gerelateerd 
aan de gegevens met betrekking 
tot de opgelegde alternatieve 
sanctie en eventuele justitiele 
contacten voorafgaand aan de 
alternatieve sanctie. Hetzelfde 
gebeurt voor een, op een aantal 
variabelen vergelijkbare, groep 
jeugdigen, die in dezelfde periode 
een traditionele sanctie opgelegd 
kregen. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Eindrapport, 
artikel. 

44 
Reclasseringszorg voor 
verslaafden 
drs. Ed. Leuw 

Doe!: Het verwerven van infor-
matie in het reclasseringsveld die 
ertoe kan leiden dat de toeganke-
lijkheid van de commune reclas-
sering voor de verslaafde 
reclassant groter wordt. Dit wordt 
wenselijk geacht in verband met 
het zogenaamde normaliserings-
beleid voor verslaafden zoals 
bijvoorbeeld recentelijk uitgedrukt 
in het door de Interdeparte-
mentale Stuurgroep Alcohol- en 
Drugsbeleid geproduceerde 
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 geIndiceerd is. 
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Opzet: Orienterende gesprekken 
met beleids- en uitvoerende 
medewerkers in het reclasse-
ringsveld; beperkte dossierstudie 
en analyse van de beschikbare 
registratiegegevens; relevante 
ervaringen en meningen verza-
melen van zowel staffunctiona-
rissen als uitvoerende 
medewerkers van de reclasserings-
instellingen door middel van 
schriftelijke vragenlijsten. 
Einddatum: Najaar 1988. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

45 
Het economische gedrag van 
regelmatige opiatengebruikers 
drs. Ed. Leuw en div. Al. 
Grapendatd 

Doe!: Inzicht verkrijgen in het 
inkomstenverwervings- en beste-
dingspatroon van herofnever-
slaafden en de rol die criminaliteit 
en methadonverstrekking hierin 

bee ft. 
Opzet: Het gaat om een longitu-
dinaal onderzoek onder ongeveer 
150 heroinegebruikers. Gedurende 
een jaar zal aan de respondenten 
op gezette tijden een vragenlijst 
warden voorgelegd. De onder-
zoekgroep wordt zo gevarieerd 
mogelijk samengesteld uit 
heroInegebruikers met de Neder-
landse nationaliteit in Amsterdam. 
Er wordt gewerkt vanuit een 
zogenaamd veldstation. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Diverse. 

46 
Scholenexperiment 
div. M.J.M. Mutsaers. L. 
Boendermaker en drs. E. Spaans 

Doe!: In het kader van het 
beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit (1985) d.m.v. experi-
menten trachten het spijbelen/ 
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 vermin-
dering van kleine criminaliteit 
door de leerlingen? 
Opzet: Het opzetten en implemen-
teren van enige experimenten met 
als primair doel het tegengaan van 
spijbelen/voortijdig schoolver- 
laten; opzetten en realiseren van 
parallel aan het experiment 
lopend evaluatie-onderzoek. 
Einddatum: December 1990. 
Publikatievorm: WODC/SEC-
rapporten (eerste interimrapport 
half 1988, tweede interimrapport 
eind 1989. Eindrapport eind 
1990). 

47 
Vrijwillige pleegzorg 
drs. P.M.C. Reeuwijk. drs. E.0 
Spaans en drs. E.G.M.J. Berben 

Doe!: Met dit onderzoek (een 
vervolg op een in 1986 door 
Berben, De Kort en Van Doyen-
Houben verricht vooronderzoek 
naar de ontwikkelingen binnen de 
vrijwillige pleegzorg) wordt 
beoogd een representatief beeld te 
krijgen van de vrijwillige 
pleegzorg wat betreft achter-
gronden, verwachtingen, 
begeleiding en verloop en het 
verkrijgen van inzicht in 
ervaringen van direct betrokkenen. 
Probleemstelling: Hoe is de situatie 
voorafgaand aan de pleeggezin-
plaatsingen? Wat zijn de overwe-
gingen die uiteindelijk leiden tot 
een pleegzorgplaatsing? Wat zijn 
de achtergronden en verwach-
tingen rond de pleeggezinplaat-
singen? Wat is de aard en de 
frequentie van de gegeven 
begeleiding? Hoe verlopen de 
pleeggezinplaatsingen? Wat zijn 
de kenmerken van pleeggezinnen, 
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en via welke weg komt men aan 
een pleeggezin? Wat zijn de 
ervaringen van pleegouders, 
ouders en kinderen met de pleeg-
gezinplaatsing? 
Opzet: Empirisch onderzoek: het 
onderzoek richt zich op een kwali-
tatieve beschrijving van inhoude-
lijke aspecten van de door het 
Ministerie van WVC gesubsidi-
eerde pleegzorgplaatsingen. Het 
onderzoek verloopt in twee fasen. 
In de eerste fase is een steekproef 
getrokken van 207 beeindigde 
vrijwillige pleeggezinplaatsingen. 
De maatschappelijk werkers die 
deze plaatsingen hebben begeleid 
zijn geinterviewd over allerlei 
aspecten m.b.t. deze plaatsingen. 
Het betreft vooral een kwantita-
tieve analyse. In de tweede fase 
worden pleegouders, pleegkin-
deren en ouders van pleegkin-
deren benaderd, om het inzicht in 
de vrijwillige pleegzorg verder te 
verdiepen. Het karakter van die 
analyse zal vooral kwalitatief zijn. 
Einddatum: December 1988. 
Publikatievorm: Rapport eerste 
fase, augustus 1988. Rapport 
tweede fase, december 1988. 
Rapporten worden gepubliceerd 
binnen de reeks Jeugdbe-
scherming en Jeugddelinquentie 
(J&J) van de CWOK. 

48 
Criminaliteitsbeheersing te 
Enschede 
J.L.P. Spickenheuer 

Doe!: Mede op basis van WODC-
onderzoek is in de gemeente 
Enschede door politie, justitie en 
bestuur een geIntegreerd 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, vanda-
lisme, 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 crimina-
liteit 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)enquete(s); interviews 
met betrokkenen bij de uitvoering 
van het plan. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: (Deel)rapport(en). 

49 
Evaluatie preventieproject t.b.v. 
Marokkaanse jongeren in Gouda 
drs. G.J. Terlouw 

Doe!: Nagaan wat de effecten van 
een speciaal ten behoeve van de 
Marokkaanse jeugd opgezet 
project zijn op de positie van die 
jeugd, op het bestaan van 
probleemconcentraties van 
Marokkaanse jeugd in bepaalde 
wijken van die gemeente en op het 
criminaliteitsniveau onder Marok-
kaanse jongeren. 
Probleemstelling: Hoe is het 
project georganiseerd en welke 
mogelijkheden verschaft het de 
Marokkaanse jeugd? Welke 
invloed heeft het deelnemen van 
Marokkaanse jongeren aan de in 
het kader van het project 
geschapen mogelijke activiteiten 
als werk, scholing en/of recreatie 
op hun gedrag? In hoeverre is de 
gebruikte methode van het straat-
hoekwerk effectief wanneer het er 
om gaat Marokkaanse jongeren 
ertoe te bewegen te participeren in 
dergelijke activiteiten en wat zijn 
de kenmerken van de wel en niet 
deelnemende groepen? Zijn er 
effecten in de officiele criminali-
teitscijfers (politiegegevens) 
naspeurbaar? 
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Opzet: Net onderzoek bestaat uit 
een inventarisatie en een 
empirische evaluatie. In het inven-
tariserend deel warden ander-
werpen als organisatiestructuur, 
doelstellingen en aanbod van het 
project behandeld. De gegevens 
hieromtrent worden verkregen aan 
de hand van interviews en 
bestaand schriftelijk materiaal. De 
empirische evaluatie behelst het 
verzamelen van (selfreport) 
gegevens onder Marokkaanse 
jongeren d.m.v. vragenlijsten. Het 
betreft hierbij zowel niet als wel 
aan projectactiviteiten deelne-
mende jongeren. Bij alien wordt 
een voor- en een nameting (een 
jaar na de voormeting) gedaan. 
Tevens zullen bij de gemeentepo-
litie in de loop van het project 
minstens twee maal data 
verzameld worden aangaande de 

hoogte van het criminaliteits-
niveau ander de Marokkaanse 
doelgroep LOS. een vergelijkbare 
Nederlandse groep jongeren. 
Einddatum: Mei 1990. 
Publikatievorm: Interimrapport 
mei 1989, eindrapport mei 1990. 

50 
Voor- en achteruitzien; over 
enkele middelen van wetseva-
luatie 
dr. G.J. Veerman 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Bestuursrecht/-kunde Rijksuniver-
siteit Groningen. 
Doe!. Verkennen van de mogelijk-
heden van andere wetsevaluatie-
methoden dan sociaal-weten-
schappelijk 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 omstan-
digheden is het gebruik van welke 
evaluatiemiddelen zinvol? 

Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek (enquates en 
interviews bij gebruikers en 
opstellers van jaarverslagen, van 
effectrapportages e.d.). 
Einddatum: Eind 1988/ begin 
1989. 
Pubiikatievorm: Rapport. 

51 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbe-
scherming 
drs. J.A.M.M. Vissers 

Doe!: Door middel van het 
onderzoek wordt getracht factoren 
op te sporen en te onderscheiden 
die van invloed zijn op de 
verblijfsduur en de residentiele 
carriere van jongeren in de 
kinderbeschermingsinrichtingen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
worden drie clusters van varia-
belen, waarvan verondersteld 
wordt dat ze van invloed zijn op 
de verblijfsduur en de carriere, 
met de verblijfsduur en de carriere 
in verband gebracht. Deze clusters 
van variabelen betreffen de 
problematiek van het kind en zijn 
ouderlijk milieu, 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 inter-
views gehouden over 450 
jongeren, die op basis van een 
justitiele maatregel in deze 
tehuizen verbleven. Daarnaast zijn 
over een selectie van deze groep 
interviews gehouden met de 
maatschappelijk werkers van de 
begeleidende instantie. 
Einddatum: September 1988. 
Publikatievorm: In 1987 verscheen 
een interimrapportage: Vissers, J. 
en J. Piederiet, 'De residentiele 
carriere van jongeren in de 
kinderbescherming', tussen- 
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rapport, Den Haag, CWOK, 1987. 
Het eindrapport zal gepubliceerd 
worden binnen de reeks Jeugdbe-
scherming en Jeugddelinquentie 
(J&J) van de CWOK. 

52 
Gebruik van strafprocesrecht 
dr. C. van der Werff 

Doe!: Over het strafprocesrecht is 
weinig systematische empirische 
kennis aanwezig. Om in deze 
lacune te voorzien zal in de 
komende jaren informatie worden 
verzameld over diverse facetten 
van de toepassing van het straf-
procesrecht. 
Probleemstelling: Getracht zal 
worden na te gaan welke rechts-
middelen wel en welke niet 
worden aangewend en in hoeveel 
en wat voor gevallen dit al dan 
niet gebeurt; hoe lang procedures 
duren en welke factoren van 
invloed zijn op de duur van de 
procedures. 
Opzet: Dossieronderzoek. 
Einddatum: 1989/1990. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

53 
Lopende vonnissen 
dr. C. van der Werff 

Doe!: Inzicht te verwerven in de 
doeltreffendheid van het instituut 
van de lopende vonnissen, d.w.z. 
nagaan wat de betekenis ervan is 
voor de doeleinden van de straf-
rechtspleging, en in de doelma-
tigheid (belasting van het 
apparaat, kosten). 
Probleemstelling: Bijeenbrengen 
van kwantitatieve gegevens over 
de soort van delicten en personen 
die een lopend vonnis krijgen; 
hoe is het verloop van 'voorraden' 
en wachttijden; opkomst- en 
arrestatie (planning); in hoeverre 
wordt (meer) gebruik gemaakt van 
rechtsmiddelen; welke betekenis 
wordt aan deze wijze van strafexe-
cutie toegekend door degenen die 
er aan zijn onderworpen en 

degenen die ze toepassen. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek, analyse van 
bestaande statistische gegevens, 
dossierstudie en interviews. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: WO DC-rapport. 
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Co6rdinatiecommissie 

Wetenschappelijk Onderzoelc 

Kinderbescherming 

Afgesloten onderzoek 

54 
Effecten van gedragsmatige 
begeleiding van probleemjon-
geren door coaches en coachge-
zinnen 
drs. Al. Berger en drs. N. W. Slot 

Instituut: Paedologisch Instituut, 
Amsterdam. 
Supervisor: drs. J. Heiner. 
Doe!: Met het doel voort te 
bouwen op de Gedragstherapie-
onderzoeken is het zogenaamd 
'coaches-project' gestart. Een 
coach is een persoon of een gezin, 
die/dat bereid is om gedurende 
een periode van een half jaar te 
fungeren als contactadres voor 
een probleemjongere, die in een 
residentiele 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 regel-
matig bij de coach kan binnen-
vallen; 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-
instelling. De coaches zijn 
geinstrueerd 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 plaatsge-
vonden. 
Einddatum: Op de verslaglegging 
na afgerond. 
Publikatievorm: In de CWOK-
reeks verscheen: Reljaars, 1.C.M., 
NA. Berger en N.W. Slot: 'Het 
Coachesproject', CWOK, 1988, 
een handboek voor coaches plus 
een handleiding voor coaches. 
Een eindrapport van het 
onderzoek werd uitgegeven door 
het Paedologisch Instituut, afd. 
GT Projecten, Amsterdam 1987. 

55 
Alternatieve sanetiesileerpro-

jecten 
drs. PH. van der Loan 

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

56 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
drs. M. van Ooyen-Houben, drs. 
H. de Kort en I. Stolp-
Keuzenkamp 

Doe!: Het onderzoek behelst een 
evaluatie van een beleidsexpe-
riment van de Ministeries van 
Justitie en WVC en het 
Werkverband Integratie Jeugdwel-
zijnszorg Nederland (WIJN). Het 
experiment had tot doel een 
kwalitatieve en kwantitatieve 
bevordering van de pleegzorg voor 
jonge kinderen als alternatief voor 
internaatsplaatsingen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
zijn de volgende onderzoeks-
vragen nagegaan: Wat is het 
kwantitatieve effect geweest van 
het beleidsexperiment, met andere 
woorden zijn er in het beleidsex-
periment meer jonge kinderen in 
pleeggezinnen geplaatst? Hoe is 
het experiment verlopen? Welke 
overwegingen zijn gehanteerd bij 
de besluitvorming over een te 
kiezen voorziening? Wat is het 
kwalitatieve effect van het 
experiment, gemeten naar de 
ervaringen van ouders, pleeg-
ouders en maatschappelijk 
werkers? 
Opzet: Aan het onderzoek namen 
ongeveer 40 instellingen voor 
jeugdhulpverlening in Utrecht en 
Brabant deel, zowel justitiele als 

vrijwillige. Het onderzoek heeft 
betrekking op 357 plaatsingen van 
334 kinderen. Over elke plaatsing 
in het experiment is via interviews 
en schriftelijke enquetes infor-
matie verzameld. Onderzoekers 
zijn aanwezig geweest bij alle 
overlegorganen 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 
verschenen nog in 1987: 'Meer 
jonge kinderen in pleeggezinnen, 
deel 1. Een kwantitatieve effect-
verkenning'; 'Meer jonge kinderen 
in pleeggezinnen, deel 2. Een 
beschrijving van het verloop van 
het experiment en van de 
ervaringen van betrokkenen'. 
Daarnaast verschijnt een sa-men-
vatting 'Meer jonge kinderen in 
pleeggezinnen'. Alle drie uitgaven 
van het CWOK. 

57 
Jongeren tussen wal en schip? 
drs. M. Smit en drs. L. Wouda 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep Klinische en Orthope-
dagogiek/Centrum voor Jeugd-
hulpverlening. 
Supervisor: prof. dr. J.D. van der 
Ploeg. 
Doe!: In dit onderzoek is (o.a.) 
nagegaan wat er van jongeren, die 
met betrekking tot de hulpver-
lening zogenaamd 'tussen wal en 
schip' vallen, terechtkomt, om 
hoeveel en om welke jongeren het 
eigenlijk gaat, hoe de hulpver-
lening 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 experi- 
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menten, systematische inventari-
satie van hulpverleningscontacten 
en follow-up studie van een 
honderdtal jongeren. 
Einddatum: Het onderzoek is 
afgerond; er zal een follow-up 
onderzoek plaatsvinden. 
Pubikatievorm: Eindrapport. 

57a 
Hometraining anno 1987; een 
inventarisatie 
drs. G.J. Terlouw, E.A.I.M. van 
den Berg en drs. N. Mertens 

Onderzoeksinstelling: Weten-
schappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum. 
Doe!: Inzicht krijgen in diverse 
aspecten van de verschillende 
projecten hometraining binnen de 
jeugdhulpverlening. Het gaat am 
projecten die tijdelijk warden 
gesubsidieerd in het kader van het 
aanvullend beleid. 
Onder hometraining wordt 
verstaan: een intensieve hulp aan 
de jeugdige, de ouders en 
(eventueel) overige gezinsleden, 
welke plaatsvindt in het gezin 
gedurende een relatief korte 
periode. 
Probleemstelling: Welke typen 
hometrainingsmethodieken zijn er 
te onderscheiden? Wat zijn de 
doelstellingen, doelgroep en 
werkwijze van de projecten 
hometraining? Floe ziet de organi-
satiestructuur eruit? 
Opzet: De voor de inventarisatie 
benodigde gegevens zijn 
verzameld middels interviews (aan 
de hand van een gestructureerde 
checklist) met de projectcoOrdi-
nator. In de rapportage is deze 
informatie ingedeeld en samenge-
voegd op basis van de gebruikte 
hometrainingsmethodiek. 
Einddatum: Januari 1988. 
Publikatievorm: Jkl-rapport, 
CWOK: 'Hometraining anno 
1987; een inventarisatie. 

58 
Gedrag van jongeren in relatie 
tot politie en hulpverlening 
dr. TM. Willemsen, drs. J. 
Piederiet en drs. A. van Dijk 

Instituut: Vakgroep Sociale en 
Organisatiepsychologie, Rijksuni- 
versiteit Leiden. 
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de 
normen die verschillende 
opvoeders hebben over ongewenst 
gedrag van jongeren en in de 
vraag of deze normen invloed 
hebben op hun handelen nay. dit 
ongewenste gedrag. Onderzocht 
werd welk ongewenst (strafbaar of 
niet-strafbaar) gedrag jongeren 
vertonen, welke normen 
opvoeders en jongeren zelf 
daarvoor hebben, door welk type 
ongewenst gedrag jongeren in 
aanraking komen met het kinder-
beschermingssysteem, welke straf-
toemeting/behandeling bij welk 
type ongewenst gedrag wordt 
gehanteerd en of dit is beinvloed 
door de normen die men t.a.v. 
ongewenst gedrag van jongeren 
,heeft. 
Opzet: Het onderzoek bestond uit 
twee delen: een vragenlijston-
derzoek t.b.v. de vraag wat 
jongeren uithalen en welke 
normen jongeren en opvoeders 
daarover hebben; een dossieron-
derzoek 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 vragen-
lijsten ontwikkeld, introducties 
gehouden en is men begonnen 
met de afname van de vragen-
lijsten bij een gedeelte van de 
uiteindelijke onderzoekspopulatie, 
te weten scholieren, docenten en 
ouders. In de eerste weken van 
1987 zijn de vragenlijsten 
afgenomen bij politiefunctiona-
rissen, maatschappelijk werkers 
van de Raden voor de Kinderbe-
scherming, Officieren van Justitie 
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en kinderrechters. Tevens is het 
dossieronderzoek verricht. 

Lopend intern onderzoek 

59 
Evaluatie-onderzoek Kwartaal-
kursus 
drs. P.H. van der Laan 

Samenwerkingsverband: Paedolo-
gisch Instituut te Amsterdam, 
Afdeling Gedragstherapie-onder-
zoeken. 
Doe!: In november 1986 is in 
Amsterdam een aanvang gemaakt 
met het experiment Kwartaal-
kursus. De Kwartaalkursus is een 
intensief dagprogramma van drie 
maanden, bedoeld als alternatief 
voor preventieve hechtenis en/of 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
voor jeugdige delinquenten. Net  
project vertoont verwantschap met 
de Britse 'intermediate 
treatment'-projecten. Aan het 
experiment is een 
evaluatie-onderzoek (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 verge-
leken met jongeren die een 
vrijheidsstraf ondergaan. 
Opzet: D.m.v. interviews en 
dossieronderzoek worden 
gegevens verzameld over jongeren 
die gedurende twee jaar de 
Kwartaalkursus bezoeken. Follow-
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 

ondergaan. M.b.v. een geautoma-
tiseerd informatiesysteem wordt 
bekeken of de betrokken jongeren 
nieuwe justitiecontacten hebben. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikaties: Laan, P.H. van der, 
'System monitoring; een Brits 
voorbeeld voor het jongeren-infor-
matiesysteem', in: Justitiele 
Verkenningen, 1986, nr. 9. Laan, 
P.H. van der en C. Verwers 'Inter-
mediate Treatment; een Britse 
jeugdsanctie met mogelijkheden 
voor Nederland', in: Kind en 
Adolescent, 8, 1987. 'Jongeren 
Informatie Systeem, delen 1 tm 9'. 
Maandelijks overzicht voor de 
arrondissementen. Onderzoekteam 
Jeugdbescherming & Jeugddelin-
quentie (1986 en 1987). Laan, P.1-1. 
van der en K. van der Veen, 
'Leren als alternatief voor straf: 
de Kwartaalkursus', in: Justitiele 
Verkenningen, 1988, nr.3. Nog te 
verwachten: interimrapporten, 
eindrapport en artikelen. 

60 
De ontwikkeling van jonge 
uithuisgeplaatste kinderen 
drs. M. van Ooyen-Houben 

Doe!: Beschrijving van de ontwik-
keling van een groep jonge 
kinderen over een periode van 
twee jaar volgend op hun uithuis-
plaatsing, en het nagaan van 
faktoren die de ontwikkeling 
prediceren. 
Probleemstelling: Hoe verloopt de 
ontwikkeling op gedragsniveau, 
op emotioneel en intellektueel 
gebied gedurende twee jaar? Hoe 
is het verband tussen de ontwik-
keling en achtergrondfaktoren 
zoals leeftijd, sekse, oudercontact 
en voorziening? 
Opzet: Bij een groep van 140 
kinderen wordt, vanaf het moment 
van hun eerste uithuisplaatsing, 
gedurende twee jaar op vier 
meetmomenten een aantal 
gegevens afgenomen. Ouders, 
pleegouders, groepsleiders, 
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leerkrachten, maatschappelijk 
werkers en kinderen verstrekken 
gegevens. Er worth gewerkt met 
standaard vragenlijsten, testen en 
interviews. 
Einddatum: Eind I988/begin 
1989. 
Publikaties: Van Ooyen, M. en H. 
de Kort: 'De ontwikkeling van 
jonge uithuisgeplaatste kinderen': 
eerste interimrapport, CWOK, 
1986. Van Ooyen, M. en H. de 
Kort: 'Die Entwicklung von 
jungen Kindern in Pflegefamilien 
und Heimen', in: Proceeding of 
International FICE-Congress, pp. 
87-92, Zitrich, FICE-Verlag, 1987. 
Verwacht: Van Ooyen, M.: ten 
groep risicokinderen nader 
bekeken': tweede interimrapport, 
CWOK, 1988 (in druk). 

61 
Vrijwillige Pleegzorg 
des. P.M.C. Reeuwijk en drs. 
E.G.M.J. Berben 

Aanleiding: In de loop van 1985 
constateerde het Ministerie van 
WVC dat het aantal vrijwillig 
geplaatste jeugdigen in pleegge-
zinnen 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 
achtergronden van deze groei. 
Doe!: 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 pleeg-
gezinplaatsingen? Wat zijn de 
overwegingen die uiteindelijk 
leiden tot een pleegzorgplaatsing? 
Wat zijn de achtergronden en 
verwachtingen rond de pleegge-
zinplaatsingen? Wat is de aard en 

de frequentie van de gegeven 
begeleiding? Hoe verlopen de 
pleeggezinplaatsingen? Wat zijn 
de kenmerken van pleeggezinnen, 
en via welke weg komt men aan 
een pleeggezin? Wat zijn de 

ervaringen van pleegouders, 
ouders en kinderen met de pleeg-

gezinplaatsing? 
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 beeindigd 
zijn. Er zullen interviews plaats-
vinden met begeleidend 
maatschappelijk werkers, ouders, 
pleegouders en kinderen. 
Einddatum: Oktober 1988. 
Publikatievorm: Interimrapport, 
eindrapport. 

62 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbe-
scherming 
des. J.A.M.M. Vissers 

Doe!: Door middel van het 
onderzoek wordt getracht factoren 
op te sporen en te onderscheiden, 
die van invloed sun op de 
verblijfsduur en de residentiele 
carriere van jongeren in kinderbe-
schermingsinrichtingen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
worden drie clusters van varia-
belen, waarvan verondersteld 
wordt dat ze van invloed zijn op 
de verblijfsduur en de carriere, 
met de verblijfsduur en de carriere 
in verband gebracht. Deze clusters 
van variabelen betreffen de 
problematiek van het kind, het 
beleid van en de behandeling in 

• 
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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 inter-
views gehouden over 450 
jongeren, die op basis van een 
justitiele maatregel in deze 
tehuizen verbleven. Daarnaast zijn 
over een selectie van deze groep 
jongeren interviews gehouden met 
de maatschappelijk werkers van 
de begeleidende instantie. 
Verwachte einddatum: Medio 1988. 
Publikatievorm: Tussenrapport 
gepubliceerd binnen de reeks 
Jeugdbescherming en Jeugddelin-
kwentie (J&J) van de CWOK. 
Visser, J. en J. Piederiet, 'De 
residentiele carriere van jongeren 
in de kinderbescherming', tussen-
rapport, CWOK 1987. Het 
eindrapport valt nog in 1988 te 
verwachten, eveneens in de 
J&J-CWOK reeks. 

Lopend extern onderzoek 

63 
Effekten van Home Training 
drs. P.H.M. van den Bogaart en 
drs. P.M.A.E. Wintels 

Onderzoeksinstelling: LISBON 
(Leids Instituut voor Sociaal 
Beleids Onderzoek) en het 
Centrum Onderzoek Jeugdhulp-
verlening (C0J). 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
effecten van hometrainingspro-
jecten die in het aanvullend (c.q. 
substituerend) beleid van de 
overheid worden uitgevoerd. 
Tevens wordt nagegaan, welke 
factoren belemmerend of bevor-
derend kunnen werken op de 
effectiviteit van de door de 
hometrainingsprojecten verleende 
hulp aan gezinnen met zodanige 
problematiek dat uithuisplaatsing 

van een of meer kinderen dreigt. 
Deze hulp vindt bij het gezin thuis 
plaats. 
Opzet: Als kader voor het 
onderzoek is het beleidsmodel van 
Mayer en Greenwood (1980) 
gekozen, een evaluatiemodel voor 
vernieuwend beleid vanaf de 
beleidsplanning tot en met de 
uiteindelijke effecten van het 
beleid. 
Einddatum: September 1988 
Publikatievorm: Evaluatie van 
intensieve thuisbegeleiding 
(Hometraining), 'Tussentijds 
verslag, voorlopige resultaten van 
een onderzoek onder tien experi-
mentele projecten', Leiden: 
LISBON/COJ 1988. Eindverslag. 

64 
Ontwikkeling en invoering van 
een behandelingsprogramma 
drs. J.M. Kok en drs. H. Mencke-
horst 

Instituut: De Aaborg, Groningen; 
Ambulatorium voor Orthopedag-
ogisch onderzoek Groningen; 
Afdeling Gedragstherapie van het 
Paedologisch Instituut 
Amsterdam. 
Doe!: Het onderzoek vormt de 
tweede fase van een in 1984 
gestart project dat gericht is op 
het ontwikkelen van een behande-
lingsprogramma, het Residentieel 
Gedragstherapeutisch Behande-
lingsprogramma (RGB), voor 
bewoners van residentiele groepen 
in instituten voor jeugdhulpver-
!ening. Deze tweede fase bestaat 
uit een evaluatie-onderzoek: het 
verbeteren van het reeds geImple-
menteerde behandelingspro- 
gramma, 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 
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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. 
Einddatum:Juli 1989. 
Publikatievorm: Interimrapporten, 
diverse artikelen, eindrapport. 

65 
Normering en liking COM-
procedure 
drs. K. Mesman Schultz, drs. 
P. JIM. van den Bogaart en drs. 
P.M.H. Naaijer 

Samemverkingsverband: LISBON 
(Leids Instituut voor Sociaal 
Beleidsonderzoek) en het Cal 
(Centrum Onderzoek Jeugdhulp-
verlening, Rijksuniversiteit 
Leiden). 
Duel: De actualisering van de 
COM-procedure voor residentiele 
(en zo mogelijk ambulante) jeugd-
hulpverlening. 
Probleemstelling: De COM-
procedure werd jaren ontwikkeld 
als hulpmiddel bij het formuleren 
van plaatsingsadviezen voor 
adolescente jongens met gedrags-
moeilijkheden. Inmiddels zijn er 
sterke aanwijzingen, dat de 
COM-procedure ruimere 
mogelijkheden biedt, ook voor 
meisjes en jongere kinderen en dat 
de referentiekaders nader bekeken 
dienen te worden. 
One,: De verzamelde gegevens 
van de laatste 2 a 3 jaar uit de 
databestanden van een drietal 
onderzoeken (te weten de 
Gedragstherapie (CT) onder-
zoeken, Kleinschaligheids (KS) 
onderzoeken, en Invoering Behan-
delingsprogramma) zullen worden 
beoordeeld op representativiteit 
en eventueel door aanvulling 

representatief worden gemaakt. 
Vervolgens vindt normering 
plaats. 
Einddatum: Juli 1989, eventueel 
december 1989 indien ook de 

ambulante sector expliciet in het 
onderzoek wordt betrokken. 
Publikatievorm: Artikelen, 
eindrapport. 

66 
Verschillende behandeling van 
jongens en meisjes in de residen-
Bele kinderbescherming (vervolg 
onderzoek) 

drs. J. Piederiet en drs. A. van 
Dijk 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
Sociale en Organisatiepsychologie 
(Rijksuniversiteit Leiden). 
Doe!: Te komen tot een overzicht 
van de mate waarin binnen het 
kinderbeschermingssysteem voor 

jongens en meisjes verschillende 
indicaties, handelswijzen en 
doeleinden worden gehanteerd. 
Probleemstelling: Er bestaan 
verschillende redenen, op grond 
waarvan meisjes en jongens 
worden opgenomen in tehuizen, 
en verschillen in behandeling van 
die jongens en meisjes, zowel in 
de dagelijkse omgang als in de 
globale leer- en opvoedingsdoelen 
die worden gesteld voor jongens 
en meisjes. 
Opzet: Dossieronderzoek, inter-
views en gedragsobservaties. 
Einddatum: Juli 1989 
Publikatievorm: Rapport: 'Wat 
halen meisjes en jongens uit en 
wat vinden wij daarvan'. Rapport: 
'Wat halen nieisjes en jongens uit 
en wat doen we email'. 
Eindrapport, artikelen. 

67 
Benutting en validering van een 
evaluatie-instrumentariurn 
des. 1/17. Pow, des. P.H.M. van 
den Bogaart, des. M. Depla en 
des. K. Mesman Schultz 

Instituut: LISBON (Leids Instituut 
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voor Sociaal Beleidsonderzoek) 
Rijksuniversiteit Leiden, i.s.m. 
Centrum Onderzoek Jeugdhulp-
verlening (RUL). 
Supervisor: prof. dr. M. v.d. Vail. 
Doe!: Enerzijds het begeleiden van 
de introductie en het bevorderen 
van de benutting van het in een 
voorafgaand onderzoek 
ontwikkeld evaluatie-instrument 
voor diverse vormen van residen-
tiele 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 en op 
welke wijze het nut dat de 
tehuizen van dat gebruik kunnen 
hebben kan worden gemaximali-
seerd. De materiaalverzameling 
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. 
Einddatum: Valideringsonderzoek 
1 juli 1988, benuttingsonderzoek 
1 oktober 1988. 
Publikatievorm: Interim- en 
deelrapporten, artikelen, 
eindrapport voor ieder deelon-
derzoek. 

68 
Kwartaalcursus 
drs. N.W. Slot, drs. K. van der 
Veer (procesonderzoek); drs. P. H. 
van der Laan (effectonderzoek) 

Instituut: Ambulatorium van het 
Paedologisch Instituut, Vrije 
Universiteit; CoOrdinatiecom-
missie Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming 
(intern). 
Doe!: 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 gendi-
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-
tenontwikkeling. Eind 1986 ging 
de Kwartaalcursus daadwerkelijk 
van start. 

69 
Prevalentie-onderzoek psych ische 
problemen bij buitenlandse 
adoptie-kinderen 
prof dr. F.C. Verhulst en drs. H. 
Versluis 

Instituut: Instituut voor Kinder-
en Jeugdpsychiatrie (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) en het 
Sophia Kinderziekenhuis 
(Rotterdam). 
Doe!: 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 preva-
lentie 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 proble-
matiek? Hoe groot is het aantal 
kinderen dat in verband met 
gedrags- en/of emotionele proble-
matiek of leerproblematiek wordt 
doorverwezen naar een ambulante 
geestelijke volksgezondheidsin-
stelling of onderwijsinstellingen 
zoals de schooladviesdienst? Hoe 
groot is het aantal kinderen dat in 
verband met gedrags- en/of 
emotionele problematiek residen-
tieel is of wordt behandeld? 
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Opzet: In de eerste fase wordt aan 
de hand van een adressenbestand 
een aantal ouders geselecteerd. Zij 
worden verzocht de Child 
Behavior Checklist (CBCL) en een 
aantal vragen over het kind te 
beantwoorden. Uit deze groep 
warden 'normaalt- scorende en 
risico-groep kinderen geselecteerd 
die nader onderzocht worden o.a. 
door middel van gestandaardi-
seerd psychiatrisch onderzoek en 
de WISC-R. Ook bij de ouders 
wordt een gestandaardiseerd 
interview afgenomen. 
Einddatum:Januari 1989. 
Publikatievorm: Eindrapport en 
diverse artikelen in de interna-
donate vakpers. 

70 
Effecten van kleinschaligheid 
dr. Tj. Zandberg, drs. P.H.M. 
Naaijer en drs. M.H.141. Geeraets 
(Orthopedagogisch Instituut R. U. 
Groningen) 

Samenwerkingsverband: Met 
LISBON (R.U. Leiden) en Paedo-
logisch Instituut te Amsterdam. 
Doe!: Nadat in een eerder 
onderzoek de kenmerken van 
kleinschalige residentiele jeugd-
hulpverlening zijn onderzocht, 
worden in dit onderzoek de 
effecten van deze vorm van jeugd-
hulpverlening onderzocht. 
Probleemstelling: Wat zijn de 
effecten van drie verschillende 
condities waarbinnen klein- 
schalige jeugdhulpverlening 
plaatsvindt op uitgeplaatste 
bewoners? Vergelijking vindt 
plaats met uitgeplaatste bewoners 
van grootschalige voorzieningen. 
Er wordt speciaal gelet op de 
psycho-sociale situatie van de 
jongeren, een half jaar na 
uitplaatsing. (bijy. gezinsrelaties, 
contacten met politie, realisme 

aspiraties, etc.). 
Opzet: De reeds in het vooraf-
gaande onderzoek meewerkende 
tehuizen en de plaatsende 

instanties zijn opnieuw schriftelijk 
en mondeling geenqueteerd. 
Vervolgens zijn ook de uitge-
plaatste jongeren zowel schriftelijk 
als mondeling geenqueteerd. 
Einddatum: November 1988. 
Publikatievorm: Artikelen, 
eindrapport. 
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Universiteiten 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 
'Bonger' 

71 
Misdaadverslaggeving in 
Nederland 
drs. H.J. Franke 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek is grotendeels uitge-
voerd met financiele steun van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek. 
Doe!: 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 
verscheidene functies van het 
politioneel en strafrechtelijk 

apparaat beinvioed hebben en 
beinvloeden. 
Opzet: Tien Nederlandse kranten 
over een periode van bijna 200 
jaar worden steekproefsgewijs 
zowel inhoudelijk als kwantitatief 
geanalyseerd. Door literatuur-
studie en archiefonderzoek wordt 
kennis vergaard die nodig is voor 
interpretatie 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. 

72 
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 strafrechts-
praktijk. Onderzocht wordt hoe 
deze straf zich sindsdien ontwik-
kelde en uitgroeide tot wat zij 
hedentendage is. 
Probleemstelling: De politieke 
besluitvorming, de wetenschappe-
lijke en strafrechtelijke legiti-
mering, en de praktijk van het 
gevangenisleven maken deel uit 
van het onderzoek. Getracht 
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wordt tot een sociologische inter-
pretatie te komen van ontwikke-
lingen die pas over lange termijn 
bezien zichtbaar warden en van 
de opvallende kloof tussen theorie 
en praktijk rond hervormingen in 
het gevangeniswezen. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
bestudering en analyse van kamer-
debatten, brochures, artikelen, 
boeken, gevangenisstatistieken, 
circulaires, en tat van andere 
bronnen waarin empirische kennis 
over ontwikkelingen in het gevan-
geniswezen te vinden is. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor Strafrecht en 
Strafrechtspleging 'Van 
Hamel' 

73 
Maatregelen in het belang van 
het onderzoek in strafzaken en 
de rechtspositie van de verdachte 
mr. A.M. Berkhout-van Poelgeest 

Promotoren: prof. mr . S.A.M. 
Stolwijk en prof. mr. C. Kelk. 
Doe!: Het in kaart brengen van 
bevoegdheden van justitiele 
autoriteiten en de rechtspositie 
van de verdachte met betrekking 
tot de zgn. maatregelen in het 
belang van het onderzoek (art. 222 
en 225 Invoeringswet Strafvor-
dering) die ten opzichte van de 
verdachte kunnen worden 
bevolen. Het onderzoek richt zich 
op een beschrijving van de 
bestaande regelingen van wetge-
vende en pseudowetgevende aard, 
alsmede op een systematische 
beschouwing van dit 
probleemveld. 
Probleemstelling: Wat is de rechts-
positie van de verdachte ten 
aanzien van maatregelen in het 
belang van het onderzoek? Waar 
liggen de grenzen van dergelijke 
maatregelen? 

Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1988/1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

75 
Overdracht en overname van 
strafvervolging near Nederlands 
recht 
mr. R.C.P. Haentjens 

Doe!: Beschrijving naar Neder-
lands recht van een betrekkelijk 
nieuwe vorm van Internationale 
rechtshulp in strafzaken. 
Nederland 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 straf-
zaken? Wat zijn de uitgangs-
punten in de verdragen? Hoe 
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74 
Militaire justitie (straf- en tucht-
recht) in oorlogstijd 
prof mar. G. L. Coo/en 

Doe!: Het beschrijven van het in 
oorlogstijd geldende (en eventueel 
gewenste) militair straf- en tucht-
recht. Daarbij zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaringen die bij 
de toepassing van het militair 
straf- en tuchtrecht in het verleden 
in oorlogstijd zijn opgedaan. De 
vraag die centraal staat, is of de 
knelpunten die destijds zijn gesig-
naleerd 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 militaire justitie 
ook onder de dan geldende 
bijzondere omstandigheden 
adequaat kan opereren. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikel in Militair 
rechtelijk tijdschrift. 



verhoudt de (nieuwe) Nederlandse 
wetgeving zich ten opzichte van 
de verdragen? Wat zijn de normen 
waaraan de organen van de straf-
rechtspleging zich hebben te 
houden? Wat is nog te wensen? 
Opzet: Onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis, implemen-
tatie van de verdragen, wetsge-
schiedenis, literatuur en jurispru-
dentie. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Boek. 

76 
De berechting van de psychisch 
gestoorde delinquent 
mr. Ch. Haffmans 

Promotoren: prof. mr . C.F. Riiter 
en prof. mr . S.A.M. Stolwijk. 
Aanleiding: De samenleving wordt 
soms geconfronteerd met ernstige 
criminaliteit, begaan door 
psychisch gestoorde delinquenten. 
Probleemstelling: Onderwerp van 
het onderzoek is de berechting 
van psychisch gestoorde delin-
quenten, zowel wat betreft de 
materieelrechtelijke als proces-
suele 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 
toepasselijkheid van het materiele 
strafrecht en die aanpassing 
verlangt van het strafprocesrecht. 
De vraag is hoe een en ander 
verwezenlijkt moet worden bij hun 
berechting. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

77 
Massamoord en motivatie 
drs. D. W. de Mildt (A10) 

Promotoren: prof. mr . C.F. Rater 
en prof. dr. H.W. von der Dunk 
(RUU). 
Doe!: Onderzoek naar de 
motivatie van de in de Bondsrepu-
bliek Duitsland sinds 1945 veroor- 
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deelde nazi-misdadigers met 
betrekking tot de door hen 
gepleegde levensdelicten. 
Probleemstelling: De na-oorlogse 
beeldvorming van de 
nationaal-socialistische uitroei-
ingspolitiek gedurende de jaren 
1939 tot 1945 is vooral bepaald 
door het ideeenhistorische 
perspectief waarbinnen de nazi-
ideologie als 'de' verklarende 
factor wordt opgevoerd. Die 
ideologie vormt echter slechts een 
aspect van het complexe geheel 
van drijfveren dat het gedrag van 
de uitvoerders van die politiek 
bepaalde. Het onderzoek richt 
zich dan ook op een nadere 
empirische bestudering en analyse 
van de individuele achtergronden 
van die uitvoerders om zo vast te 
stellen welke (andere) factoren 
van invloed waren op hun gedrag. 
Opzet: Empirisch onderzoek van 
vonnissen uit de BRD met 
betrekking tot nazi-misdadigers en 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

78 
Internationale aspecten van de 
handhaving van wetgeving inzake 
verdovende middelen 
Vakgroep strafrechtsweten-
schappen 
prof mr. C.F. Rater en mr. 
R.C.P. Haentjens 

Doe!: Toegankelijk maken van 
bronnen. 
Probleemstelling: Wat is het inter-
nationale kader waarin de straf-
rechtelijke 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 
Nederlandse beleid? 
Opzet: Onderzoek van verdragen, 
wetgeving, literatuur, jurispru-
dentie en andere bronnen. 
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Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Artikelen. 

79 
Justiz- und N.S.-Verbrechen 
prof mr. CF. Rater 

Doe!: 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, geanno-
teerde 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. 

80 
Misbruik, fraude, oneigenlijk 
gebruik en de betekenis van het 
strafrecht bij de handhaving van 
de sociale zekerheidswetgeving 
mr. J.M. Verheul 

Promotoren: prof. mr. L.J.M. de 
Leede en prof. mr . P.J.P. Tak. 
Doe!: De problematiek van de 
rechtshandhaving in het fiscale en 
sociale zekerheidsstelsel wordt 
aanzienlijk versterkt door 
onzekerheid omtrent de begrippen 
misbruik, oneigenlijk gebruik en 
fraude, alsook door de 
complexiteit van de gedrags- en 
sanctienormen en van de handha-
vingsmodaliteiten. 
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-/fraudevormen en 
sanctiewegen, met bijzondere 
aandacht voor de strafrechtelijke 
handhavingsreacties en getoetst 
aan normen van recht- en doelma-
tigheid. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, 
rechtspraak- en veldonderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

81 
Jeugdstrafprocesrecht 
mr. M.J.M. Verpalen 

Promo/or: prof. mr . S.A.M. 
Stolwijk. 
Doe!: Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de 
bepalingen betreffende het jeugd-
strafprocesrecht ten behoeve van 
de rechtspraktijk. 
Probleemstelling: De bepalingen 
betreffende het jeugdstrafproces-
recht zijn geformuleerd als uitzon-
deringen op het in beginsel van 
toepassing verklaarde strafproces-
recht voor strafrechtelijke 
meerderjarigen. Als leidraad dient 
de vraag waarom de desbetref-
fende uitzonderingen noodzakelijk 
dan wel wenselijk werden geoor-
deeld. Aan de hand van de 
ontwikkelingen van de laatste 
jaren op dit terrein wordt bezien 
of de uitzondering nog beant-
woordt aan de aanvankelijke 
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 ontwikke-
lingen en te verwachten wetswijzi-
gingen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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82 
Functioneel daderschap en straf-
rechtelijke deelneming 
mr. A.M. van Woensel 

Promotor: prof. mr. S.A.M. 
Stolwijk. 
Doe!: 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 
deelnemer eerst strafbaar zijn 
wanneer zij daadwerkelijk een 
strafbaar felt hebben gepleegd. 
Onderzocht wordt in hoeverre 
deze ontwikkeling ertoe zal leiden 
dat de leerstukken over 
deelneming (art. 47 en 48 
Wetboek van Strafrecht) 
herziening behoeven. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie 

83 
Recherche en automatisering 
dr. H.G. van de Bunt 

Samenwerkingsverband: Met J. 
Rademaker (Willem Pompe 
Instituut Utrecht). 
Doe!: Vergroten van het inzicht in 
aard en effectiviteit van de politie-
automatisering. 
Probleemstelling: Welke bijdrage 
levert de automatisering van 
interne gegevensbestanden (H KS, 
CID) aan de effectiviteit van 
recherchewerk. 
Opzet: Case-study van een 
gemeentepolitiecorps (participe-
rende observatie, dossieron- 

derzoek, gestructureerde inter-
views). 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Artikelen, boek. 

84 
Filters in het strafproces: 
onderzoek naar de behandeling 
van buitenlanders in het straf-
proces en naar ontwikkelingen in 
het sepotbeleid 
drs. C. Maas-de Waal en drs. J. 
Stuyling de Lange 

Doe!: 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 
onderzoek, 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 
onderzoek naar de sociale 
processen achter genoemde filter-
werking. 
Opzet: In eerste aanleg zal gebruik 
gemaakt worden van uitgebreide 
cijfermatige gegevens van het CBS 
waarop enkele statistische 
analyses zullen worden uitge-
voerd. 
Einddatum: Eind 1988. 

85 
Evaluatie van het criminaliteits-
preventiebeleid bij de gemeente 
Amsterdam 
drs. C. Maas-de Waal en prof 
dr. E. Blankenburg 

Samenwerkingsverband: Bureau 
Criminaliteitspreventie 
Amsterdam. 
Opzet: Vijf aktiviteiten in het 
beleid van de gemeente 
Amsterdam om massaal voorko-
mende criminaliteit tegen te gaan 
zullen zowel met behulp van 
scriptie-onderzoek door studenten 
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als met eigen onderzoek 
geevalueerd warden: opzet en 
gebruik dat gemaakt wordt van de 
verniel-registratie, wijkgerichte 
akties van wijk-coordinatoren, de 
probleem-oplossende strategic 
voor een buurtgerichte aanpak, 
het verhalen van schade en het 
beleid van scholen ter bestrijding 
van jeugdvandalisme. Jaarlijks zal 
een interviewronde bij beleids-
ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam en enkele betrokkenen 
worden gehouden om een 
overzicht over de coordinatie van 
de verschillende programma's bij 
de gemeente te geven. 
Einddatum: Augustus 1991. 

86 
Automatisering bij de politie 
nut P.J.M. Steultjens 

Promotoren: prof. dr. E. 
Blankenburg en dr. H.G. van de 
Bunt. 
Doe!: Het onderzoek maakt deel 
uit van het in ontwikkeling zijnde 
onderzoeksprogramma over 
technologic en strafrechtspleging 
van het lnstituut voor Crimino-
logie en Rechtssociologie, Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
Probleemstelling: Onderzoek naar 
het rendement en de gevolgen van 
geautomatiseerde gegevensopslag-
en verwerking op het politiewerk. 
Opzet: Literatuurstudie en veldon-
derzoek. Verder is de onderzoeks-
opzet nog in ontwikkeling. 
Einddatum:I992. 
Publikatievorm: Artikelen en 
dissertatie. 

87 
Karrierepatronen van Marok-
kaanse jongeren 
dhr. H. Werdminder 

Promotor: prof. dr. E. 
Blankenburg. 
Doe!: Het bezien van karrierepa-
tronen van een groep Marok-
kaanse jongeren die ooit crimineel 
zijn opgevallen. Is er met het 

leeftijdsverschil een verandering 
bij de sociale bindingen te consta-
teren? Indien ja, stelt deze een 
proces van criminalisering of juist 
de-criminalisering voor? 
Opzet: Observaties en interviews, 
panel van een groep die vijf jaar 
geleden onderzocht is. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

88 
Politie-optreden inzake vrouwen-
mishandeling door Turkse en 
Marokkaanse (ex-)echtgenoten 
drs. M. Wiistmann 

Supervisor: dr. H.G. van de Bunt. 
Probleemstelling: Welke interpre-
taties en opvattingen over 
mediterrane omgangsvormen 
tussen mannen en vrouwen zijn in 
het politie-optreden operationeel 
en welke stijI van werken is 
dominant in het politie-optreden? 
Opzet: Participerend observatie-
onderzoek en afnemen van inter-
views. 
Einddatum: Oktober 1989. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en 
Forensische Psychiatric 

89 
De politierechter tussen rechtsbe-

- ginselen en normhandhaving 
mr. drs. W.M.C. van den Berg 

Promo/open: prof. T.M. Schalken 
en (copromotor) prof. J. 
Remmelink. 
Doe!: Doel van het onderzoek is te 
komen tot een evaluatie van het 
functioneren van de politierechter, 
getoetst aan de geldende nationale 
en internationale rechtsbeginselen. 
Een nieuwe profielschets van de 
politierechter zal ontwikkeld 
worden in het licht van de aange-
scherpte internationale jurispru-
dentie en op grond van de eisen 
die doelmatigheid en beheers-
baarheid stellen. 
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Probleemstelling: Voldoet het 
instituut van de politierechter aan 
de verwachtingen die de wetgever 
er destijds van heeft gehad en aan 
de eisen die, gelet op de rechtsbe-
ginselen die nationaal en interna-
tionaal gelden, aan een 
eenvoudige doch niettemin 
zorgvuldige rechtsbedeling gesteld 
moeten worden? 
Opzet: Literatuurstudie, jurispru-
dentie-onderzoek, praktijkon-
derzoek waarbij politierechterzit-
tingen geauditeerd zullen worden 
ter verzameling van relevante 
voorbeelden en interviews zullen 
worden gehouden met politie-
rechters, officieren van justitie en 
advocaten. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

90 
Rechtspleging in het kader van 
de Krankzinnigenwet 
B.Y. Cools 

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

91 
Strafrecht en computermisbruik 
H.W.K. Kaspersen 

Probleemstelling: Is, in verband 
met computermisbruik, aanvulling 
of wijziging van de thans in 
Nederland geldende strafwetten 
gewenst? 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

92 
Politiebevoegheden bij 
ontdekking op heterdaad 
drs. J. Naeye 

Promotor: prof. J. Remmelink. 
Doe!: Het onderzoek beoogt een 
bijdrage te leveren aan de 
beschrijving van politiebevoegd-
heden bij ontdekking op 
heterdaad in het spanningsveld 
tussen enerzijds de juridische 
theorie (rechtersperspectief) en 
anderzijds het routine-optreden 
van de getiniformeerde politie 
(politieperspectief). Er wordt 
daarbij tevens aandacht 
geschonken aan de wijze waarop 
de verdachte de toepassing van 
deze bevoegdheden ervaart 
(publieksperspectief). 
Probleemstelling: Op welke wijze 
worden de politiebevoegdheden 
bij ontdekking op heterdaad van 
strafbare feiten juridisch genor-
meerd en in de dagelijkse politie-
praktijk 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 
politie(vak)literatuur; praktijkon-
derzoek bij 21 politiekorpsen 
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 
politie-agenten naar aanleiding 
van speciaal daarvoor ontwik-
kelde onderzoeksfilmpjes en een 
straatexperiment onder 'real-life' 
condities. 
Einddatum: Het veldwerk werd 
afgerond in 1986; het eindverslag 
wordt afgerond in 1988. 
Publikatievorm: Tijdschriftarti-
kelen; bijdrage aan Vademecum 
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strafzaken; dissertatie; onder-
wijsfilm. 

93 
De verhouding tussen het 
Openbaar Ministerie en het 
bestuur van 's Rijks belastingen 
terzake van de opsporing en 
afdoening van fiscale delicten. 
mr. drs. J. Wortel 

Promotor: prof. mr . 
Corstens. 
Het fiscaal strafrecht houdt voor 
de opsporing en afdoening van 
vergrijpen tegen de belastingwet-
geving een aantal opmerkelijke 
afwijkingen in van het commune 
strafrecht. Dit onderzoek concen-
treert zich op de formeelrechte-
lijke aspecten. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan zowel de 
rase 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 mogelijk-
heden van de uitspraak van de 
strafrechter ten opzichte van de 
mogelijkheden waarover de belas-
tingdienst 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 overtre-
dingen. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

94 
Ongelijkheidsopvattingen in de 
18e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doe!: Literatuurstudie naar de 
opvattingen van de verlichtingsfi-
losofen over sociale ongelijkheid. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
gebruik van historische bronnen. 

Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

95 
Etiologische verklaringen in de 

I8e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doe!: Literatuurstudie naar 18e 
eeuwse opvattingen over het 
ontstaan van misdaad. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
gebruik van historische bronnen. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

96 
Gall in Holland 
drs. J. Allersma 

Doe!: De invloed van Gall's 
hersenonderzoekingen op de 
Nederlandse wetenschap. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
gebruik van historische bronnen. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Rapport. 

97 
Ontwikkelingen in geregistreerde 
criminaliteit 
dr. H.L.W. Angenent 

Doe!: 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. 

98 
Preventieproject Randgroepjon-
geren 
dr. H.L.W. Angenent 

Doe!: Evaluatie van een project in 
Ooststellingwerf ten behoeve van 
de Commissie 'Kleine Crimina-
liteit'. 
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Opzet: Observaties en interviews 
met randgroepjongeren. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

99 
Recreatiecriminaliteit 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Justitie, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Provincie 
Zeeland. Onderzoek ten behoeve 
van de Commissie "Kleine Crimi-
naliteit". 
Doe!: Onderzoek naar de crimina-
liteit van jongeren in recreatiege-
bieden langs de Nederlandse kust. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikel 
en boek. 

100 
Tehuisweglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor Orthopedagogiek, Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Doe!: 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 
weglopen. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. Met een 
honderdtal weglopers worden 
diepte-interviews gehouden. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

101 
Weglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor Orthopedagogiek, Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Doe!: Vastgesteld wordt wat de 

omvang is van het 'weglooppro-
bleem'. Vetvolgens wordt 
nagegaan in hoeverre het (toene-
mende) weglopen van jeugdigen 
uit gezinnen, van school en uit 
inrichtingen te verklaren is vanuit 
de positie(s) die zij in de 
genoemde structuren innemen 
enerzijds en de (toegenomen) 
opvangmogelijkheden die de 
huidige samenleving hen biedt 
anderzijds. Daarnaast zullen ook 
de individuele kenmerken van 
weglopers de aandacht krijgen. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport, artikelen, boek. 

102 
De verlenging van TBR 
mr. F.A.M. Bakker en drs. T.R. 
Drost 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Justitie. 
Doe!: Een analyse van de factoren 
die van invloed zijn op de 
beslissing tot wet of niet verlengen 
van een TBR-stelling. In het 
onderzoek zullen zowel de vorde-
ringsbeslissing van het O.M. als 
de verlengingsbeslissing 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 ruim 100 
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 ongeveer 75 van deze zaken 
de zitting in de Raadkamer bijge-
woond en geanalyseerd. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en artikel. 
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103 
Voetbalvandalisme 
.1. Boerma. dr. H. Timmerman en 
dr. F.P.H. Dijksterhuis 

Doe!: F3eschouwing over het effect 
van de beleidsmaatregelen ten 
aanzien van voetbalvandalisme. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Juli 1988 
Publikatievorm:Scriptie. 

104 
Slachtofferenquete in Coevorden 
A.J. David, R. Arends en dr. H. 
Timmerman 

Doe!: Het ondersteunen van een 
preventiebeleid ten aanzien van 
criminaliteit in Coevorden. 
Probleemstelling: Kijken in 
hoeverre de politiecijfers 
betrouwbaar zijn voor de 
misdrijven fietsendiefstal en 
vernieling. 
Opzet: Aan 1000 hoofdbewoners 
van panden is een slachtofferen-
quete toegestuurd. Opgegeven kan 
worden van welke misdrijven ze 
slachtoffer zijn geworden. Tegelij-
kertijd worden de politiecijfers 
van hetzelfde jaar overgenomen. 
Einddatum: September 1988. 
Publikatievorm:Scriptie en 
artikelen. 

105 
Ondenvijs en delinquentie: 
relatie tussen het functioneren op 
school en delinquent gedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. IA. 
Nijboer 

Samenwerkingsverband: Enkele 
gemeenten en schooldirecties. 
Doe!.' Doelstelling van dit 
onderzoek is te komen tot een 
beschrijving in een integratief 
theoretisch model van de factoren 
waardoor leerlingen onder invloed 
van het onderwijs delinquent 
gedrag gaan vertonen. Met name 
het procesmatige karakter hiervan 
en de condities waaronder dit 
proces plaatsvindt worden onder-
zocht. 

Opzet: Uit een grotere steekproef 
van leerlingen wordt een 
'purposive sample' getrokken. Di( 
panel van leerlingen wordt 
gedurende vijf jaar jaarlijks 
geinterviewd. Daarbij worden 
kwantitatieve methoden gehan-
teerd. Door het longitudinale 
karakter van het onderzoek kan 
een beter inzicht worden 
verkregen in het procesmatige 
verloop van delinquent gedrag. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
porten en artikelen. 

106 
lnhoud en verloop van de tenuit-
voerlegging van de TBR 
drs. T.R. Drost en drs. J. Ph. 
Eggink 

Doe!: 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. 

107 
Recidive van ex-TBR-gestelden 
op lange termijn 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. 
Eggink 

Doe!: Analyse van recidive van ca. 
150 ex-TF3R-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. 
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108 	 opvoedingsproblemen geselec- 
De rot van de psychiatrie in de 	teerd. Deze jongens worden 
TBR 	 gedurende drie jaar jaarlijks via 
drs. T.R. Drost en mr. drs. M.J. 	'diepte-interviews' benaderd. 
Winkels 	 Einddatum: 1991. 

Promotoren: prof. dr. R.W. 	Publikatievorm: Dissertatie en 
Jongman en prof. mr . C. Kelk. 	artikelen. 
Doe!: Het onderzoek betreft de 
oplegging, tenuitvoerlegging en 	110 
verlenging/beeindiging van de 	Het functioneren van de Arbeids- 
TBR. Het accent ligt op beide 	inspectie 
laatste onderdelen. Geanalyseerd 	drs. R.H. Harrijvan, dr. F.P.H. 
zal worden welke gevolgen, 	Dijksterhuis en dr. H. 
rechtspositioneel gezien, zijn 	Timmerman 
verbonden aan het feit dat psy- 	Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
chiatrie en gedragswetenschappen Doe!: In hoeverre kunnen arbeids- 
in het rechtsgebied van de TBR 	recht en strafrecht leren van 
als belangrijke hulpweten- 	elkaars sanctiemogelijkheden 
schappen zijn ingeschakeld. Een 	(alternatieve afdoeningen). 
en ander vindt plaats aan de hand Probleemstelling: Welke sanctie- 
van empirisch onderzoek rond 	mogelijkheden worden door de Al 
rechterlijke beslissingen en 	gehanteerd, onder welke omstan- 
klinieksbeslissingen. 	 digheden, en welke zijn het meest 
Opzet: Het empirisch materiaal 	effectief? 
wordt verzameld in enkele TBR- 	Opzet: Empirisch onderzoek door 
inrichtingen en heeft met name 	middel van door de medewerkers 
betrekking op beslissingen, die de van de Al te Groningen ingevulde 
inrichting voor of over de TBR- 	bezoeksrapporten in het kader van 
gestelden neemt. 	 de ARBO-wet in de bouw en in de 
Einddatum: 1990. 	 industrie gedurende het jaar 1987. 
Publikatievorm: Dissertaties. 	Einddatum: 1989. 

Publikatievorm: Dissertatie en 
109 	 artikelen. 
Posities, houdingen en perspec- 
tieven van probleemjongeren 	111 
drs. H.R. Ferwerda (begeleiding 	Maatschappelijke positie van 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A. 	jongeren 
Nijboer) 	 drs. O.J.A. Janssen 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. Samenwerkingsverband: Ministerie 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de 	van Onderwijs en Wetenschappen. 
processen die leiden tot een 	Doe!: Ontwikkeling van een 
ontwikkeling in de richting van 	theoretisch model, dat tot een 
(ernstig) delinquent gedrag bij 	samenhangend onderzoekspro- 
probleemjongeren en in de rol die gramma op het terrein van de 
het onderwijs daarbij speelt. 	jongerenproblematiek kan leiden. 
Probleemstelling: Hoe ontwikkelt 	Opzet: Literatuurstudie en secun- 
het delinquente gedrag zich bij 	daire analyse 
jongens met school- en opvoe- 	Einddatum: 1988. 
dingsproblemen en wat kunnen 	Publikatievorm: Onderzoeks- 
wij daar op basis van levensge- 	rapport en artikelen. 
schiedenissen over zeggen? 
Opzet: Uit een 'purposive sample' 
zijn ca. 80 jongens met school- en 
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112 
HerGinegebruik onder respec-
tabele jongeren 
drs. O.J.A. Janssen en drs. J.H. 
van Sinderen 

Samenwerkingsverband : Ministerie 
van WVC. 
Doe!: Studie van het problema-
tische herothegebruik onder 
respectabele jongeren. 
Probleemstelling: Onderscheiding 
van typen heroinegebruik onder 
respectabele jongeren. 
Opzet: Veldstudie met behulp van 
open interviews, opgenomen op 
de band. Bij de materiaalver-
werking worden de interviews 
omgezet in gestructureerde biogra-
fieen. De interpretatie van het 
materiaal vindt plaats in een 
verklaringskader dat algemeen 
maatschappelijke factoren 
alsmede factoren uit de dagelijkse 
leefwereld van de gebruikers 
bevat. De analyse mondt uit in 
een typologie van heroinege-
bruikers. 
Einddatum: Eind 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en artikel. 

113 

Maatschappelijke ongelijkheid 
en criminaliteit 
prof dr. R.W. Jongman, dr. H. 
Timmerman en drs. R. van Dal 

Samenwerkingsverband: CBS, 
Vakgroep Econometrie Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Doe!: Na te gaan of er landelijk 
een relatie te vinden is tussen de 
(mate van) ongelijkheid en de 
aard en omvang van de crimina-
liteit. 
Probleemstelling: Is er een statis-
tisch 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 
gemeenten? 

Opzet: Empirisch onderzoek op 
basis van gegevens van het CBS. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Artikel. 

115 
Marginale jongens/jongvol-
wassen mannen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de 
The 

Samenwerkingsverband: Gemeente 
Smallingerland. 
Doe!: Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door 
categorieen jongens/mannen, die 
zich in de fase van de jongvolwas-
senheid bevinden, veelal met een 
uitkering, en die met name 
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114 
Werkloosheid en straftoemeting 
II. Gespreksrondes met rechters 
en Officieren van Justitie 
drs. G. Kannegieter, drs. J. 
Strikwerda, prof. dr. R. MC 
Jon gown en dr. H. Timmerman 

Promo/or: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de 
processen, die (onbedoeld) 
ongelijke straftoemeting aan 
ongelijke sociale categorieen in de 
samenleving tot gevolg hebben. 
Probleemstelling: Hoe is te 
verklaren data. werklozen 
zwaarder gestraft worden dan 
werkenden (overige omstandig-
heden gelijkgehouden) en b. dat 
laatste wel opgaat voor vermo-
gensmisdrijven, doch niet voor 
mishandelings- en vernielings-
zaken? 
Opzet: Empirisch onderzoek. 
Interview met alle bij politierech-
terzaken betrokken rechters en 
OvJ's in het hofressort 
Leeuwarden. 
Einddatum: December 1987. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport voor subsidiegever 
(ACEWO, Ministerie van Justitie) 
en dissertatie over werkloosheid in 
straftoemeting I en 2. 



afkomstig zijn uit lagere sociaal-
economische strata. Via de recon-
structie van hun biografieen en 
ontwikkelingen daarbinnen wordt 
getracht een typologie van 
'discoursen' te ontwikkelen en 
deze te plaatsen in de ontwikke-
lingen binnen de verzorgingsstaat. 
Probleemstelling: Welke overle-
vingsstrategieen worden 
ontwikkeld en in hoeverre is er 
sprake van normalisering van 
vormen van deviantie/delin-
quentie? Discoursanalyse in 
relatie met de klassecultuur, 
generationele subculturen en de 
dominante cultuur. Biografische 
analyse van doorlopen discursieve 
trajecten (positiesequenties en 
socialisatie-ervaringen). 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van biogra-
flan. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

116 
Marginale meisjes/jongvolwassen 
vrouwen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de 
Bie 

Samenwerkingsverband: Gemeente 
Smallingerland. 
Doel:Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door 
categorieen meisjes/vrouwen, die 
zich in de fase van de jongvolwas-
senheid bevinden, veelal met een 
uitkering, en die met name 
afkomstig zijn uit lagere sociaal-
economische strata. Via de recon-
structie van hun biografieen en 
ontwikkelingen daarbinnen wordt 
getracht een typologie van 
'discoursen' te ontwikkelen en 
deze te plaatsen in de ontwikke-
lingen binnen de verzorgingsstaat. 
Probleemstelling: Welke overle-
vingsstrategieen worden 
ontwikkeld en in hoeverre is er 

sprake van normalisering van 
vormen van deviantie/delin-
quentie? Discoursanalyse in 
relatie met de klassecultuur, 
generationele subculturen en de 
dominante cultuur. Biografische 
analyse van doorlopen discursieve 
trajecten (positiesequenties en 
socialisatie-ervaringen). 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van biogra-
Flan. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

117 
Sociale positie en criminaliteit 
drs. G.J. Ploeg, prof dr. R. W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Toetsing van het op het 
Criminologisch Instituut van de 
RUG ontwikkelde theoretisch 
model (zie Tijdschrift voor Crimi-
nologie, 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 
maatschappelijk en relationeel 
gebied? 
Opzet: Empirisch onderzoek door 
middel van (diepte-)interviews met 
vier categorieen van 100 respon-
denten, te weten: werkenden met 
een relatief hoge sociale positie; 
werkenden met een relatief lage 
sociale positie; langdurig 
werklozen; 'first-offenders' 
(politiecontact). 
Einddatum:Januari 1990. 
Publikatievorm: Tussentijdse 
verslagen t.b.v. subsidiegever 
(ZWO), dissertatie en artikel. 
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118 
Reproductie en ontwikkeling van 
het herdinegebruik in Nederland. 
drs. J.H. van Sinderen, 0. Doosje 
en drs. 0.J.A. Janssen (projectsu-
pervisor) 

Samenwerkingsverband: Ministerie 

van WVC. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
regionale verschillen in het 
heroineprobleem. 
Probleemstelling: Het ontwerpen 
van een theoretisch kader 
waarbinnen regionale verschillen 
van het heroineprobleem in 
Nederland kunnen worden bestu-
deerd. Hierbij gaat het om de 
samenhang van het heroInepro-
bleem met processen van margina-
lisering, sociale desintegratie, 
criminaliteit en werkloosheid 
(eerste fase van het onderzoek). 
Opzet: Bepalen van een regio- 

. indeling aan de hand van een 
ruimtelijke clustering, waarbij als 
variabelen de omvang van het 
herothegebruik, overtreding van 
de opiumwet en de relatie tussen 
criminaliteit en herotnegebruik 
worden gehanteerd (omvang en 
verspreiding van het herolnepro-
bleem). In tweede instantie wordt 
per regio een statistische analyse 
uitgevoerd om de samenhang met 
marginalisering, sociale desinte-
gratie, criminaliteit en 
werkloosheid te analyseren. Naast 
bovenstaande statistische analyse 
wordt een trendstudie verricht 
naar de recente theoretische 
literatuur over dit onderwerp. 
Einddatum: December 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-

rapport. 

119 
Follow-up onderzoek onder 
langdurige herobegebruikers 
drs. K. Swierstra 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Centraal staat de vraag naar 
de verdere levensloop van respon- 

denten uit eerder onderzoek onder 
heroinegebruikers. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
onder herotnegebruikers in 
Nederland wordt geprobeerd het 
merendeel van de respondenten 
nit een in 1982 afgerond 
onderzoek opnieuw te inter-
viewen. De verdere levensloop 
van de betrokkenen wordt bestu-
deerd: bun voortgezette heroine-
carriere, (perioden van) absti-
nentie, overleven, enz. 
Opzet: Kwantitatief en kwalitatief 
follow-up onderzoek bij een in 
eerder onderzoek betrokken groep 
van herolnegebruikers. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

120 
Het transactie- en sepotbeleid 
van het O.M. 
T. van der Zee, prof dr. R.W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Doe!: Verklaring te vinden voor 
het feit dat in het onderzoek 
'Werklozen in de Rechtszaal 
verhoudingsgewijs aanzienlijk 
meer werklozen voor de rechter 
bleken te komen dan verwacht 
mocht worden op grond van de 
aantallen werkenden/werklozen 
die bij het O.M. 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 getran-
sigeerd worden; het O.M. voert 
een - voor de werklozen negatief 
uitvallend - selectief beleid; 
werklozen gaan minder vaak op 
een aangeboden transactie in. 
Opzet: Dossierstudie op de 0.M.'s 
in het hofressort Leeuwarden. 
Einddatum: December 1988. 
Publikatievorm: Scriptie en artikel. 
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Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

121 
Criminaliteit en strafgevoe-
ligheid 
prof dr. W. Buikhuisen 

Vraagstelling: Bestaat er een 
verband tussen strafgevoeligheid 
(het vermogen vermijdingsgedrag 
te leren) en normovertredend 
gedrag? In hoeverre wordt strafge-
voeligheid mede bepaald door 
psychologische, neuropsycholo-
gische 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-report'-vragenlijst. De proef-
personen zullen uitgebreid 
psychologisch, neuropsycholo-
gisch en psycho-fysiologisch 
worden onderzocht. Daarnaast 
worden zij uitgebreid gelinterviewd 
over hun ouderlijk huis en hoe zij 
als kind functioneerden op school, 
in hun vrije tijd en thuis. 
Einddatum: Vanaf eind 1988. 

122 
Crimineel gedrag versus psycho-
somatische aandoeningen 
prof dr. W. Buikhuisen, drs. P. 
van den Eshof dr. E.H.M. 
Eurelings-Bontekoe, drs. A. ter 
Haar en drs. P.J. Laanen 

Doe!: Sommige jongeren reageren 
op problemen door aandacht-
vragend gedrag (waaronder crimi-
naliteit) te vertonen. Anderen 
reageren hierop via psychoso-
matische aandoeningen. Het 
onderzoek richt zich op de vraag 

waarom de een met Justitie in 
aanraking komt terwijl de ander 
in de volksgezondheidskanalen 
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 
in gedragstermen vertalen, terwij1 
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: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
tijdschriftartikelen. 

123 
Achtergronden van chronische 
jeugddelinquentie 
prof dr. W. Buikhuisen, drs. P. 
van den Eshof C. van der Plas- 
Korenhoff en R.C.G. Verbeek 

Doe!: Toetsing van de werkhypo-
these dat bij chronische jeugdde-
linquenten sprake is geweest van 
een mislukt socialisatieproces; 
onderzoeken welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor dit 
mislukte socialisatieproces; bestu-
deren 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 crimina-
liteit. 
Onderzoeksgroep: Geregistreerde 
jeugddelinquenten en een contro-
legroep van niet-delinquenten. 
Onderzoeksinstrument: Dit bestaat 
uit drie delen: een uitgebreid 
interview over het ouderlijk huis, 
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het functioneren van de betrok-
kenen op school, bun vrijetijdsbe-
steding en hun vriendengroep; een 
neurologisch onderzoek; een 
psychologisch onderzoek. 

Einddatum: Vanaf 1989.   

124 
Weglopen en criminaliteit 
dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, 
prof dr. W. Buikhuisen en Chr. 
Rademaker 

Doe!: Het bestuderen van de 
achtergronden van het van huis 
weglopen; het bestuderen van de 
relatie tussen weglopen en crimi-
naliteit ; vergelijking van 
weglopers en kinderen die niet 
weglopen m.b.t. het ouderlijk huis 
en een aantal persoonlijkheids-
kenmerken. 
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-
repore-vragenlijst. 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, 
verschijningsvorm en bantering 
van problemen die zijn ontstaan 
ten gevolge van negatieve 
ervaringen in de vroege jeugd. 

Einddatum: 1989. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 

125 
Allendeling door de kinderpo-
litie en de jeugdrechters 
mr. CC. Beyer-Lazonder en dr. 
A.R. Hauber 

Doe!: Uit bestudering van de 
literatuur bestaat de indruk dater 
grote verschillen zijn in het afhan-
delingsbeleid tussen de afdelingen 

, van de kinderpolitie in verschil-
lende 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 aange-
toond 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 
stralbare gedragingen van 
jongeren dan die in grote steden. 
Van de gelegenheid wordt gebruik 
gemaakt om na te gaan in welke 
mate alternatieve straffen warden 
toegepast en in welke omstandig-
heden 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 afhandelings-
beleid in een zestal steden van 
uiteenlopende grootte te verge-

lijken. 
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126 
Vandalisme internationaal bezien 
dr. A.R. Hauber 

Doe!: Vandalisme wordt 
beschouwd als een probleem dat 
orn 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 speci-
fieke variabelen welke met vanda-
listisch gedrag samenhangen. Dit 
inzicht kan mogelijk bijdragen tot 
een oplossing van dit probleem. 
Opzet: Vraaggesprekken met 
scholieren, werkende jongeren, 
werkloze jongeren, leerkrachten, 
jongerenwerkers en politie. 

127 
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 varia-
belen m.b.t. de schoolsituatie 
welke preventief werkt wat betreft 
het optreden van crimineel 
gedrag. 

128 
Achtergronden van spijbelgedrag 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. H.M. Willemse 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met het RIAGG-
Den Haag Zuid-West. 
Doe!: Er bestaan tal van aanwij-
zingen 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 regel-
matig spijbelen vergelijkbare 
persoonlijkheidstrekken vertonen 
met overtreders van strafrechte-
lijke normen; beide categorieen 
zijn bijvoorbeeld bereid risico's te 
nemen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
richt zich op de volgende 
aspecten: de actuele hoogte van 
het schoolverzuim, bepaald aan de 
hand van onderzoek bij scholen, 

zowel bij leerlingen als docenten 
en de persoonlijkheidsachter-
gronden (inclusief dader/slachtof-
ferstudie) van de spijbelaars in 
relatie tot de niet-spijbelaars. 
Opzet: De spijbelaars kunnen 
worden gedetecteerd via de 
RIAGG's in Den Haag, de school-
directeuren en wellicht ook via de 
politie. 

129 
Psychologische factoren in 
verband met afwijkend gedrag 
van jongeren 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet 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 georien-
teerde gedragswetenschappen zijn 
geuit tegen psychologische verkla-
ringen van ongewenst gedrag. 
Tenslotte zal ook aandacht 
worden geschonken aan impli-
caties die psychologische bevin-
dingen hebben voor bepaalde 
strafrechtelijke opvattingen en 
uitgangspunten. Twee groepen 
theorieen zullen in dit kader 
bijzondere aandacht krijgen: de 
leertheorieen en de persoonlijk-
heidstheorieen. 

130 
Evaluatie-experiment ter 
preventie van jeugdcriminaliteit 
in een middelgrote gemeente 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn-
vliet en drs. A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Betref- 
fende gemeente. 
Doe!: Nagaan of en in hoeverre 
het mogelijk is om jongeren met 
behulp van positieve reinfor-
cement van crimineel gedrag af te 
houden. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
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hypothesen: 1. Door actieve parti-
cipatie van de jeugd vermindert 
de jeugdcriminaliteit. 2. Door 
aanpak van het (jeugdig) slachtof-
ferschap vermindert de jeugdcri-
minaliteit. 
Opzet: Empirisch onderzoek. 
Onderzoekspopulatie: steekproef 
van jongeren woonachtig in 
(bepaalde wijken van) de betref-
fende gemeente. 
Einddatum:1990. 
Publikatievorm: Eindrapport, 
tijdschriftartikelen. 

131 
Slachtofferhulp zonder omwegen 
dr. A.R. Hauber en drs. A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Gemeen- 
tepolitie van 's Gravenhage. 
Doe!: Evaluatie experiment van 
nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp bij de Haagse 
politie. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothesen, dat door deze nieuwe 
werkwijze de samenwerking 
tussen politie en hulpverleners is 
verbeterd, de slachtoffergerichte 
houding van de politie is toege-
nomen en dater meer slachtoffers 
zijn doorverwezen. 
Opzet: Empirisch onderzoek. 
Informatieverzameling d.m.v. 
interviews, observaties en attitude-
testen. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Eindrapport, 
artikel in Justitiele Verkenningen, 
artikel in internationaal tijdschrift. 

132 
Straftoemeting en persoonsfac-
toren 
drs. L. G. Toornvliet en drs. H.M. 
Willemse 

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

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep Strafrecht 

134 
De buitengerechtelijke afdoening 
van strafbare feiten door het 
Openbaar Ministerie 
tar. G. v.d. Biggelaar 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols. 
Probleemstelling: In toenemende 
mate warden strafzaken 
zelfstandig door het O.M. 
afgedaan. De vraag is of en hoe 
deze wijze van afdoening zich 
verdraagt met beginselen die aan 
ons strafprocesrecht ten grondslag 
liggen. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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133 
Project Criminaliteitspreventie 
Randwijck (Maastricht) 
drs. W.J. Beckers 

Samenwerkingsverband: Rijksuni-
versiteit Limburg en het Buro 
Criminaliteitspreventie 
Amsterdam. 
Doe!. Randwijck, een nieuw 
stadsdeel in ontwikkeling, moet in 
planologisch en bouwkundig 
opzicht een zo veilig mogelijke 
wijk worden. Het ontwikkelen van 
een wijze van beheer van de 
verschillende gebouwen en de 
wijk als geheel waarin zoveel 
mogelijk rekening wordt 
gehouden met criminaliteitspre-
ventie. Het verkrijgen van inzicht 
in het proces waardoor preventie-
belangen worden ingebouwd 
tijdens de verschillende fasen van 
ontwerp, bouw en beheer. 
Opzet: Literatuurstudie, participe-
rende observatie, interviews, 
beschrijvend onderzoek. 
Einddatum: November 1990. 
Publikatievorm: Evaluatie-verslag, 
proces-evaluatie. 



135 
Grensoverschrijdende milieude-
licten 
mr. L.E.M. Hendriks 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols. 
Doe!: Het onderzoek maakt deel 
uit van het onderzoeksprogramma 
Euromil, een multidisciplinair 
onderzoeksprojekt met betrekking 
tot Euregionale milieuproble-
matiek. Doel van het deelon-
derzoek grensoverschrijdende 
milieudelicten is het in kaart 
brengen van het internationale 
milieustraf- en strafprocesrecht. 
Probleemstelling: Bij de bestrijding 
van de grensoverschrijdende 
milieuverontreiniging wordt 
weinig aandacht besteed aan de 
strafrechtelijke handhaving van 
het milieurecht. De vraag is welke 
belemmeringen het internationale 
strafrecht kent op het gebied van 
internationale milieucriminaliteit 
en hoe het internationale straf-
recht op dit terrein te operationa-
liseren is. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

136 
Afluisteren van telefoonge-
sprekken ten behoeve van justi-
tiele doeleinden 
mr. J.H. Klifman 

Promotor: prof. mr . G.P.M.F. 
Mols. 
Doe!: Art. 125g Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de 
bevoegdheid om tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek te 
bepalen dat telefoongesprekken 
ten aanzien waarvan het 
vermoeden bestaat dat de 
verdachte eraan . deelneemt, door 
een opsporingsambtenaar worden 
afgeluisterd of opgenomen. Justi-
tieel afluisteren van telefoonge-
sprekken is enkel toegestaan ter 
zake van een reeds gepleegd 

misdrijf. Doel van het onderzoek 
is het in kaart brengen van de 
strafvorderlijke telefoontap. 
Probleemstelling: Welke wettelijke 
en/of in de rechtspraak ontwik-
kelde criteria gelden in Nederland 
respectievelijk een aantal ons 
omringende landen om ten 
behoeve van de strafvordering 
telefoongesprekken te kunnen 
afluisteren; met welke waarborgen 
voor de afgeluisterde is de 
toepassing van het middel 
omkleed; in hoeverre is de 
aanwending van het middel 
verenigbaar met de in interna-
tionale mensenrechtverdragen 
neergelegde garanties en 
waarborgen. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek en interviews 
met rechters-commissarissen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

137 
Tuchtrechtspraak advocatuur 
prof mr. G.P.M.F. Mols en mr. 
V.A.P.M. Malherbe 

Doe!: Binnen de advocatuur 
bestaat, mede door de 
complexiteit van de beroepsuitoe-
fening en de toenemende belang-
stelling voor de reikwijdte van de 
gedragsregels voor advocaten, 
behoefte tuchtrechtelijke 
uitspraken te kunnen raadplegen. 
Beoogd wordt, middels deze 
publikatie een systematisch 
overzicht te verschaffen van de 
tuchtrechtspraak. 
Opzet: Een overzicht van de 
belangrijkste jurisprudentie op de 
gedragsregels 1968 en 1980 van 
het Hof van Discipline als recht-
sprekend orgaan in hoger beroep 
en hoogste ressort. Een 
beschrijving van de sinds 1984 
gewijzigde tuchtrechtelijke 
procedure mede aan de hand van 
de relevante jurisprudentie. 
Einddatum:Tweede helft 1988. 
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138 
Voorbereidend onderzoek in 
strafzaken 
Leden van de vakgroep sirafrecht 
en criminologie o.l.v. prof nit. 
G.P.M.F. Mots 

Doe!: Het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken is het 
gemeenschappelijk onderzoeks-
project van de vakgroep strafrecht 
en criminologie, bedoeld om 
nader inzicht te verschaffen in de 
wenselijkheid en mogelijkheid van 
juridisering van een belangrijk 
onderdeel van het strafproces. De 
juridisering kan voor de verdachte 
en meer in het algemeen voor de 
strafrechtspleging nadelige 
gevolgen hebben. Ook daarop 
concentreren zich de onderzoeks-
activiteiten. 
Probleemstelling: Het voorbe-
reidend onderzoek in strafzaken is 
een beslissende fase in het straf-
proces. De toename van de 
mogelijkheid tot toepassing van 
dwangmiddelen en de verwachte 
ontwikkeling naar vermindering 
van de mogelijkheid tot controle 
van tenminste een deel van 
hetgeen zich in het kader van het 
voorbereidend onderzoek afspeelt, 
werpen vragen op naar wense-
lijkheid en mogelijkheid tot 
juridisering ter versterking van de 
rechtspositie van de verdachte. 
Opzet: Literatuurstudie, empirisch 
onderzoek. 
Publikatievorm: Monografie en 
tijdschriftartikelen. 

139 
Getuigen in strafzaken 
prof ow. G.P.M.F. MoIs 

Doe!: Het onderzoek naar de 
wettelijke beperkingen in de 
jurisprudentie betreffende 
getuigen in strafzaken is bedoeld 
om meer inzicht te krijgen in de 
plaats en funktie van de getuige in 
het strafproces. Door middel van 
(deefipublikaties kan voorts de 
kennis betreffende getuigen in 

strafzaken bij de deelnemers aan 
het strafproces vergroot worden. -  
Probleemsielling: Kritische 
beschrijving en analyse van de 
wettelijke voorschriften en 
jurisprudentie m.b.t. getuigen in 
strafzaken. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Najaar 1988. 

140 
Vertaling Wetboek van Straf-
recht naar het Engels 
W. Rayar, Be!., G. Wadswordth 

Samenwerkingsverband: Rijksuni-
versiteit Limburg (dr. G. van den 
Heuvel) en de Rijkshogeschool-
Opleiding tot Vertaler. 
Doe!: Het toegankelijk maken van 
het Wetback van Strafrecht via de 
Engelse taal voor anderstaligen 
t.b.v. rechtsvergelijkend 	. 
onderzoek. Het vinden van verta-
lingen voor de Nederlandse straf-
rechtterminologie uit de brontekst. 
Probleemstelling: De non-equiva-
lentie van begrippen uit de 
common-law traditie LON, die uit 
een civil-law traditie. De 
verhouding tussen de juridisch 
inhoudelijke (rechtsvergelijking) 
en de taalkundige (interpretatie en 
communicatie) aspecten. De 
(on)mogelijkheid van 'transpa-
rency' (normatief taalgebruik). 
Opzet: Empirisch onderzoek aan 
de hand van handboeken, 
commentaren over Nederlands, 
Engels' en Amerikaans strafrecht 
en reeds vertaalde strafrechtcodes. 
Terminologisch onderzoek 
(geautomatiseerde verwerking van 
termen plus vertalingen). 
Einddatum: September 1988. 
Publikatievorm: Wordt uitgegeven 
in de serie 'The American Series 
of Foreign Penal Codes', 
onderdeel van het Comparative 
Criminal Law Project van de 
Wayne State University Law 
School. Terminologielijst: 
separaat uitgegeven. 'Up-dating' 
van vertaling: separate uitgave. 
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141 
Verdediging in strafzaken. Een 
empirisch onderzoek naar het 
functioneren van advocaten in 
strafzaken 
T Spronken 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols en prof. mr . A.A.G. Peters 
(RU U). 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de rol en taakopvatting van 
advocaten die strafzaken doen en 
hun functioneren in de strafrechts-
praktijk. 
Probleemstelling: Hoe functioneren 
advocaten in strafzaken in de 
praktijk en hoe verhoudt deze 
praktijk zich tot de theorie van 
verdediging in strafzaken, 
uitgaande van de beginselen die 
aan het strafproces ten grondslag 
liggen en de processuele mogelijk-
heden die de advocaat in straf-
zaken heeft bij de verdediging van 
een verdachte. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek (archiefon-
derzoek, dossieronderzoek, inter-
views, participerend onderzoek), 
onderzoekspopulatie: advocaten. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

142 
Crisis, criminaliteit en sociale 
controle in Heerlen in de periode 
1965 - heden 
mr. M. Stijnen 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut 
(Universiteit Rotterdam). 
Doe!: Het beschrijven van 
mogelijke invloeden van margina-
lisering van bevolkingsgroepen op 
ontwikkelingen binnen de crimi-
naliteit. 
Probleemstelling: Het 
sociaal-economisch en criminogra-
fisch plaatje van de gemeente 
Heerlen sinds halverwege de jaren 
zestig vormt het onderwerp van 
studie. Centraal staat de vraag 
naar de wijze waarop de econo-
mische recessie een rol heeft 
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gespeeld bij de toename van 
bepaalde delicten - met name de 
misdrijven tegen de openbare orde 
-, de groeiende onveiligheidsge-
voelens bij de inwoners van de 
gemeente en veranderingen in 
organisatie en taakuitoefening van 
het politie-apparaat. 
Opzet: Literatuuronderzoek 
gevolgd door een tiental diepte-
interviews met betrokkenen uit de 
regio. 
Einddatum: Einde 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

143 
Resocialisatiebevorderende en 
belemmerende factoren bij ex-
gedetineerde vrouwen 
mr. M. W. Wolleswinkel 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols. 
Doe!: Aanleiding tot dit onderzoek 
is het feit dat er in Nederland 
over de situatie van vrouwen na 
hun detentie niets bekend is. Juist 
nu er in de detentiesituatie van 
vrouwen steeds meer differentiatie 
komt en inrichtingen beleids-
plannen en huishoudelijke regle-
menten ontwerpen die specifiek 
op vrouwen gericht zijn, kunnen 
die gegevens van belang zijn voor 
de ontwikkeling van het beleid. In 
dit kader kan ook een discussie 
over de gescheiden behandeling 
van mannen en vrouwen (art. 7 lid 
3 Beginselenwet Gevangenis-
wezen) aangezwengeld worden. 
Via een historisch overzicht en 
vergelijking met het buitenland zal 
dit onderdeel uitgewerkt worden. 
Rechtstheoretisch wordt 
aansluiting gezocht bij de theorie-
vorming over het gelijkheidsbe-
ginsel c.q. het recht op zelfbe-
schikking. 
Probleemstelling: Het opsporen 
van resocialisatiebevorderende en 
belemmerende factoren. Deze 
reiken verder dan de detentiesi-
tuatie zelf. Er valt te denken aan 
sociaal-economische factoren als 

57 



scholingsmogelijkheden, werk, 
inkomen, gezinsverantwoorde-
lijkheid (zorg en opvoeding), en 
de achterstand die vrouwen op 
veel van die gebieden hebben, 
maar oak aan de persoonlijke 
invulling en beleving van de 
detentiesituatie en de eigen 
verwachtingen en houding 
de terugkeer in de maatschappij. 
Opzet: Literatuurstudie en 
empirisch onderzoek. Het 
empirisch onderzoek bestaat uit 
een exit-interview vlak voor het 
ontslag en een follow-up onder-
zoek na een jaar. Follow-up onder-
zoek kan eventueel later herhaald 
worden. De onderzoekspopulatie 
bestaat uit alle gedetineerde 
vrouwen die gedurende een be-
paalde periode ontslagen worden. 
Einddaium: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

144 
De strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de medicus 
mr. J. Woretshofer 

Promotoren: prof. mr . F. van 
Wijmen en prof. mr . G.P.M.F. 
Mols. 
Doe!: Medici kunnen voor 
bepaalde 'behoorlijk' uitgevoerde 
handelingen in aanraking komen 
met het strafrecht. Doel van het 
onderzoek is het de daarbij 
spelende bijzondere problematiek 
in kaart te brengen en antwoorden 
te geven op de hieronder geformu-
leerde vragen. 
Probleemstelling: Hoe dient het 
strafrecht te reageren op 
behoorlijk uitgevoerde hande-
lingen van de medicus, die aan 
een delictsomschrijving voldoen? 
Is het strafrecht een geschikt 
instrument am de grenzen van de 
beroepsuitoefening van de 
medicus te bepalen? 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989/1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

145 
Crimineel gedrag van Turken en 
Marokkanen 
mr. div. P.W.G. de Beer 

Doe!. Het onderzoek is gericht op 
mogelijke verklaringen voor de 
verschillen in criminaliteit tussen 
Turken en Marokkanen. In de 
theorievorming wordt aansluiting 
gezocht hi] het etniciteitsper-
spectief, met de nadruk op 
culturele factoren. 

146 
Het open jongerencentrum 
dr. J.P.S. Fischer. drs. J. Meijer 
en drs. H.E.M. Geurts 

Duel: In het kader van het 
beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit heeft de Interdepar-
tementale Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie van Criminaliteit 
subsidie verleend aan een 
randgroepjongerenproject. De 
wetenschappelijke evaluatie van 
dit project is opgedragen aan het 
Criminologisch Instituut van de 
KUN. 
Opzet: Het randgroepjongeren-
project zal op drie niveau's 
warden onderzocht: het Centrum 
als zodanig; de alzonderlijke 
groepen die ervan gebruik maken; 
de afzonderlijke jongeren. Het 
onderzoek zal in hoordzaak een 
kwalitatief karakter hebben en 
voor een belangrijk deel bestaan 
uit participerende observatie. 
Einddatum: December 1989. 
Publikatievorm: Drie rapporten 
corresponderend met de 
genoemde niveau's van analyse. 

147 
Criminele loopbanen 
Dr. J.P.S. Fiselier en J. Smits 

Doe!: Buikhuisen en Jongman 
hebben aan het einde van de jaren 
zestig geprobeerd delinquenten te 
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typeren op basis van hun delin-
quente verleden. Knipscheer 
(1970) heeft in een scriptie dit 
onderzoek gedvalueerd 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 het onderzoek heeft men de 
beschikking over gegevens betref-
fende de criminele carriere 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 ter beschikking gesteld 
door dr. C. van der Werff. (Verg. 
Van der Werff, 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 zal daarbij gebruik 
gemaakt worden van de Markov 
keten-analyse. 
Einddatum: Augustus 1989. 
Publikatievorm: Artikel. 

148 
Vrouwencriminaliteit 
drs. C.J.C. Riitenfrans 

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

149 
Depenalisering en regelgeving 
mr. M.W.G. Verbruggen 

Samenwerkingsverband: 
Begeleiding door prof. mr . G. 
Corstens en dr. M.A. 
Zwanenburg. Het onderzoek vindt 
plaats in samenwerking tussen de 
Sectie Strafrecht en het Crimino-
logisch Instituut van de KUN. 
Doe!: Confrontatie van het strain-
perspectief met het 
controle-perspectief met behulp 
van specifiek voor beide 
richtingen verzamelde data; het 
onderzoeken van de relatie tussen 
criminologische theorievorming en 
criminele politiek; toepassing en 
toetsing van de binnen de sectie 
strafrecht ontwikkelde theorieen 
over decriminalisering en depena-
lisering en opgestelde criteria voor 
toedeling van onrecht aan de 
verschillende handhavingsstelsels; 
confrontatie van de huidige 
rechtsbescherming van verdachte 
en slachtoffer en de rechtsbe-
scherming die via een voor het 
slachtoffer verbeterd rechtsstelsel 
kan worden gegeven; nagaan of 
en in hoeverre slachtoffers tijdens 
het proces van rechtshandhaving 
een actievere rot kunnen 
vervullen. 
Probleemstelling: Welke regel-
geving is nodig voor depenali-
sering, hoe kan depenalisering 
plaatsvinden en welke zijn de 
criminologisch-theoretische 
condities? 
Opzet: Analyse van dossierge-
gevens, eventueel aangevuld met 
surveytechnieken (interview of 
questionnaire). Verder zal litera-
tuurstudie een wezenlijk 
onderdeel van het project 
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uitmaken, in het bijzonder wat 
betreft het strafrechtelijk deel van 
het project. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

150 
Belofte als centraal begrip 
dr. MA. Zwanenburg 

Probleemstelling: Een belofte kan 
zeer expliciet, bijvoorbeeld in de 
vorm van een schriftelijke 
overeenkomst worden gedaan. 
Degene aan wie werd beloofd, 
ontleent hieraan in meer of 
mindere mate rechten. Beloften 
kunnen oak zeer impliciet worden 
gedaan en alleen in de geest van 
een partij !even, die hieraan oak 
rechten of plichten meent te 
kunnen, moeten ontlenen. Veel 
criminaliteit kan warden gezien 
als het onjuist effectueren van al 
of niet vermeende rechten. Onder-
zocht wordt in hoeverre het belof-
teconcept een rol kan spelen als 
verklarend theoretisch concept in 
de criminologie. 
Opzet: Mengvorm literatuurstudie 
en analyse secundair materiaal. 
Einddatum: Doorlopend 
onderzoek. 
Publikatie: In 1989/1990 wordt 
een tusssenpublikatie voorzien. 

151 
Methodologieen in de crimino-
logie 
dr. MA. Zwanenburg 

Doe!. Het voeren van een 
discussie over epistemologische 
eisen die dienen te worden gesteld 
aan theorievorming in de crimino-
logic. Bovendien wordt het belang 
van wetenschappelijk onderzoek 
voor beleidvorming geanalyseerd. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Langlopend project. 
Publikaties: Ten realistische 
atbakeningstheorie voor de crimi-
nologie', in: Tijdschrift voor 
Criminologie, 1985. Trogressie in 
de Criminologie, dl. 	Criminolo- 

gisch Instituut, 1986. In 1987 
verscheen een tweede deel onder 
dezelfde titel. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Sectie Straf- en 
Strafprocesrecht 

152 
Preventieve bevoegdheden in 
verkeers- en vervoerswetgeving 
mr. M. BareIs 

Promo/or: prof. mr . G.J.M. 
Corstens. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 
Doe!: Een aantal wetten op het 
terrein van het verkeers- en 
vervoersrecht kent aan opspo-
ringsambtenaren bepaalde preven-
tieve bevoegdheden toe (vg!. 
invordering rijbewijs, rijverbod, 
wegsleepregeling). Deze bevoegd-
heden kunnen worden aangewend 
ter voorkoming van herhaling of 
voortzetting van bepaalde gecon-
stateerde strafbare feiten. Doel 
van het onderzoek is deze 
bevoegdheden in kaart te brengen. 
Probleemstelling: Welke criteria 
gelden voor toepassing, welke 
waarborgen zijn er voor de 
verdachte en welk karakter (straf-
rechtelijk of administratiefrech-
telijk) kan aan deze bevoegdheden 
worden toegekend. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

153 
lnfiltratie als opsporingsmethode 
my. P.M. Erielink 

Promotoren: prof. mr. G.J.M. 
Corstens (i.s.m. prof. mr . J.P. 
Balkema). Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 
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Doe!: Het geven van een overzicht 
van de formele en materiele 
aspecten die aan het infiltreren in 
criminele milieus zijn verbonden. 
Probleemstelling: In hoeverre is 
infiltratie als methode van 
opsporing wenselijk c.q. 
toelaatbaar? 
Opzet: Overwegend literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

154 
Strafbaarstelling van (gevaar 
voor) benadeling van schuldeisers 
in het kader van faillissement en 
sursiance van betaling 
mr. C.M. Hilverda 

Promotor: prof. mr . G.J.M. 
Corstens. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 
Aanleiding: Ondanks het feit dat 
bij een groot aantal faillisse-
menten 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 bepalingen 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. 

155 
Gewetensbezwaren en strafuit-
sluiting 
mr. WA. 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-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

156 
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. 
Doe!: Het onderzoek beoogt 
enerzijds commentaar te leveren 
op de wettelijke regeling van het 
betreden van woningen als straf-
vorderlijk dwangmiddel, met 
name op recent ingevoerde en nog 
te verwachten wetswijzigingen 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 anderzijds ingegaan op de 
vraag wanneer de strafvorderlijke 
overheid een woning met 
toestemming van de bewoner kan 
betreden. 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 
wit de strafvorderlijke overheid 
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een woning met toestemming van 
de bewoner kunnen betreden? 
Commentaar op de regeling van 
het betreden van woningen als 
strafvorderlijk dwangmiddel. 
Opzet: Overwegend literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

157 
De Nederlandse rechtspleging in 
Groot-Brittannie gedurende de 
Tweede Wereldoorlog 
ml. 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. 
Doe!: 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 
stralbare 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 functio-
neerden, en/of en in hoeverre de 
aldaar gevoerde procedures 
afweken van in Nederland 
gevoerde strafrechtelijke proce-
dures. 

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: 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Sectie Penitentiair Recht en 
Jeugdrecht 

158 
Rechter en executie van gevange-
nisstraf 
ml. P.C. Vegter 

Samenwerkingsverband: prof. mr . 
G.J.M. Corstens (i.s.m. prof. mr . 
J.P. Balkema). 
Doe!: lnventarisatie regiemsver-
schillen bij tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf en tevens inventa-
risatie van rechterlijke bemoeienis 
met de executie. 
Probleemstelling: Behoort de straf-
rechter invloed te hebben op de 
wijze van executie van de gevan-
genisstraf. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Boek. Tussentijdse 
publikatie: 'De taak van de 
rechter bij de tenuitvoerlegging 
van strafrechtelijke sancties', 
preadvies voor de vergelijkende 
studie van het recht van Belgie en 
Nederland. 

159 
Strafrechtelijke vrijheidsbene-
mende maatregelen 
mr. J. van Zeus( 

Doe!: Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuitvoer-
legging beheersen van de straf- 
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rechtelijke vrijheidsbenemende 
maatregelen, 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) 
waarvoor geen geschreven rechts-
regels gelden. 
Opzet: In hoofdzaak literatuur-
studie. 
Einddatum: Januari 1989. 
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 
Criminologie 

160 
Boulevard Zuid en haar omlig-
gende buurten 
mr. J. uit Bijerse, mr. drs. H. 
Moerland en prof dr. C. Fijnaut 

Samenwerkingsverband: Erasmus 
Universiteit Rotterdam en het 
Centrum voor Gelintegreerde 
Strafrechtswetenschap. 
Doe!: Het onderzoek wordt 
verricht in het kader van een 
gemeentelijk project dat is opgezet 
ter uitvoering van het nationale 
beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit. Doel van het project 
is het middels bestuurlijke maatre-
gelen terugdringen van de overlast 
en criminaliteit op Boulevard 
Zuid, de oudste en langste winkel- 
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straat in Rotterdam-Zuid, welke 
de oude stadswijken Hillesluis en 
Bloemhof doorkruist. In december 
1987, een half jaar na de start van 
het project, bleek herorientatie 
nodig, hetgeen leidde tot 
uitbreiding van het onderzoek 
naar deze omliggende buurten. 
Opzet: De verkenning van het 
probleemveld vond onder meer 
plaats door het vergaren van 
informatie middels gestandaardi-
seerde vraaggesprekken met een 
groot deel van de betrokken 
winkeliers. In aanvulling daarop 
werden de mutaties van de dag-
en nachtrapporten van de 
voorjaarskwartalen van 1984, 
1985, 1986 en 1987 gelnventari-
seerd, voorzover zij betrekking 
hadden op incidenten die op de 
Boulevard Zuid plaatsvonden. 
Voor het onderzoek in de buurten 
Hillesluis en Bloemhof worden uit 
secundaire bronnen gegevens 
verzameld over de sociaal-geogra-
fische ontwikkeling in de voorbije 
jaren. Daarnaast vinden vraagge-
sprekken plaats met de meest 
aangewezen bevoorrechte getuigen 
(ofwel mensen die beroepsmatig 
in Hillesluis en Bloemhof 
werkzaam zijn) en met een deel 
van de bewoners van de wijk. Tot 
slot zal contact gezocht worden 
met een aantal mensen die op de 
Boulevard Zuid en haar omgeving 
min of meer regelmatig overlast 
veroorzaken. 
Einddatum: december 1988. De 
evaluatie van de getroffen maatre-
gelen zal in de loop van 1989 
plaatsvinden. 
Publikatievorm: J. uit Bijerse, H. 
Moerland, C. Fijnaut. 'Boulevard 
Zuid, een winkelstraat met 
problemen?' Centrum voor 
GeIntegreerde Strafrechtsweten-
schap, Rotterdam, 1987. Het 
eindrapport zal eind 1988 gereed 
zijn. 
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161 
Decriminalisering van actieve 
euthanasie 
mr. J.R. Blad 

Promotor: nog te bepalen. 
Doe!: In dit theoretisch georien-
teerde onderzoek wordt het 
vraagstuk van de sociale controle 
op levensbeeindigend handelen 
om sociaal-medische redenen 
genomen als een test-case voor de 
abolitionistische stellingen dat het 
strafrecht beschadigend is voor 
sociale interactieprocessen en dat 
de samenIeving het zonder straf-
recht zou kunnen doen. 
Probleemstelling: De keuze tot 
toepassing van actieve euthanasic 
staat in functie van de hulpverle-
ningsrelatie die naar aanleiding 
van sociaal-medische proble-
matiek in een concreet geval is 
opgebouwd. Het verlangen naar 
authentieke zelfverwerkelijking, en 
de bevestiging of ontkenning 
daarvan, spelen hierin een 
doorslaggevende rol. De strafbaar-
stelling fungeert ofwel als 
oneigenlijk (want afgeleid van de 
persoonlijke opvatting) argument 
ofwel als incentief om de werke-
Juke keuzen geheim te houden: 
strafrecht sluit hier controle uit. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
aangevuld met eigen onderzoek 
naar besluitvorming in de 
stervensbegeleiding en de rol van 
regelgeving daarin. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

162 
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 gecentrali-
seerde sociale controle door de 
uitsluiting van bepaalde 
elementen van sociale 

complexiteit? Hoe ontwikkelen 
consumenten van verboden drugs 
strategieen en tactieken van 
weerstand tegen dit drugsbeleid 
en kan deze weerstand leiden tot 
een beleid dat open staat voor 
allerlei variaties in consumptiepa-
tronen en vormen van roesbe-
leving? 
Opzet: Strafrechtstheoretisch 
literatuuronderzoek en veldon-
derzoek bij Rotterdamse consu-
menten van opiumwetmiddelen. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

163 
De politie en hear clienten 
mr. C. Hogenhuis 

Doe!: Het heersende beeld van de 
politic, zo blijkt uit talloze onder-
zoeken, is de politieman als 
bestrijder van criminaliteit. 
Wanneer men aan clienten van de 
politic denkt, dan hebben veel 
mensen onmiddellijk verdachten 
voor ogen. Wanneer men het 
functioneren van de politie bestu-
deert 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 assis-
tentie wordt verzocht. Om echter 
het optreden van de politie en de 
rol die zij speelt in deze samen-
!eying goed te kunnen begrijpen, 
is het van belang inzicht te hebben 
in die verzoeken aan de politic. 
Probleemstelling: Naar aanleiding 
waarvan wendt men zich tot de 
politic, wie wenden zich tot de 
politie, wat vraagt men van hen, 
wat zijn de verwachtingen, hoe 
moet men hetgeen er plaats vindt 
(de vraag en de verwachtingen van 
de burger en de reactie daarop 
van de politic) plaatsen en 
verklaren? 
Publikaties: In dit kader is een 
eerste onderzoek 'Aangifte doen 
bij de politie' voltooid. Het betrof 

64 	Justititilo Verkenningen, jrg. 14, nr. 7, 1988 



hier aangiften van kleine vermo-
genscriminaliteit. Een volgend 
onderzoek waarbij een honderdtal 
mensen dat om assistentie heeft 
verzocht is genterviewd, is 
inmiddels ook afgerond en 
gepubliceerd onder de titel 'U 
belt...wij komen'. Daarnaast wordt 
nog een uitgebreider onderzoek 
verricht bij slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan van 
hetgeen hen overkomen is. 
Hierover is in 1986 gerapporteerd 
onder de titel 'Wat vindt u van de 
recherche'. Het onderzoekproject 
zal uitmonden in een dissertatie. 

164 
De arbeidsrechtelijke positie van 
gedetineerden 
mr. G. de Jonge 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut. 
Doe!: Argumenten te vinden, die 
kunnen leiden tot de opheffing 
van de (in)formele arbeidsdwang, 
die op gedetineerden wordt uitge-
oefend; aan te geven, waarom 
arbeid, die gedetineerden 
verrichten, niet lager zou moeten 
worden beloond dan die, welke 
door de zgn. 'vrije' arbeiders 
wordt verricht. 
Probleemstelling: Hoe hebben de 
gedetineerden-arbeid en de 
beloning daarvan zich sinds de 
oprichting van het Rasphuis 
ontwikkeld? Hoe verhoudt zich, 
volgens nationaal en interna-
tionaal recht, de rechtspositie van 
de Nederlandse gedetineerde 
m.b.t. arbeid en beloning, tot die 
van de 'vrije' arbeider? Welke 
rechtvaardigingen liggen ten 
grondslag aan de bestaande 
ongelijkheden op dit vlak? Op 
welke wijze zouden deze ongelijk-
heden kunnen worden 
opgeheven? 
Opzet: Literatuuronderzoek op 
strafrechtshistorisch en theoretisch 
terrein. Vergelijkend strafrech-
telijk/arbeidsrechtelijk onderzoek 
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op nationaal en internationaal 
niveau. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

165 
Het 'abolitionisme' in de jaren 
twintig van deze eeuw in 
Nederland 
mr. M. M. Kneepens 

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

166 
Staat en geweld: een vergelijking 
tussen Glasgow en Rotterdam 
drs. J.E. van Mastrigt en mr. N. 
Uildriks 

Doe!: 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 
betekenis hebben bepaalde 
gewelddadige gebeurtenissen voor 
groepen burgers? Door het 
beschrijven van o.a. de cultuur 
van enkele groepen (jongeren) kan 
duidelijk gemaakt worden hoe 
definitieprocessen en gewenste 
reactiewijzen tussen burgers 
onderling en tussen burgers en 
strafrechtsfunctionarissen (vooral 
de politic) kunnen verschillen. 
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 
aandachtsveld zal ook gezocht 
worden naar verklarende 
kenmerken van de politie-organi-
satie en andere (niet-)strafrechte-
lijke instanties. Welke factoren 

65 



zijn van invloed op het al of niet 
strafrechtelijk afhandelen van ter 
kennis gekomen gebeurtenissen? 
Maw. het gaat om de vraag of de 
politie gebruik maakt van haar 
discretie of de zaak doorschuift 
naar de Officier van Justitie. 
Publikatievorm: Een publikatie 
over de situatie in Glasgow wordt 
voorbereid. 

167 
Winkeldiefstal, een (te) riskante 
zaak? 
mr. drs. H. Aloerland i.s.m. mr. 
J.G. Rodermond 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut. 
!Joel: Het onderzoek maakt deel 
nit van een sociaal-technologische 
benadering van de winkeldiefstal-
problematiek, geformuleerd als: 
'Floe 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 verwach-
tingen omtrent de mogelijke 
gevolgen daarvan. 
Opzet: Een longitudinale survey-
studie, waarbij een steekproef van 
bewoners van vier Rotterdamse 
woonwijken schriftelijk werd 
ondervraagd over de verwach-
tingen 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 
enquetes, 1983 - 1985 (in 1985). 
Einddatum: Medio 1988. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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168 
Sociale bewegingen en strafrecht 
drs. R. van Swaaningen 

Promotoren: prof. dr. C.J.C.F. 
Fijnaut en prof. dr. H. Bianchi. 
Probleemstelling: Met welke 
verwachtingen richten sociale 
bewegingen zich op het strafrecht? 
Dringen zij aan op criminalisering 
of juist op abolitionisme? 
Vervullen zij een rol als 'moral 
entrepeneur'? Vervullen parlemen-
tariers een soortgelijke, 
zelfstandige, rol of moeten zij 
veeleer worden beschouwd als 
spreekbuis in de besluitvorming? 
Wat is de daadwerkelijke invloed 
van de geformuleerde eisen op de 
ontwikkeling van het strafrech-
telijk systeem? Er wordt bij de 
beantwoording van deze vragen 
primair uitgegaan van de Neder-
landse situaties, waarbij interna-
tionale vergelijkingen worden 
getrokken. 
Opzet: Een theoretisch-criminolo-
gisch deel over verschillende 
emancipatoire strategieen om met 
het strafrecht om te gaan; een 
historisch-criminologisch deel 
over de wijze waarop de anti-
slavernij-beweging en de beweging 
tegen de openbare terechtstel-
lingen zich presenteerden en hun 
doelen (deels) bereikten; een 
sociologisch-criminologisch deel 
over de verwachtingen die resp. de 
vrouwen- en de (strafrechts) aboli-
tionistische beweging van het 
strafrechtelijk systeem hebben, 
hoe zij hun wensen formuleren en 
hoe bij beleidsontwikkeling met 
hun argumenten wordt 
omgesprongen. 
Einddatum: Maart 1992. 
Publikatievorm: Tussentijdse 
publikaties in vaktijdschriften, 
dissertatie. 



Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Afdeling Criminologie en 
Familie- en Jeugdrecht 

169 
Scheidingsbemiddeling 
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 

Doe!: In vervolg op het onderzoek 
'Echtscheidingsrecht' naar de 
sociale, juridische en psycholo-
gische 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 
levensmogelijkheden van man, 
vrouw en kinderen zoveel 
mogelijk worden bevorderd. Aan 
de hand van protocollen van de 
scheidingsbemiddelingsprocessen 
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 'Scheidingsbemid-
deling' maakt deel uit van het 
voorwaardelijk gefinancierde 
project 'Huwelijkssluiting en 
huwelijksontbinding'. 
Publikaties: Een literatuurrapport 
over scheidingsbemiddeling in de 

V.S., Engeland en Nederland is in 
concept gereed. In 1986 
verscheen, onder de titel 'Samen 
trouwen, samen scheiden' bij 
Tjeenk Willink te Zwolle, een 
handleiding voor de methode van 
scheidingsbemiddeling van prof. 
dr. G.P. Hoefnagels. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen 

170 
Vroeghulp-project ARGUS in de 
stad Utrecht 
drs. A. Anker en E. Delcour 

Supervisors: mr. A.P. van der 
Linden, drs. J.H. Brinkman en R. 
de Vries. 
Doe!: Sinds januari 1987 wordt in 
de stad Utrecht, bij wijze van 
experiment, door de Stichting 
ARGUS vroeghulp verleend t.b.v. 
in verzekering gestelde minderja-
rigen. De hulpverlening vindt 
plaats op vrijwillige basis en blijft 
niet alleen beperkt tot de afhan-
deling van het politie- of justitie-
contact, maar kan zich in principe 
over alle zaken waar de jongeren 
mee te maken hebben uitstrekken. 
Met het onderzoek wordt beoogd 
om zorgvuldig en zo veelzijdig 
mogelijk het vroeghulp-project in 
kaart te brengen zodat een 
bijdrage geleverd kan worden aan 
de discussie rondom de noodzaak 
van deze vorm van hulpverlening 
en de inhoudelijke en organisato-
rische criteria die hieraan gesteld 
moeten/kunnen worden. 
Probleemstelling: 0.a. welke zijn 
de (impliciete) doelen en verwach-
tingen op grond waarvan de Raad 
voor de Kinderbescherming, de 
Jeugdpolitie en het Jeugdparket 
besloten in het experiment te 
participeren en hoe beziet men 
een en ander na anderhalf 
projectjaar? 
Opzet: bestudering geschreven 

Universiteiten 	 67 



bronnen, interviews met ARGUS, 
Jeugdpolitie, Raad voor de 
Kinderbescherming, Jeugdparket, 
advocatuur, politie in de regio en 
met enkele jongeren, observatie 
van betrokkenen die in verze-
kering gestelde minderjarigen op 
het politiebureau bezoeken. 
Einddatum: Voorjaar 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en (so mogelijk) artikel. 
Het onderzoek wordt gefinancierd 
door K.J.F. en N.C.K. 

171 
Strafrecht en kort geding 
dr. P.J. Baauw 

Doe!: Overzicht en analyse van de 
jurisprudentie in kort geding met 
betrekking tot de strafrechts-
pleging; m.n. de functie van 
voorzieningen bij voorraad als 
alternatief voor strafrechtelijke 
dwangmiddelen. 
Einddatum: 1988. 
Publikatievorm: Bijdrage aan boek 
'Advocaat en Praktijk' (Red. 
G.R.J. de Groot e.a.), losbladig. 

172 
Recente ontwikkelingen 
straf(proces)recht 
dr. P.J. Baauw 

Doe!: Katern-bijdrage Strafrecht. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Katernen Straf-
recht Ars Aequi. 

173 
Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 
WvSv 
dr. P.J. Baauw 

Doe!: Medewerking aan de 
bewerking van A.L. Melai (red.): 
'Het Wetboek van Strafvordering' 
(losbladig). 
Einddatum: Doortopend project. 
Publikatievorm:Supplementen. 

174 
De rechten van de mens en het 
Nederlandse straf(proces)recht 
dr. P.J. Baauw en prof. my . 
A.H.J. Swart 

Doe!: Analyse van de doorwerking 
van mensenrechtverdragen in de 
nationale strafrechtspleging. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Serie Ars Aequi 
Libri. 

175 
Fraudebewustzijn 
mr. C.H. Brants-Langeraar en 
K.L.K. Brants 

Promo/oven: prof. mr. A.H.J. 
Swart en prof. dr. D. McQuail 
(UvA). 
Doe!: Een beschrijving van de 
structurele factoren die de sociale 
constructie van criminaliteit in het 
algemeen en van witte-boordencri-
minaliteit in het bijzonder 
beInvloeden. Voorts wordt beoogd 
een bijdrage te leveren aan 
theorievorming 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 siraf-
recht, media en beleid. Het 
materiaal bestaat uit wetenschap-
pelijke literatuur, rechtspraak, 
berichten in media en officiele 
overheidspublikaties (waaronder 
kamerstukken van de betreffende 
periode) alsmede een aantal 'case 
studies' (Slavenburg, Uniser, Papa 
Blanca, Haarlemse bouwfraude en 
totstandkoming Wet Ketenaan-
sprakelijkheid). 
Einddatum: 1988. 

176 
De overdracht van de tenuitvoer-
legging van strafvonnissen 
my. M. Broos en my. D.J.M.W. 
Paridaens 

Promo/oven: prof. mr . A.H.J. 
Swart en dr. P.J. Baauw. 
Doe!: In het kader van de Raad 
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van Europa en van de Benelux 
zijn in de laatste decennia 
verdragen tot stand gekomen die 
betrekking hebben op een nieuwe 
vorm van internationale 
rechtshulp: de overdracht van de 
tenuitvoerlegging van strafvon-
nissen. Wat de Raad van Europa 
aangaat, vallen te noemen het 
Europees Verdrag inzake de inter-
nationale geldigheid van strafvon-
nissen (1970) en het Verdrag 
inzake de overbrenging van straf-
rechtelijk gevonniste personen 
(1983). De landen van de Benelux 
sloten in 1968 een verdrag inzake 
de tenuitvoerlegging van rechter-
lijke beslissingen in strafzaken. 
Paridaens behandelt in haar 
proefschrift de materiele 
voorwaarden voor het overdragen 
en het overnemen van de executie 
van vonnissen. Broos behandelt 
de diverse procedures voor de 
tenuitvoerlegging van buiten-
landse vonnissen. Het onderzoek 
wil een juridische analyse geven 
van de vier verdragen welke de 
Nederlandse regering voornemens 
is te bekrachtigen en van de 
Nederlandse uitvoeringswet-
geving. 
Einddatum: 1989 (Paridaens), 1990 
(Broos). 

177 
Ontwikkelingen met betrekking 
tot juridisch ouderschap 
mr. C. Enkelaar 

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

178 
Strafrechtelijke handhaving van 
Europees economisch recht 
mr. R.M.A. Guldenmund 

Promotor: prof. mr . A.H.J. Swart. 
Doe!: Uit recent onderzoek naar 
het strafbaarstellingsbeleid van de 
Nederlandse overheid is gebleken 
dat ondanks beleidsinitiatieven in 
de richting van deregulering en 
decriminalisering het aantal straf-
baarstellingen met name op het 
gebied van het economisch 
publiekrecht voortdurend 
toeneemt (zie hiervoor onder 
meer: Th.A. de Roos, Strafbaar-
stelling 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 Neder-
landse wetgever een rol bij de 
keuze voor strafrechtelijke 
handhaving van het Europees 
economisch recht? Welke opvat-
tingen over de wenselijkheid van 
strafrechtelijke handhaving leven 
er bij de communautaire beleids-
instanties? 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 strafbaarstelling van commu-
nautaire regels wellicht ook 
autonome processen en automa-
tismen een rol? 
Opzet: Onderzoek naar de wijze 
waarop de communautaire regels 
in de Nederlandse wetgeving 
worden opgenomen. Welke straf-
sancties zijn van toepassing? 
Ontwikkeling van een crimineel-
politiek toetsingsschema dat zich 
leent voor toepassing op commu-
nautaire regels. 
Einddatum: September 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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179 
De rol van voorlichting omtrent 
de dader in de strafrechtspleging 
mr. J.A. Janse de lunge 

Promo/or: prof. mr. C. Kelk. 
Tegenwoordig is de kennis van de 
dader een noodzakelijke 
voorwaarde voor een humane 
strafrechtspleging en is de 
criminele politiek een geIntegreerd 
onderdeel van de sociale politiek. 
Sinds kort echter heeft het 
resocialisatie- en behandelings-
ideaal veel van zijn oude glans 
verloren. 
Probleemstelling: Wat betekent dit 
voor de positie van de reclassering 
en de forensische psychiatric, voor 
de voorlichting aan de rechter en 
diens straftoemetingsvrijheid en 
voor een moderne strafrechts-
theorie? 
Opzet: Het onderzoek naar 
voorlichting en straftoemeting in 
Nederland is historisch en rechts-
theoretisch van aard. Bediscus-
sieerd worden ontwikkelingen 
binnen de strafrechtspleging (met 
name op het terrein van de reclas-
sering maar ook de forensische 
psychiatrie komt aan de orde) in 
relatie tot strafrechtstheorieen 
zoals de positivistische school 
(1850. 1900), de moderne richting 
(1880. 1930) en de defense sociale 
nouvelle c.q. de Utrechtse School 
(1945- 1960). 
Einddatum: 1988. 

180 
Jeugdigen en rechtspraak 
mr. J.M. Jongh-Bruins 

Promo/or: prof. mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Theoretisch en praktisch 
onderzoek naar de (rechts)positie 
van jeugdigen in de kinderrecht-
spraak in Nederland. 
Opzet: Een rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend onderzoek 
maakt deel uit van dit project. 
Einddatum: 1990. 

182 
Strafrechtelijke implicaties van 
biomedische technieken 
dr. N. Jorg i.s.m. P. Lams 

Einddatum: 1991. 

183 
De effectiviteit van strafrechte-
lijke handhaving van de wetten 
die het vervoer over de weg 
reguleren 
mr. M.P.M. Keja-de Jong 

Promo/or: prof. mr . M. Wladi-
miroff. 
Doe!: Het onderzoek beoogt door 
een beschrijving en beoordeling 
van de ontwikkelingsgang van de 
Wet Autovervoer Goederen, de 
Wet Personenvervoer en de Rijtij-
denwet vanaf het prelegislatieve 
stadium tot en met de actuele 
handhaving, de mogelijke 
verschillen tussen 'law in practice' 
en 'law in books' te belichten. 
Probleemstelling: De Wet Perso-
nenvervoer, de Wet Autovervoer 
Goederen en de Rijtijdenwet, 
worden gehandhaafd (o.a.) via het 
economisch strafrecht. Waarom is 
bij het ontstaan van de wetten 
gekozen voor het strafrecht? 
Functioneert die handhaving 
(naast administratieve en tucht-
rechtelijke handhaving) eq. beant-
woorden de wetten aan de 
verwachtingen? Wat zijn de 
invloeden die meespelen bij de 
mate van wetsnaleving? 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een normatief-juridisch gedeelte 
en een empirisch-juridisch 
gedeelte. In het normatief-
juridisch gedeelte wordt aandacht 
besteed aan de verhouding tussen 
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181 
Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de strafbaarheid van rechts-
personen en bun leidinggevend 
personeel in het Anglo-Amerik-
aanse recht. 
dr. N. Jarg 

Einddatum. 1991. 



de in de betrokken bijzondere 	betrekking tot hun medische 
wetten opgenomen strafbepa- 	verzorging zowel in somatische als 
lingen enerzijds en de commuun- 	in psychiatrische zin. 
strafrechtelijke alsmede interna- 	Einddatum: 1989. 
tionaalrechtelijke bepalingen 
anderzijds. Het empirisch 	 186 
onderzoek zal gericht zijn op de 	Rechten van opgenomen psychi- 
actuele handhaving c.q. naleving 	atrische patienten 
van de wetten, via bronnenon- 	prof mr. C. Kelk 
derzoek, interviews en cijfermate- Einddatum: Doorlopend project. 
riaal bij het ministerie, opspo- 
rings- en vervolgingsinstanties en 	187 
de belanghebbenden zoals 	 Actualiteiten rond detentiepro- 
werknemers- en werkgeversorgani- 	blematiek 
saties. 	 prof mr. C. Kelk en dr. M. 
Dit onderdeel bestaat uit veldon- 	Moerings 
derzoek (interviews en dossieron- Einddatum: Doorlopend project. 
derzoek), bronnenonderzoek 
(beleidsstukken inzake toezicht, 	188 
opsporing en vervolging van het 	Gedwongen psychiatrische 
ministerie, opsporingsorganen, 	opneming en dwang bij de behan- 
0.M. en belanghebbende organi- 	deling in de algemene en foren- 
saties) en het vergaren van cijfer- 	sische psychiatrie 
materiaal. 	 drs. F.A.M.M. Koenraadt 
Einddatum: September 1991. 	Promotoren: prof. mr. C. Kelk en 
Publikatievorm: Dissertatie. 	prof. dr. F. Beyaert. 

Samenwerkingsverband: Willem 
184 	 Pompe Instituut (Utrecht) en 
Het beklagrecht van gedeti- 	Psychiatrisch Ziekenhuis 
neerden 	 Vogelenzang te Bennebroek. 
prof mr. C. Kelk 	 Probleemstelling: Empirisch 

Doe!: Het kritisch evalueren van 	onderzoek naar dwang en drang 
de uit het beklagrecht van gedeti- bij de psychiatrische opneming en 
neerden voortvloeiende jurispru- 	behandeling in de algemene en 
dentie als een van de middelen tot forensische psychiatrie. 
rechtmatigheidscontrole op de 	Einddatum: 1989. 
Nederlandse detentiesituatie. 	Publikatievorm: I nterimrapporten, 
Opzet: Bestudering van desbetref- eindverslag, dissertatie, artikelen. 
fende uitspraken. 
Einddatum: Doorlopend 	 189 
onderzoek. 	 Forensisch psychiatrische 
Publikatievorm: Annotaties bij 	rapportage 
uitspraken, editorial in 	 drs. F.A.M.M. Koenraadt 
tijdschriften en commentaren. Doe!: Aan de hand van aktuele en 
Herdrukken van 'Kort begrip van historische processen inzichtelijk 
het detentierecht'. maken hoe in de Nederlandse 

strafrechtspleging de aandacht 
185 	 voor de persoon van de dader 
De medische rechtspositie van 	vorm heeft gekregen. 
gedetineerden 	 Opzet: Onderzoek naar huidige en 
prof mr. C. Kelk 	 oude (van rond de eeuwwisseling) 

Onderwerp: De rechten van gedeti- forensische psychiatrische 
neerden in Nederland met 	rapporten. Het materiaal bestaat 
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o.m. uit: de huidige rapporten 
(400 in totaal uit 1982 en 1983; 
deze werden onderzocht in het 
Pieter Baan Centrum); de oude 
rapporten (deze worden onder-
zocht in de Rijksarchieven van 
voornamelijk Haarlem en 's 
Hertogenbosch). Daarnaast litera-
tuurstudie. 
Einddatum: Lopend onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen (huidige 
rapporten); verslag oude 
rapporten (1985). 

190 
Leeftijdsgrenzen in de zedelijk-
heidswetgeving 
drs. D. de Kooning en rut-. R. 
Haverman 

Supervisor: dr. M. Moerings. 
Probleernstelling: Welke factoren 
zijn van invloed op de besluit-
vorming in de procesgang bij 

situaties waarin sprake is van 
seksuele handelingen met minder-
jarigen, en op welke manier 
beinvloeden zij de besluitvorming. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
explorerend. 
Einddatum: September 1988. 

191 
Juridische aspecten van kunst- 
matige voortplantingstechnieken 
mr. A.P. van der Linden 

Samenwerkingsverband: met prof. 
dr. G.A. Lindeboom Instituut. 
Doe!: Standpuntbepaling t.b.v. 
rijksoverheid en anderen m.b.t. 
artificiele technieken met het oog 
op procreatie. 
Probleemstelling: Is alles wat door 
bio-medische ontwikkeling 
mogelijk wardt gemaakt ook 
aanvaardbaar om te warden 
toegepast? 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Najaar 1988. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en boek. 

192 
De positie van minderjarigen op 
het terrein van de geestelijke 
gezondheidszorg. 
mt. A.P. van der Linden 

Doe!: Onderzoek naar het gebruik 
van juridische en medische 
maatregelen, om jeugdhulpver-
!ening mogelijk te maken dan wet 

te optimaliseren, in een GGZ-
instelling voor kinderen en 
jongeren. 
One;: Het onderzoek bestaat uit 
een historisch gedeelte en een 
analyse van de vigerende 
regelingen met betrekking tot de 
positie van jeugdigen in het 
GGZ-circuit. Aan het onderzoek 
is een praktijkdeel toegevoegd 
waardoor de einddatum is 
opgeschoven. De aard van het 
onderzoek is klinisch-epidemiolo-
gisch. 
Einddatum: 1990. 

193 
Afzondering binnen het Neder-
landse gevangeniswezen 
dr. L. Al. Moerings 

Samenwerkingsverband: met prof. 
dr. I. Barak, Jerusalem. 
Doe!: Dit onderzoek maakt deel 
uit van een internationaal project 
betreffende de toepassing van 
afrondering in penitentiaire 
inrichtingen. Het richt zich zowel 
op de frequentie waarmee als op 
de omstandigheden waaronder de 
afzondering wordt toegepast. Dit 
project wordt aangevuld met een 
studie naar isolatie binnen het 
Amerikaanse gevangeniswezen. 
Einddatum: 1988. 

194 
Criteria bij vervolging en 
berechting inzake zwaar !kin-
melijk en psychisch letsel 
A. Platvoet, mr. E.H. Kok en mr. 
L. Penders 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut en Landelijk 
Buro Slachtofferhulp. 
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Doe!: 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 slacht-
offers. 
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 schadevergoe-
dingsrechten van de slachtoffers. 
Zo stelt het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven o.m. de 
aanwezigheid van zwaar licha-
melijk of psychisch letsel als 
voorwaarde voor uitkering. 
Onduidelijkheid t.a.v. de criteria 
leidt in de praktijk tot rechtsonze-
kerheid en -ongelijkheid. 
Opzet: Onderzoek van literatuur 
en jurisprudentie; interviews met 
deskundigen; dossieronderzoek. 
Einddatum: Medio of eind 1988. 
Publikatievorm: Artikel(en). 

195 
Automatisering en strafrechts-
pleging 
mr. drs. Rademaker 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Onderzoek naar de begin-
selen van straf- en strafproces- 
recht in het licht van de automati-
sering van de strafrechtspleging. 
Publikatievorm: Dissertatie (1991). 

196 
Personen-, familie- en jeugdrecht 
prof mr. M. Rood-de Boer, mr. 
A.P. van der Linden, mr. J.M. 
Jongh-B ruins en mr. C. Enkelaar 

Samenwerkingsverband: Met het 

Moolengraaff-instituut voor 
Privaatrecht (Utrecht) en met de 
Sektie Jeugdrecht van de Katho-
lieke Universiteit Brabant (mr. P. 
Vlaardingerbroek en mr. M. de 
Bruijn-Liickers). 
Doe!: 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 jeugd-
criminologie, alternatieve sancties 
voor jeugdigen, de positie van 
allochtone jongeren en het jeugd-
beleid van de rijksoverheid. 
Einddatum: Doorlopend project. 

197 
Bestrijding van voetbalvanda-
lisme in Deventer en omgeving 
drs. M.A. Sterk 
Supervisor: dr. M. Moerings. 

Doe!: In het kader van de finan-
ciele bijdrageregeling experi-
menten bestuurlijke preventie 
kleine criminaliteit van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken, 
draait in Deventer een project 
bestrijding voetbalvandalisme. 
Centraal in dit integrate project 
staan een supportershome en een 
supportersbegeleider. Invalshoek 
is het vergroten van de binding 
tussen de club en haar supporters. 
Middels proces- en effectevaluatie 
beoogt het evaluatie-onderzoek de 
bijdrage van dit experiment aan 
de vermindering van voetbalvan-
dalisme in Deventer aan te geven. 
Probleemstelling: Binnen het 
onderzoek wordt o.a. gekeken 
naar aspecten als de doelgroep in 
het algemeen, het bereiken van de 
doelgroep, de totstandkoming van 
het supportershome en overige 
projectonderdelen, de invloed van 
het project, de relatie tussen 
voetbalvandalen en algemene 
vandalen, vergelijkingen met een 
project in Den Bosch, de rot van 
andere jongerenvoorzieningen, 
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overige gemeentelijke vandalisme-
activiteiten etc. 
Opzet: Overwegend is het 
onderzoek kwalitatief 
beschrijvend van aard. Op 
deelpunten zal een meer kwantita-
tieve benadering gehanteerd 
worden. (Participerende) obser-
vatie maakt een belangrijk deel uit 
van de onderzoeksmethode. 
Einddatum: Eind 1988. 
PuNikatievorm: Rapportage aan 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zak en. 

198 
Positie jeugdigen in een jeugdbe-
schermingsinrichting 
mr. A. ran Vile, 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doel:Studie naar de 
(rechts)positie van minderjarigen 
in een jeugdbeschermingsin-
richting. 
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 verge-
lijken van de rechtspositie van 
minderjarigen in rijksinrichtingen 
met die in particuliere inrich-
tingen en het vergelijken van de 
rechtspositie van minderjarigen in 
verschillende soorten particuliere 
inrichtingen. 
Einddatum: 1990. 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Vakgroep 
Sirafrechtswetensehappen 

199 
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 alt een 
hoeksteen 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 legaliteitsbe-
ginsel is het de wetgever niet 
toegestaan om strafbaarstellingen 
met terugwerkende kracht te 
maken. Daarenboven is hij 
verplicht in de delictsomschrij-
vingen duidelijk en precies te 
formuleren welke gedragingen 
verboden worden (het lex-certa 
beginseE of 'Bestimmtheitsgebot'). 
Voor de rechter heeft het legali-
teitsbeginsel tot gevolg dat hij de 
strafbaarheid van een verdachte 
niet mag aannemen op grond van 
ongeschreven (gewoonte-)recht, en 
dat hij strafbepalingen niet 
volgens het procede 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 straf-
bepalingen soms zelfs terugwer-
kende kracht is verleend (met 
name het BBS). Bovendien 
verschijnen in de jurisprudentie 
regelmatig veroordelende 
uitspraken, die, tenminste 
ogenschijnlijk, op gewoonterecht 
of analogische toepassing van 
strafbepalingen berusten. Hoe 
dienen dergelijke verschijnselen te 
worden gewaardeerd? 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 rechts- 
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praktijk te corrigeren? 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Monografie. 

200 
Community Service in Western-
Europe 
drs. A.M. van Kalmthout 

Promotoren: prof. mr . P.J.P. Tak 
en prof. mr . A.C. 't Hart. 
Doe!: In het onderzoek wordt 
nagegaan hoe binnen de landen 
van de Raad van Europa de 
nieuwe strafsanctie 'Dienstver-
!ening' zich heeft ontwikkeld. 
Tevens wordt de juridische 
vormgeving van deze sanctie in 
verschillende landen met elkaar 
vergeleken en wordt uitvoerig 
ingegaan op de ervaringen met 
deze sanctie in de praktijk. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komen onder meer de volgende 
vraagpunten aan de orde: In 
hoeverre is er bij de dienstver-
!ening sprake van een nieuwe 
sanctie, anders gezegd, in welk 
opzicht wijkt de huidige verschij-
ningsvorm af van de vroeger 
bekende 'arbeidsstrar? In 
hoeverre beantwoordt deze straf-
sanctie aan de daaraan toege-
kende intrinsieke en extrinsieke 
doelstellingen? In hoeverre beant-
woordt de juridische vormgeving 
van de dienstverlening aan grond-
wettelijke en internationale 
verdragrechtelijke bepalingen? 
Hoe verhouden de diverse wette-
lijke regelingen zich tot elkaar? 
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsverge-
lijkend) literatuuronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

201 
Strafrecht en drugs 
drs. A.M. van Kalmthout, drs. 
H.F.C. Rombouts, mr. J. 
Simmelink, mr. drs. J.M.A. van 
Atteveld, mr. 0. Anjewierden 

Doe!: 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 hulpverlening. De functie en 
de betekenis van het strafrecht is 
daarbij slechts partieel voorwerp 
van onderzoek geweest. Toch 
wordt de wisselwerking tussen de 
drugsproblematiek en het straf-
recht, 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 drugspro-
blematiek een nadrukkelijke rot. 
De invloed van de drugsproble-
matiek op wetgeving, rechtspraak, 
opsporings-, vervolgings- en straf-
toemetingspraktijk reikt echter 
verder dan het terrein van de 
drugs en heeft een brede 
uitstraling op de gehele straf-
rechtspleging. Vanuit deze achter-
grond wordt beoogd de drugspro-
blematiek te bestuderen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Monografie over 
de Opiumwet en de andere wette-
lijke en pseudowettelijke 
regelingen m.b.t. drugs. 
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Duitstalige monografie in de reeks 
monografieen van het Max-
Planck-Institut over de drugspro-
blematiek in Nederland. 

202 
Losbladig Commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering 
ander redactie van A.L. Melai 
(hoofdredacteur), J.T.K. Bos, 
M.S. Groenhuijsen, A. Krikke 
Onderzoekers binnen de KUB: 
prof. mr . M.S. Groenhuijsen, 
mr. J. de Vries-Leemans, mr. Y. 
Baaijens-van Geloven, mr. J. 
Simmelink, mr. IL van der 
Landen, mr. P. Osinga. 

Doe!: 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 rechtspo-
litieke aandacht. Naast de 
materiele uitkomst worden, mede 
onder invloed van het Europees 
Mensenrechtenverdrag, principiele 
eisen gesteld aan de justitiele 
manieren van doen en de rechter-
lijke controle op dwanguitoe-
(ening. 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 
strafrechtswetenschappen van de 
KUB zullen in bewerking worden 
genomen de art. 250 t/m 255; 427 
t/m 444; 528 t/m 530; 552t t/m 
552hh en 572 t/m 578. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Losbladig 
supplement. 

203 
Afdoening buiten geding 
mr. P. Osinga 

Promotor: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen. 
Doe!: Het onderzoeken van 
methoden tot het afdoen van 
strafzaken buiten geding, zoals 
transactie, sepot enz. 
Opzet:Grotendeels literatuuron-
derzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

204 
In de marge van samenleving en 
criminaliteit 
drs. B. Rombouts 

Duel: Aan een kleine gemeente in 
het Brabantse Kempenland 
werden door 'Den Haag' finan-
ciele middelen ter beschikking 
gesteld voor enkele bestuurlijke 
preventieprojecten. Aanleiding 
daartoe waren o.a. onveiligheids-
gevoelens van ouderen. Gezien de 
bekende spreiding van victimisa-
tierisico's is bier sprake van een 
opmerkelijk signaal. In het 
onderzoek 'In de marge' worden 
die beweerde onveiligheidsge-
voelens nader bekeken. Welke 
spreiding? Welke kwaliteit? Welke 
intensiteit? Directe aanleidingen? 
Daarbij zal ook aandacht 
geschonken vZorden aan de 
ontwikkeling van de regionale 
criminaliteit en aan de sociale 
ontwikkeling van het platteland, 
speciaal voorzover die de positie 
van ouderen beinvloedt. 
Einddatum: 1989. 

205 
Opsporing en legaliteitsbeginsel 
rat Simmelink 

Promotoren: prof. mr . M.S. Groen-
huijsen en prof. mr . A.G. 't Hart. 
Doe!: Art. 1 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat straf-
vordering - en derhalve ook de 
fase van de opsporing - alleen 
plaatsvindt op de wijze bij de wet 
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voorzien. In de politiepraktijk 
worden velerlei handelingen 
verricht waarvoor geen expliciete • 
wettelijke basis kan worden 
gegeven. Deze situatie noopt tot 
een onderzoek, waarbij de 
betekenis van het legaliteitsbe-
ginsel voor de opsporingsfase 
nader zal worden belicht. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

206 
Slachtofferhulp in het arrondis-
sement Breda 
Lic. M.M.B. Stevens en mr. 
S.R.B. Walther 

Supervisie: drs. A.M. van 
Kalmthout. 
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 Gemeente-
politie, het O.M. en het Centrum 
Hulpverlening aan Slachtoffers 
van Misdrijven (CHSM) samen 
om aan slachtoffers van gewelds-
en zedendelicten advies te geven 
en hulp te verlenen. Tot 1 januari 
1986 werden vooral de praktische 
vormgeving van en de gewenning 
aan de aanbevelingen van de 
werkgroep Vaillant voorop 
gesteld. Daarna is de wetenschap-
pelijke begeleiding en evaluatie 
van start gegaan. 
Doe!: In een interimrapport 
worden de problemen in kaart 
gebracht die de invoering van 
slachtofferhulp in het takenpakket 
van Gemeentepolitie en O.M. en 
de noodzakelijke samenwerking 
van deze twee instituties met het 
CHSM met zich meebrachten. Dit 
begeleidend descriptief onderzoek 
naar de structureel-organisato-
rische component van het slacht-
offerhulp-experiment kan door 
een follow-up resulteren in een 
onderdeel van het eind-evaluatie- 

rapport. De vragen die onder 
meer in het eindrapport aan de 
orde zullen komen zijn: wat is het 
profiel van de slachtoffers-
clientele die bij politie en CHSM 
aanklopt; voldoet dit profiel aan 
de geformuleerde doelgroep van 
het slachtofferhulp-experiment; 
komen de verwachtingen van de 
slachtoffers overeen met die van 
de gemeentepolitie, het O.M. en 
het CHSM aangaande 'slachtof-
ferhulp' (ofwel komt het infor-
matie-, advies- en hulpverlenings-
aanbod overeen met de behoeften 
van de slachtoffers)? 
Opzet: Ter verzameling van de 
gegevens voor het onderzoek 
zullen drie methoden worden 
toegepast: literatuurstudie, partici-
perende observatie en een gestan-
daardiseerde (schriftelijke en 
mondelinge) enquete. 
Publikatievorm: Het interim-
rapport is eind 1987 voltooid, het 
eindrapport zal eind 1988 uitge-
bracht worden. 

207 
Het bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding 
mr. W.E.C.A. Valkenburg 

Promotor: prof. mr . M.S. Groen-
huijsen. 
Doe!: Onderzoek naar het functio-
neren van de bezwaarschriftenpro-
cedure tegen de dagvaarding in 
het strafrecht en een vergelijking 
met soortgelijke procedures in 
andere Westeuropese landen. 
Probleemstelling: Welke bestaans-
gronden zijn er (nog) aan te 
voeren voor de huidige bezwaar-
schriftenprocedure, o.a. mede 
gezien de aandacht die strafzaken 
in de media krijgen. Welke 
invloed(en) heeft deze procedure 
op het verdere verloop van het 
strafproces? 
Opzet: (gedeeltelijk rechtsverge-
lijkend) literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
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Publikatievorm: Tijdschriftarti-
kelen en dissertatie. 

208 
Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van natuurlijke personen 
voor straf bare feiten begaan door 
een rechtspersoon 
mr. J. de Vries-Leemans 

Promotoren: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen en prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe!: Met name gedurende de 
laatste tien jaar is de strafrechts-
jurist geconfronteerd met rechts-
personen, met behulp waarvan 
stralbare feiten warden 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 straf-
rechtelijk 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 HR de 
grenzen aangegeven van straf-
baarheid van de opdrachten van 
de 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 
opdracht- en feitelijke leiding-
gevers in geval van daderschap 
van de rechtspersoon alsmede de 
vraag naar de strafbaarheid van 
deelneming aan een rechts-
persoon, die tot oogmerk heeft het 
plegen van misdrijven of een 
andere bij de wet verboden rechts-
persoon (art. 140 Sr). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Sectie Jeugdrecht 

209 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag 
en EVRM 
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Liickers. 

Promo/or: prof. mr . M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Onderzoek in het kader van 
het VF-programma 'Grondrechten 
als grondslagen van het recht'. 
Coordinator is prof. mr . A.M. 
Koekkoek. Het onderzoek is 
toegespitst op de grondrechten 
van minderjarigen in het EVRM. 
Probleemstelling: Hoe verhouden 
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 warden 
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 
wetsvoorstel ouderlijke zorg', in: 
NJB, 1987, p. 530 e.v. Nog te 
verschijnen: dissertatie. 

210 
Buitenlandse pleegkinderen 
mr. M.J. van Dijk 

Promo/or: prof. mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Aansluitend aan de twee 
tevens beschreven onderzoeken 
inzake de toepassing van de 
criteria die gelden t.a.v. de 
plaatsing van buitenlandse pleeg- 
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kinderen in Nederland, worden de 
betreffende regels in de ons 
omringende landen bekeken. Het 
is een analyserend en rechtsverge-
lijkend onderzoek. 
Probleemstelling: Welke regel-
geving bestaat er in de ons omrin-
gende 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. 

211 
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 conceptietech-
nieken stellen nieuwe rechts-
vragen. 
Probleemstelling: Hoe verhoudt het 
huidige afstammingsrecht zich met 
deze nieuwe vormen van ouder-
schap (genetisch, sociaal en 
juridisch)? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Permanent onder-
zoeksveld. 
Publikatievorm: Artikelen in 
(medische en juridische) 
tijdschriften en lezingen in 
binnen- en buitenland. 

212 
Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden 
prof mr. M. Rood-de Boer 

Aanleiding: Het onderzoek is 
gestart naar aanleiding van een 
opdracht van de International 
Society on Family Law i.v.m. het 

Universiteiten 

Wereldcongres in Harvard van 
16- 19 juni 1982. 
Probleemstelling: Het betreft een 
studie op de rand van de 
medische en de juridische weten-
schap, zoals bijv. naar de rechts-
positie van minderjarigen in de 
gezondheidszorg, euthanasie bij 
zwaar gehandicapte baby's en 
kinderen, enz. 
Opzet: Literatuuronderzoek, bestu-
dering feitenmateriaal en jurispru-
dentie. 
Einddatum: Permanent onder-
zoeksveld. 
Publikatievorm: Artikelen in 
(medische en juridische) 
tijdschriften, lezingen in binnen-
en buitenland. Daarnaast het 
geven van adviezen aan en beant-
woording van vragen uit de 
medisch-specialistische praktijk. 

213 
In het belang van het kind: de 
rechtsbescherming van de 
minderjarige 
mr. E.A.M. Schey 

Promotor: prof. mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Onderzocht wordt of de 
door het klachtrecht geboden 
eigen rechtsingang mogelijkheden 
biedt voor een verbetering van de 
(zwakke) positie van minderja-
rigen 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 gezond-
heidszorg een effectieve rechtsbe-
scherming van minderjarigen? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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214 
De kantonrechter en het 
familierecht 
mr. P. Vlaardingerbroek 

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

215 
Politie en gemeente 
dr. R.P. Mulder 

Doe!: In dit onderzoek wordt 
nagegaan welke rol de gemeente 
speelt bij de verzorging van de 
veiligheid. Aandacht zal worden 
gegeven aan organisatorische 
aspecten (wijkteams, gemeente-
lijke beleidsplannen, samen-
werking met andere instanties), 
aan financiele kanten (schaalpro-
blemen, sterktetoedeling) en aan 
juridische en bestuurlijke aspecten 
(driehoeksoverleg, raadscom-
missies, APV). Het analysekader 
zal waar mogelijk aansluiten bij 
eerder gemaakte onderverdelingen 
in particulier aanbod en 
overheidsaanbod. 
Einddatum: Naar verwachting 
1988. 

216 
Justitie en verzekeringen 
dr. R.P. Mulder 

Probleemstelling: In veel fasen van 
het strafrecht zijn raakvlakken 
aanwezig met de schadeverze-
kering. In sommige gevallen 
functioneren justitie en verze-
kering daarbij als twee comple-
mentaire 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 verzekerings-
maatschappijen 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 mogelijkheden voor nieuwe 
voorzieningen die de voordelen 
van beide voorzieningen combi-
neren zonder de nadelen te 
vergroten? Is het mogelijk de 
vraag naar recht af te remmen 
door het aanbod van de verzeke-
ringen uit te breiden of aan te 
passen? 
Opzet: Literatuurstudie, inter-
views, verwerking statistisch 
materiaal. 
Einddatum:Zomer 1988. Een 
voorpublicatie verscheen, voorjaar 
1988, in het Nederlands Juris-
tenblad. 

217 
Sociaal en Cultureel Rapport 
1988 
Tweejaarlijks rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
op grond van Koninklijk Besluit, 
30 maart 1973. 

Doe!: Een samenhangende 
beschrijving te geven van de 
situatie op het sociale en culturele 
terrein alsmede van de te 
verwachten ontwikkelingen. 
Opzet: Evenals in andere jaren is 
er ook nu weer een hoofdstuk 
gewijd aan actuele ontwikkelingen 
op het terrein van justitie en 
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politie. Hierin komen onder meer 
de resulaten aan de orde van 
enkele periodieke surveys van het 
SCP over misdadigers en straf, 
alternatieve straffen, houdingen 
ten opzichte van drugsgebruik, en 
gebruik van rechtshulp. Daarnaast 
wordt ingegaan op de verhouding 
tussen justitiele voorzieningen in 
de particuliere sector en 
overheidssfeer. 
Einddatum: September 1988. 

218 
Analyse personeels- en kosten- 
ontwikkeling 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? Daarbij zal een viertal 
voorzieningen in de kwartaire 
sector, waaronder de politie, 
worden bekeken. Aandacht zal 
worden besteed aan de ontwik-
keling van de inzet van verschil-
lende typen personeel en van 
verschillende kostencomponenten 
in relatie met de produktie in 
termen van prestatie-indicatoren. 
De produktie van de politic wordt 
gemeten aan de hand van het 
aantal geregistreerde en opgehel-
derde misdrijven, het aantal 
geconstateerde overtredingen, het 
aantal afgehandelde verkeersonge-
vallen en het aantal activiteiten op 
het gebied van openbare orde en 
hulpverlening. 
Opzet: Beschrijvend empirisch 
onderzoek; econometrische 
analyses van de relatie tussen 
produktie en ingezette middelen 
op basis van tijdreeksgegevens van 
gemeente- en rijkspolitie op 
landelijk niveau en gegevens van 
individuele korpsen van gemeen-
tepolitie voor de jaren 1979, 1983 
en 1986 (via de schatting van 

kostenfuncties). Er wordt 
ingegaan op de effecten van de 
schaal van produktie (ofwel de 
grootte van de korpsen) op de 
produktiviteit. 
Einddatum: Herfst 1988. 
Publikatievorm: Het zevende 
PKS-bulletin. 

219 
Allocatie kwartaire sector 
drs. F.P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Systeemanalyse. 
Aanleiding: De aan het SCP 
opgedragen taak periodiek te 
rapporteren over allocatie-vraag-
stukken in de kwartaire sector. 
Doe!: Het in kaart brengen van 
ontwikkelingen in het gebruik van 
voorzieningen in beleidsonder-
delen van de kwartaire sector, 
waaronder politie en justitie, en 
het confronteren van deze ontwik-
kelingen met de inzet van 
middelen in recente jaren en 
volgens de financiele meerjarenra-
mingen. Een evaluatie van de 
kabinetsperiode 1986-1990 staat 
daarbij centraal. 
Opzet: Gebruiksontwikkelingen uit 
het recente verleden worden 
geextrapoleerd, waarbij rekening 
gehouden wordt met van belang 
zijnde demografische ontwikke-
lingen. Via gepubliceerde stukken 
(miljoenennota en concept-begro-
tingen) en aanvullende informatie 
van ministeries wordt inzicht in de 
middelenkant verkregen. 
Publikatievorm: Publikatie in de 
reeks 'Stukwerk' is gepland rond 
de jaarwisseling 1988/1989. 

220 
Toekomstverkenning kwartaire 
sector 
drs. F.P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Systeemanalyse. 
Aanleiding: De wens meer inzicht 
te verkrijgen in de te verwachten 
ontwikkelingen in gebruik en 
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produktie van voorzieningen in de 
kwartaire sector tot het jaar 2000. 
Doe!: Het vervaardigen van 
ramingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gebruik en 
de produktie van kwartaire 
diensten, waaronder die van de 
politie en justitie, en de daarvoor 
benodigde inzet van middelen tot 
het jaar 2000. Daarbij zullen 
politie- en justitie-instellingen 
(zoals rechtspraak en gevangenis-
wezen) in onderlinge samenhang 
worden bekeken. 
Opzet: Op basis van eigen 
empirisch onderzoek en dat van 
anderen wordt geprobeerd om 
inzichten over effecten van 
demografische, sociaal-econo-
mische en beleidsmatige factoren 
(zoals de hoogte van eigen 
bijdragen die van rechtzoekenden 
wordt gevraagd) in de ramingen te 
verwerken. Tevens zal worden 
nagegaan in hoeverre het mogelijk 
is om relatief autonome produkti-
viteitsstijgingen bijvoorbeeld door 
automatisering - in de ramingen te 
betrekken. 
Einddatum: Najaar 1989. 
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Nederlands centrum 

Geestelijlce vollcsgezondheid 

221 
Gedwongen psychiatrische 
opneming 
drs. MA. Janssen, A.J.A. 
Kaasenbrood en drs. M.C.H. 
Donker 

Samenwerkingsverband: Initiatief 
tot en uitvoering van het 
onderzoek waren in handen van 
het Nederlands Centrum Geeste-
lijke Volksgezondheid. Finan-
ciering van het Praeventie Fonds 
en Nationaal Fonds Geestelijke 
Volksgezondheid. 
Doe!: De principiele discussie 
rond de krankzinnigenwetgeving 
onderbouwen met gegevens over 
de gang van zaken in de praktijk. 
Probleemstelling: Hoe verloopt het 
beslissingsproces rond gedwongen 
psychiatrische opneming en wat 
zijn de gevolgen voor de 
betrokken patienten? 
Opzet: Diepgaande analyse van de 
gang van zaken rond 30 a 40 
casussen waarin inbewaring-
stelling dreigde. Er werd door de 
onderzoekers participerend 
geobserveerd in een dertigtal 
crisissituaties in Rotterdam, op 
het moment dat een gedwongen 
opname (inbewaringstelling) door 
de betrokkenen overwogen werd. 
In interviews achteraf met de 
betrokkenen (client, familie, 
politie, psychiater, buren enz.) 
werd aanvullende informatie 
gekregen. Aan de client is enkele 
maanden later een follow-up 
interview afgenomen. Daarnaast 

literatuuronderzoek en achter-
grondinterviews. 
Einddatum: April 1988. 
Publikatievorm: MA. Janssen, 'De 
rol van wijkagenten bij 
gedwongen psychiatrische 
opname' (geaccepteerd door 
Maandblad Geestelijke Volksge-
zondheid), A.J.A. Kaasenbrood. 
'De psychiater en het gevaarscri-
terium' (geaccepteerd door het 
Tijdschrift voor Psychiatric). 

222 
Be waarde van overreding en 

\dwang in de behandeling van 
drugsverslaafden 
P. Schnabel (onderzoekscoordi-
nator) 

Aanleiding: Het thema van de 
'gedwongen afkick' of de dwang-
behandeling van criminele drugs-
verslaafden is in 1987 sterk in de 
belangstelling gekomen. In de 
algemene beschouwingen van de 
Amsterdamse gemeenteraad in 
december 1987 speelde het thema 
in de terminologie van het 
'verplicht isoleren van zwaar 
verslaafden' en het 'gedwongen 
isoleren van extreem verslaafden' 
een niet onbelangrijke rol. 
Opzet: Literatuuronderzoek 
waarin de waarde van aspecten 
van dwang en overreding in de 
behandeling voor het herstel van 
drugsverslaafden centraal staat 
(m.n. Duitse en Amerikaanse 
bronnen). Drie grondvormen van 
dwang hi] of in de behandeling 
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van drugsverslaafden kunnen 
worden onderscheiden: door de 
rechter opgelegde dwang, contrac-
tuele dwangbehandeling en 
indirecte dwang. Aan de hand van 
de ervaringen in Nederland met 
een ruime interpretatie van art. 47 
van de Gevangenismaatregel (dat 
naar de letter opneming in een 
intramurale behandelinrichting 
tijdens detentie in geval van 
krankzinnigheid of een ernstige 
besmettelijke ziekte mogelijk 
maakt) en de ervaringen in het 
buitenland met vormen van 
dwang, worden de drie grond-
vormen besproken. Veel aandacht 
wordt geschonken aan het 
vermijden van ideologische stand-
punten. De focus ligt op het effect 
van dwangmatige aspecten bij het 
streven naar herstel en/of lotsver-
betering in de behandeling van 
drugsverslaafden. 
Einddatum: Maart 1988. 
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Adviescommissie Extern 

Wetenschappelijk Onderzoelc 

Afgesloten onderzoek 

Gepubliceerd 

223 
Alcohol Verkeer Project Drenthe 
(AVP-Drenthe), experiment en 
evaluatie-onderzoek 
mr. R. Ravens 

Instituut: Consultatiebureau voor 
Alcohol en Drugs Drenthe. 
Aanleiding: Op diverse plaatsen in 
Nederland is met voorlichtings-
programma's geexperimenteerd, 
gericht op mensen die onder 
invloed van alcohol aan het 
verkeer hebben deelgenomen en 
hiervoor zijn veroordeeld (art. 26 
WvVV). Een voorbeeld is het AVP 
in de gevangenis `De Zaam' te 
Grave (Drenthe). Naar aanleiding 
van het project in Grave werd 
door O.M. en C.A.D. (Drenthe) de 
mogelijkheid onderzocht om te 
starten met voorlichtingspro-
gramma's voor veroordeelden 
krachtens art. 26 WvW en art. 33a 
WvW (weigering medewerking 
bloedproef) als alternatief voor 
vrijheidsstraf of als gehele/gedeel-
telijke vervanging voor andere 
straffen. 
Doe!: Flet doen verminderen van 
recidive van rijden onder invloed 
c.q. het minder waarschijnlijk 
maken van recidive bij zogenaamd 
first offenders en recidivisten van 
art. 26 en art. 33a. 
Opzet: Evaluatie-onderzoek met 
betrekking tot het gegeven 

voorlichtingsprogramma uitge-
voerd. Daarbij zijn de gebruike-
lijke voor- en nametingen verricht 
bij een groep deelnemers aan het 
experiment en een groep terzake 
veroordeelden. Bij de beant-
woording van de onderzoekvraag 
is uitgegaan van zelf-gerappor-
teerde recidive; de geregistreerde 
recidive is slechts als controle 
hierop gebruikt. 
Resultaten: De gegeven 
voorlichting leidde tot een 
toename in kennis over de invloed 
van alcohol en rijgedrag, er vond 
een vermindering van de recidive 
plaats evenals van het problema-
tische drinkgedrag. 
Publikatie:'Evaluatie van het 
Alcohol Verkeer Project Drenthe', 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 
1987. 

224 
Werklozen in de rechtszaal, 
dossier- en observatieonderzoek 
drs. G. Kannegieter en drs. J. 
Strikwerda 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Groningen, Criminologisch 
Instituut. 
Probleemstelling: De vraag die in 
dit onderzoek centraal staat heeft 
betrekking op de invloed van de 
arbeidspositie van de verdachte 
op de straftoemeting door de 
rechter. Is het gegeven dat de 
verdachte al dan niet een baan 
heeft een factor waarmee de 
rechter rekening houdt? Een 
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bevestigend antwoord op deze 
vraag leidt tot de vraag hoe een 
verschil in afhandeling verklaard 
kan worden. 
Opzet: Gekozen is voor een 
combinatie van dossier- en obser-
vatie-onderzoek. De voor het 
onderzoek benodigde gegevens 
zijn enerzijds uit de strafdossiers 
afkomstig die onder andere de 
processen-verbaal, de persoons-
dossiers en uittreksels uit het 
documentatieregister bevatten, 
anderzijds uit observaties ter 
terechtzitting. Verder werden ook 
factoren als houding, inbreng e.d. 
van de verschillende procesdeel-
nemers genoteerd. Het onderzoek 
beperkt zich tot mannelijke 
verdachten van diefstal, mishan-
deling en vernieling, wier zaken 
dienden voor de politierechters in 
het hofressort Leeuwarden. 
Conclusie: De vraag die in dit 
onderzoek centraal staat kan 
slechts ten dele positief worden 
beantwoord. Uitsluitend in de 
diefstalzaken ziet men verschillen 
in afhandeling tussen werkende en 
werkloze verdachten en dan nog 
alleen in de lichtste recidivecate-
gorieen. Voor mishandeling en 
vernieling is er geen sprake van 
een verschil in afhandeling. 
Concluderen is echter nog geen 
verklaren; daartoe wordt 
vervolgens een viervoudige aanzet 
gegeven. 
Publikatie: 'Werkenden en 
werklozen voor de rechter', Crimi-
nologisch Instituut, Groningen, 
1987. 

225 
Ontslagrecht - deelproject 
Kantongerechten 
dr. R. Knegt e.a. 

Instituut: Universiteit van 
Amsterdam en Vrije Universiteit 
Amsterdam, interuniversitaire 
onderzoeksgroep Arbeidsvraag-
stukken. 
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. 
Probleemstelling: Kantonrechters 
komen met name in 1639w 
BW-procedures veelal voor 
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 
kantonrechter. 
Opzet: Een steekproef van dossiers 
van kantongerechten bood de 
mogelijkheid een vergelijkend 
onderzoek te doen naar het 
handelen van de kantonrechter en 
dat van de directeur van het GAB 
in dezelfde soort zaken. Ook kon 
een oordeel worden geformuleerd 
over het verschil in zorgvuldigheid 
alsmede snelheid van werken van 
beide instanties. Verder kon 
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 substituut van het 
beleid van GAB's zien. 
Publikaties: 'Toetsing van ontslag', 
Wolters-Noordhoff, Groningen, 
1988; samenvattende rapportage 
van toetsing van ontslag Minis-
terie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
's-Gravenhage, 1988. 
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226 
Versterking van de binding van 
de opgroeiende generatie met de 
maatschappij 
drs. EL. Leeuvv. drs. E. van der 
Hoeven, dr. Ai Nederhof en drs. 
P.D. Bak 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
LISBON. 
Ungangspunt: Uitgangspunt voor 
dit onderzoek vormden de nota 
'Samenleving en Criminaliteit' van 
het Ministerie van Justitie (1985) 
en het interimrapport van de 
Commissie 'Kleine Criminaliteie 
(Cie-Roethof, 1984). In beide 
publikaties wordt gesteld dat de 
kleine criminaliteit ongewenste 
gevolgen heeft voor mens en 
maatschappij, waarbij veronder-
steld wordt dat het vooral 
jongeren zijn die dit gedrag 
vertonen. Als remedie wordt 
aangedragen versterking van de 
binding van deze jongeren met de 
samenleving. 
Probleemstelling: Welke implicatie-
theorie ligt er ten grondslag aan 
de veronderstellingen en aanbeve-
lingen uit de hierboven genoemde 
beleidsstukken? Welk resultaat 
levert toetsing van de onder-
scheiden hypotheses uit deze 
"beleidstheorie" aan de hand van 
de bevindingen van diverse sociale 
wetenschappen op? Concreter: in 
hoeverre is verzwakking van de 
bindingen van de opgroeiende 
generatie met de samenleving 
oorzaak van de (toegenomen) 
kleine criminaliteit en is het 
bevorderen van de integratie van 
jongeren in de maatschappij via 
het versterken van bun bevin-
dingen in staat om op effectieve 
wijze de kleine criminaliteit terug 
te dringen? 
Opzet: Het onderzoek is opgezet 
als een stand-van-zakenonderzoek 
in tien sociaal-wetenschappelijke 
vakgebieden over de bindingspro-
blematiek, waarbij te werk is 
gegaan volgens de methode 

Cooper (1984) van de 'integrative 
research review'. 
Publikatie: 'Sociale bindingen van 
jongeren, kleine criminaliteit en 
beleid' LISBON, Leiden, 1987. 

227 
Rechtshulp wijkpost Oud-West 
(Amsterdam) 
mr. N.E van Manen 

Instituut: Universiteit van 
Amsterdam, vakgroep Rechtsso-
ciologie. 
Aanleiding: In oktober 1984 
besloot het bestuur van de 
Stichting Rechtshulp Amsterdam 
(waaronder het Buro voor 
Rechtshulp ressorteert), dat de 
Wijkpost Oud-West van het 
Amsterdamse Bureau voor 
Rechtshulp moest worden 
geevalueerd. In deze wijkpost zijn 
het Buro voor Rechtshulp en het 
Advokatenkollektief Oud-West 
gevestigd. 
Doe!: Het doe van het onderzoek 
was na te gaan in welke mate de 
wijkgerichtheid van de Wijkpost 
Oud-West en de specifieke samen-
werking van de Wijkpost met het 
Advokatenkollektief gevolgen 
heeft voor de bereikbaarheid, voor 
de aard van de verleende 
rechtshulp en voor de taakver-
deling tussen het Buro en de 
advocatuur. 
Opzet: Evaluatie-onderzoek 
waarbij de praktijk met een norm 
(of met doelstellingen) werd 
getoetst aan een opgesteld evalua-
tiekader. Hierover verscheen in 
november 1986 'Rechtshulp in de 
wijk', Interimrapport van het 
evaluatieonderzoek naar de 
rechtshulpverlening in Amsterdam 
Oud-West. De tweede fase van het 
onderzoek bestond uit het verza-
melen van empirisch materiaal 
(tijdens spreekuren verzamelen 
van kwalitatieve gegevens via 
participerende observatie, kwanti-
tatieve enquete onder bezoekers 
van het Buro, casus-interviews). 
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Ook werd de dependance Zuid 
van het Amsterdamse Buro voor 
Rechtshulp onderzocht. 
Resultaat: Het aantal verschillen 
tussen de Wijkpost Oud-West en 
de dependance Zuid van het 
Amsterdamse Buro voor 
Rechtshulp is uiterst gering: de 
sociaal-economische kenmerken 
van de bezoekers, de soort rechts-
problemen en de soort rechtshulp 
vertonen veel meer parallellen dan 
verschillen. Het belangrijkste 
verschil is de relatie met de 
advocatuur hoewel deze 
bijzondere relatie kwantitatief 
gezien niet tot een andere praktijk 
leidt. 
Publikatie: 'Rechtshulp in de 
buurt', Universiteit van 
Amsterdam, vakgroep Rechtsso-
ciologie, 1987. 

228 
Klachtenregelingen voor 
individuen 
drs. E.A. Mante-Meijer, drs. P. 
Bak en drs. M.C.P. Hoeffnagel 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
LISBON. 
Achtergrond: Er is op dit moment 
een toenemende behoefte te 
constateren aan klachtrecht voor 
individuen in diverse sectoren van 
de samenleving. Het gaat hier 
steeds om de mogelijkheid voor 
individuen om te klagen over 
handelingen jegens hun persoon 
(of het nalaten daarvan) door 
organisaties waarmee zij te maken 
hebben, hetzij als lid, hetzij als 
client (in gezondheidszorg, gevan-
geniswezen, overheid, politie, 
consumenten etc.). Sommige 
klachtenregelingen zijn reeds 
vastgelegd in wetgeving, andere 
nog niet. 
Doe!: Een onderzoek naar 
overeenkomsten en verschillen 
tussen individuele klachtenrege-
lingen en de problematiek die 
hierbij naar voren komt, zal 
verhelderend kunnen werken. De 

uit dit onderzoek resulterende 
typologie en getoetste modellen 
kunnen de basis vormen voor de 
ontwikkeling van een beleidsin-
strument t.a.v. klachtrecht. Indivi-
dueel klachtrecht, als voorfase van 
een eventuele formele juridische 
procedure, zou een filter kunnen 
zijn voor het beroep op de rechter. 
In dit kader zou de ontwikkeling 
van een stelsel van regelingen 
voor individueel klachtrecht 
tegemoet kunnen komen aan het 
huidige deregulerings- en dejuri-
diseringsstreven. 
Opzet: Onderzoek naar het klacht-
recht voor werknemers bij banken, 
patienten in een algemeen 
ziekenhuis en gedetineerden in 
penitentiaire instellingen. De 
benodigde gegevens zijn 
verzameld via literatuuronderzoek, 
kwalitatieve interviews met 
sleutelfiguren en schriftelijke 
vragenlijsten. 
Publikatie:'Klachtenbehandeling 
in organisaties' Rijksuniversiteit 
Leiden, LISBON, 1988. Met de 
publikatie van dit rapport is dit 
onderzoek slechts voorlopig 
afgesloten. Het verzamelde 
materiaal wordt verder gebruikt 
voor een dissertatie en voor een 
aantal tijdschriftenartikelen. 

229 
Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur 
mr. A.J.C. de Moor-van Vught 

Instituut: Katholieke Universiteit 
Tilburg, vakgroep Staats- en 
Bestuursrecht. 
Aanleiding: De invoering in 1976 
van de Wet Administratieve 
Rechtspraak Overheidsbeschik-
kingen en de stortvloed van 
jurisprudentie die daarop gevolgd 
is, hebben sterke stimulansen 
gegeven aan de belangstelling 
voor aard en intensiteit van de 
rechterlijke toetsing van 
overheidsbesluiten. Daarbij kwam 
onder meer de vraag naar voren, 
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of met de toetsing door de 
Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State aan algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur niet het 
maximum aan rechtsbescherming 
was bereikt, zo niet overschreden. 
Aileen met betrekking tot de 
uitoefening van discretionaire 
bevoegdheden werd soms nog 
gesteld dat de toetsing een tekort 
vertoonde dat slechts door het 
openstellen van administratief 
beroep zou kunnen worden 
opgevuld. In de ene zienswijze 
zou Nederland zich ook op 
bestuursrechtelijk terrein als 
gidsland hebben gemanifesteerd, 
terwiji het in de andere zienswijze 
er juist goed aan gedaan zou 
hebben, het uit Frankrijk afkom-
stige Conseil d'Etat-model als 
beroep op de Kroon in zuivere 
vorm te conserveren. 
Doe!. Het onderzoek draagt bij tot 
rechtswetenschappelijke theorie-
vorming en aan de mogelijkheid 
weloverwogen rechtspolitieke 
beslissingen te nemen inzake de 
verdere ontwikkeling van het 
Nederlandse bestuursrecht. 
Opzet: Het onderzoekmateriaal 
bestaat uit de relevante juridische 
literatuur en gepubliceerde 
jurisprudentie aflcomstig uit 
Nederland, Belgie, de Bondsrepu-
bliek Duitsland en de Europese 
Gemeenschappen. Daarnaast is 
met behulp van een vragenlijst het 
oordeel van diverse Nederlandse 
en buitenlandse deskundigen 
gevraagd over een geconstrueerde 

casuspositie. 
Resultaat: Het blijkt dat hoezeer 
ook verschillen bestaan in syste-
matiek en verwoording in feite de 
aard en intensiteit van de toetsing 
van de uitoefening van discre-
tionaire bevoegdheden in de 
onderzochte rechtsstelsels veel 
minder verschilt dan men bij 
oppervlakkige waarneming 
geneigd zou kunnen zijn aan te 
nemen. In elk van deze rechts- 

stelsels beschikt de toetsende 
rechter over maatstaven waarmee 
de bestuurlijke belangenafweging 
adequaat kan worden getoetst. 
Publikatie: 'Algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en buiten-
landse equivalenten', W.E.J. 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1987. 

230 
Rechtspleging in het kader van 

de Krankzinnigenwet - fase 1 en 

2 
dr. J. Smit, drs. B.Y. Cools en mr. 
M. Boogaart 

Instituut: Vrije Universiteit 
Amsterdam, werkgroep Gezond-

heidsrecht. 
Aanleiding: In het belang van de 
rechtsbescherming van de patient 
zijn de laatste jaren aanzetten 
gegeven voor veranderingen in de 
besluitvorming omtrent 
gedwongen opneming in een 
gesloten afdeling van een psychi-
atrisch ziekenhuis. Voorafgaand 	. 
onderzoek heeft echter aange-
toond dat deze veranderingen 
zoals die zijn neergelegd in het 
Winterwerparrest en de jurispru-
dentie in de praktijk nog niet 
geheel worden gevolgd. 
Knelpunten bleken voor te komen 
zowel in de vorm als in de inhoud 
van het overleg tussen de verschil-
lende betrokkenen (rechters, 
psychiaters, patienten en hun 
advocaten). 
Doel: Het ontwikkelen van richt-
lijnen 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 de afweging van 
argumenten zichtbaar en toetsbaar 
wordt. 
Opzet: In de eerste fase is een 
inventarisatie gemaakt van de 
verschillende vormen van overleg 
die aan de besluitvorming ten 
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grondslag liggen. Op grond van 
deze inventarisatie is een selectie 
van richtlijnen voor de besluit-
vorming op een werkconferentie 
voorgelegd aan alle participanten, 
nl. Officieren van Justitie, 
rechters, psychiaters, vertegen-
woordigers van de Clientenbond 
en advocaten. Op basis van deze 
werkconferentie is een vervolgon-
derzoek opgezet. Deze tweede fase 
richtte zich op de rol van het O.M. 
in niet-strafrechtelijke zaken, 
toegespitst op de.Krankzinni-
genwet, en het uitwerken van 
protocollen (in onderling overleg 
opgestelde lijsten met aandachts-
punten) voor de inbewaring-
stelling en de rechterlijke 
machtiging. 
Publikaties: Van de eerste fase 
verscheen in juli 1987 een verslag; 
in januari 1988 van de tweede fase 
onder de titel: 'De rol van de 
officier van justitie nader belicht'. 

231 
Politiereactie op vrouwenmishan-
deling 
drs. M. Wostmann 

Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen. 
Probleemstelling: Vanaf het begin 
van de jaren zeventig werden de 
ernst en omvang van vrouwenmis-
handelingspraktijken duidelijk, 
evenals het tekortschieten van de 
sociale controle door de directe 
omgeving, de hulpverlening, 
politie en justitie. Deze 'derden' 
bleken, ook als zij goedwillend 
waren, een politiek van non-inter-
ventie te volgen, met als feitelijk 
resultaat de bestendiging van de 
onmachtsituatie van mishandelde 
vrouwen. Dit gold (en geldt 
wellicht nog steeds) ook voor 
politie en justitie. 
Vraagstelling: In dit onderzoek is 
geprobeerd een antwoord te 
vinden op de volgende vragen: 
Hoeveel en welke assistentiever- 

zoeken in verband met vrouwen-
mishandeling ontving de politie in 
een bepaalde periode en hoe is zij 
opgetreden? Welke redenen en 
motieven liggen ten grondslag aan 
de keuzes voor interventies bij 
vrouwenmishandeling? Hoe 
hebben mishandelde vrouwen het 
politie-optreden ervaren? 
Opzet: Participerende observatie, 
bestudering van de dag- en nacht-
rapporten en interviews met 25 
surveillanten, waaronder drie 
wijkagenten, van het korps 
gemeentepolitie Utrecht, een 
medewerker van de Sociale 
Afdeling, zes agenten van het 
korps gemeentepolitie Zwolle en 
zestien mishandelde vrouwen. 
Resultaat: Een overzicht van de 
kenmerken van de politiecultuur 
maakt .begrijpelijk waarom 
optreden in situaties van vrouwen-
mishandeling geen favoriete 
opdracht is. Verder zijn er vier 
categorieen redenen te signaleren 
die de surveillanten hanteren als 
verklaring voor hun terughoudend 
optreden. Er blijken opmerkelijke 
discrepanties te bestaan tussen de 
ervaringen en interpretaties van de 
mishandelde vrouwen enerzijds en 
die van surveillanten anderzijds. 
De kern van het probleem is 
gelegen in het feit dat surveil-
lanten onvoldoende oog hebben 
voor de problemen en wensen van 
het slachtoffer. 
Publikatie: 'Het is ook een stuk 
onmacht', Rijksuniversiteit 
Utrecht, Willem Pompe Instituut, 
1987. 

Gerapporteerd, nog niet 
gepubliceerd 

232 
Sexueel misbruik van kinderen in 
het gezin - deelproject Justitie 
drs. P.J. Draijer 

Instituut: Universiteit van 
Amsterdam, Stichting tot weten- 
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schappelijk onderzoek bij de 
Universiteit van Amsterdam 
omtrent seksualiteit en geweld. 

233 
Beleid en netwerken in de 
drugsscene 
drs. E van Gemert 

Supervisie: drs. J. Verrips (Univer-
siteit van Amsterdam, Antropolo-
gisch Sociologisch Centrum). 

Nog niet gerapporteerd 

234 
Vormen van interactie tussen 
advocaten en bun clienten 
drs. H. Berends 

Supervisie: prof. J. Griffiths 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid). 

235 
De rol van de psychiatrie (en de 
gedragswetenschappen) bij de 
beslissing omtrent verlenging c.q. 
beeindiging van de TBR 
nip. TR. Drost en mr. F.A.M. 
Bakker 

Instituut: Rijksuniversiteit 
Groningen, Criminologisch 
I nstituut. 

236 
Criminaliteit onder buitenlandse 
dagelijkse opiaatgebruikers in 
Amsterdam 
drs. Di. Korf 

Supervisie: drs. P.D.A. Cohen 
(Universiteit van Amsterdam, 
Subfaculteit Andragologie). 

237 
Voorspelbaarheid rechterlijke 
beslissingen door advocaten 
mr. drs. M. Malsch 

Supervisie: prof. dr. W.A. 
Wagenaar (Rijksuniversiteit 
Leiden, vakgroep Psychologische 
functieleer). 
De subsidiering betreft de kosten 
van het schrijven van een proef- 

schrift op basis van een reeds 
afgesloten onderzoek, dat zelf 
gefinancierd is uit de tweede 
geldstroom. 

239 
Seksuele ervaringen in de vroege 
jeugdjaren 
dr. Th.G.M. Sandfort 

lnstituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Vakgroep Klinische Psychologic, 
Psychotherapie en Preventie. 

240 
Slachtofferhulp in het arrondis-
sement Breda 
lie. M.M.B. Stevens 

Supervisie: drs. A.M. van 
Kalmthout (Katholieke Univer-
siteit Brabant, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid). 
Er is een interimrapport gepubli-
ceerd in november 1987. 

Lopend Onderzoek 

241 
Geweldsescalatie en politieop-
treden 
dr. O.J.M. Adang 

Supervisie: prof. dr. J.A.R.A.M. 
van Hooff (Rijksuniversiteit 
Utrecht, Laboratorium voor 
Vergelijkende Fysiologie). 
Achtergrond: Recente gebeurte-
nissen in Belgie (Heizelstadion), 
Groot-Brittannie (Brixton) en 
Duitsland (Frankfurt) maken 
duidelijk dat confrontaties tussen 
groepen mensen of tussen een 
groep mensen en de politic 
kunnen leiden tot gewelddadige 
uitbarstingen. Ook Nederland is 
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238 
Sociale veiligheid en de sociale 
en gebouwde omgeving 
Een groep tweede-jaars studen ten 
under supervisie van dr. S. 
Musterd, Universiteit van 
Amsterdam, subfaculteit der 
Sock,le geografie. 



in het verleden herhaaldelijk 
opgeschrikt door gewelddadige 
rellen rond voetbalwedstrijden, 
ontruimingen en demonstraties. 
De politie heeft tot taak de 
openbare orde te handhaven en 
geweldsuitingen of de gevolgen 
daarvan te minimaliseren. Een van 
de redenen dat die taak zo 
moeilijk is, is wellicht gelegen in 
het felt dat onvoldoende bekend is 
wat de omstandigheden zijn die 
maken dat in bepaalde situaties 
geweldsuitbarstingen 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. 
Doe!: Het ontrafelen van die inter-
actieketen ; het nagaan hoe de 
gedragingen van politie en actie-
voerders elkaar wederzijds 
beInvloeden 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 litera-
tuuronderzoek en ooggetuigever-
slagen zijn de volgende vraagstel-
lingen 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 conflictueuze inter-
acties 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 ordeversto-
ringen? Is zichtbare en hoorbare 
aanwezigheid van agenten te 
paard of met honden van invloed 
op het gedrag van individuen of 
groepen? 

242 
Criminaliteit en strafgevoe-
ligheid 
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 
verschillen in strafgevoeligheid 
(beInvloedbaarheid) en in de mate 
waarin zij ontvankelijk zijn voor 
beloning en straf. Het onderzoek 
heeft betrekking op een bepaalde 
categorie delinquenten nl. 
jongeren die reeds op jeugdige 
leeftijd bij herhaling strafbare 
feiten plegen en daarvoor at dan 
niet met justitie in aanraking zijn 
gekomen (zgn. vroegdelin- 
quenten). Onderzoek heeft uitge-
wezen dat deze chronische delin-
quenten niet alleen moeite hebben 
met de bestaande normen op 
strafrechtelijk gebied. Reeds lang 
voordat zij met justitie in 
aanraking kwamen vielen zij op 
door hun gedrag, zowel op school 
en in de buurt, als thuis. Men kan 
zeggen dat er bij deze categorie 
sprake is van een mislukt sociali-
satieproces. In het onderzoek dat 
zich richt op het socialisatie-
proces, staan de volgende 
begrippen centraal: informatiever-
werking, conditioneerbaarheid en 
de emotionele band met het 
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normopleggend systeem (het 
ouderlijk huis, de school, de buurt 
of de samenleving). Wat betreft de 
beinvloedbaarheid wordt niet 
alleen gekeken naar de gevoe-
ligheid voor straffen maar 
eveneens naar de gevoeligheid 
voor beloningen. 
Opzet: Het toetsen van de theorie 
yindt plaats t.a.v. verschillende 
onderzoeksgroepen: vroegdelin-
quenten, moeilijk opvoedbare 
kinderen en studenten-delin-
quenten. 

243 
Posities, houdingen en perspec-
tieven van probleemjongeren 
des. H.13. Ferwerda 

Supervisie: dr. F.P.H. Dijksterhuis 
en dr. J.A. Nijboer (Rijksuniver-
siteit Groningen, Vakgroep Crimi-
nologie). 
Achtergrond: Dit onderzoek maakt 
deeI uit van het onderzoekpro-
gramma 'Onderwijs en Delin-
quentie', waarin centraal staat de 
algemene vraag naar de aard van 
de reeds aangetoonde relatie 
tussen functioneren op school en 
vertonen van delinquent gedrag. 
Ter beantwoording daarvan is 
longitudinaal onderzoek nodig. 
Opzet: Uit het longitudinale 
onderzoekspanel 'Onderwijs en 
Delinquentie' dat 500 leerlingen 
omvat, is een deelpanel van 78 
jongens met school- en opvoe-
dingsproblemen geselecteerd. Dit 
panel wordt gedurende drie jaar 
jaarlijks via diepte-interviews 
gevolgd, teneinde de levensge-
schiedenissen van de deelgenoten 
in kaart te brengen. Als onderdeel 
van het hoofdpanel komen van 
deze geselecteerde probleem-
jongens ook kwantitatieve 
gegevens boven tafel waardoor 
vergelijking met hun leeftijdge-
noten mogelijk blijft. 
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244 
Werklozen in de rechtszaal; 
interviewronden 
des. G. Kannegieter en dry. J. 
Strikwerda 

Supervisie: prof. dr. LW. Jongman 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Criminologisch Instituut). 
Doe!: Deze tweede fase van het 
onderzoek bouwt voort op de 
uitkomsten van het dossieron-
derzoek en het observatie-
onderzoek in de rechtszaal dat 
inmiddels afgesloten werd en is 
gepubliceerd. De fase behelst een 
interviewronde met de betrokkeri 
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 soon 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 struc-
tureel beinvloeden aan de betrok-
kenen voorgelegd worden. 
Werkloosheid zal een 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 
mishandeling. Tenslotte zullen 
meer algemene vragen gesteld 
worden over de gronden volgens 
welke de betrokkene recht spreekt. 

245 
Gedwongen psychiatrische 
opname en dwang bij de behan-
deling in de forensische psychi-
atrie 
drs. EA.M.M. Koenraadt 

Supervisie: prof. mr . C. Kelk en 
prof. dr. F.H.L. Beyaert (Rijksuni-
versiteit Utrecht, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtsweten-
schappen). 
Doe!: 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 psychi-
atrische opname en behandeling 
wordt door de nieuwe wetsvoor-
stellen (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, 
gedwongen 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 intra-
murale psychiatrie beargumen-
teerd en gelegitimeerd? Hoe 
verhouden zich de bedoelingen 
van degenen die dwang uitoe-
fenen met de ervaringen van 
degenen diedaaraan zijn onder-
worpen? Onder wat voor omstan-
digheden 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 behan-
deling in de psychiatrische kliniek 
bij vrijwillig en onvrijwillig 
opgenomen patienten 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 twee particuliere foren-
sisch psychiatrische klinieken. De 
volgende vijf fasen zullen worden 
doorlopen: inventarisering van 
bijzondere incidenten gedurende 
een periode van twee jaar; inter-
views met patienten en behande-
laars waarbij de systematiek van 
dwangtoepassing per patient en 
behandelaar centraal staat; 
inhoudsanalyse op verpleegrap-
portage en dossiers; 'crosstalks' 
met sleutelfiguren van de verschil-
lende afdelingen; 'crosstalks' met 
sleutelfiguren uit de algemene en 
uit de forensische psychiatrie. 

246 
Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke geschillen 
dr. P.J. van Koppen en mr. J. ten 
Kate 

Supervisie: prof. mr . J.M. van 
Dunne (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Faculteit der Rechts-
geleerdheid). 
Doe!: In Nederland wordt in 
toenemende mate geklaagd over 
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de chronische onderbezetting van 
de rechtbanken waardoor de 
wachttijden voor de rechtzoe-
kende steeds langer dreigen te 
warden. Allerlei maatregelen am 
dit tegen te gaan, zoals uitbreiding 
van het aantal rechters en het 
aantal zaken dat door een enkel-
voudige rechter words beslist, 
hebben hieraan nog geen eind 
weten te maken. Een andere 
benadering van het probleem van 
de overbelasting van de rechter-
lijke 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 een of enkele 
rechtsgebieden. Geprobeerd wordt 
een zo groat mogelijk aantal 
zaken te volgen vanaf het eerste 
contact dat een van de partijen 
met haar advocaat over de zaak 
heeft tot een eventuele eindbe-
slissing van de rechter (onderhan-
delingen warden immers vaak 
gedurende de procedure voort-
gezet of opnieuw geopend). Ten 
derde vinden er experimenten 
plaats. Hierin wordt een ander-
handelingssituatie tussen partijen 
nagebootst. 

247 

Drugshandel en drugsbestrijding, 

lase I 

Drs. D.J. Karl 
Supervisie: drs. P.D.A. Cohen 
(Universiteit van Amsterdam, 
Coordinator gemeentelijk drugs-
onderzoek). 
Probleemstelling: De nationale en 

internationale politiek stelt zich 
ten doel met allerlei middelen de 
handel in illegale drugs te 
bestrijden. Er warden gigantische 
bedragen geinvesteerd in de inter-
nationale drugsbestrijding en men 
neigt er toe de repressie steeds 
verder op te voeren. Terwijl 
sommige landen blijkbaar uitgaan 
van een volledige bestrijdbaarheid 
van deze handel, is het Neder-
landse beleid pragmatischer van 
aard. Men heeft gekozen voor een 
opzet waarbij de nadruk ligt op 
het doorbreken c.q. voortdurend 
frustreren van structurele in-, aan-
en doorvoerlijnen, zodat de inter-
nationale handel hier minder goed 
vaste grand ander de voeten krijgt 
of behoudt. Amsterdam heeft een 
centrale plaats gekregen binnen 
deze drugsbestrijding. Weten-
schappelijk onderzoek op het 
terrein van de illegale drugsmarkt 
heeft zich tot nu toe volledig 
gericht op de vraagzijde: de 
gebruiker; aan de beurt is thans 
de aanbodzijde: de handelaar. Het 
anderzoek betreft de structuur van 
de illegale distributie van heroine, 
cocaine, amfetamine en bepaalde 
geneesmiddelen in en vanuit 
Amsterdam en de invloed die 

uitgaat van de diverse drugsbe-
strijdingsstrategieen op deze 
illegale distributie. 
Vraagstellingen: Welke niveaus 
van drugshandel zijn op de 
illegale drugsmarkt te ander-
scheiden? Op welke wijze staan 
deze niveaus in onderling verband 
met elkaar? Welke typen onderne-
mingen zijn aan de aanbodzijde 
van de illegale drugsmarkt te 
onderscheiden? Welke functies 
zijn binnen de distributie van 
illegale drugs te onderscheiden? 
Door wie (welke groepen) warden 
deze functies vervuld? Welke 
monodrugsmarkten zijn binnen de 
illegale drugshandel te onder-
scheiden? Welke polydrugs-
markten zijn binnen de illegale 
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drugshandel te onderscheiden? 
Op welke wijze en in welke mate 
wordt de distributie van illegale 
drugs beInvloed door drugsbestrij-
dingsmaatregelen? Welke maatre-
gelen treffen handelaars ten 
opzichte van drugsbestrijders ter 
beveiliging van hun illegale drugs-
handel? Welke onbedoelde 
effecten gaan er uit van activi-
teiten van de drugsbestrijdingsor-
ganen? 
Opzet: In de hier aan de orde 
zijnde eerste fase van het 
onderzoek ligt de nadruk op 
literatuurstudie, dossieranalyse, 
interviews met deskundigen en zal 
een begin gemaakt worden met 
het veldonderzoek. Voor de 
tweede en derde fase van het 
onderzoek zal een beroep worden 
gedaan op internationale fondsen. 

248 
Electronic monitoring 
B.A.M. Often 

Supervisie: prof. dr. C.J.C.F. 
Fijnaut (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, vakgroep Strafrecht en 
criminologie). 
Achtergrond: In de Verenigde 
Staten kunnen bepaalde groepen 
veroordeelden, zoals drugge-
bruikers en dronken rijders op 
vrijwillige basis meedoen aan het 
'electronic monitoring' (ook wel 
'house-arrest' genoemd). Zij 
krijgen een zendertje aan hun arm 
of been en kunnen op die manier 
24 uur per dag in hun gangen 
nagegaan worden. Men is daarbij 
onderworpen aan een strak regime 
waarbij men verplicht is deel te 
nemen aan van regeringswege 
opgezette programma's. Dit in 
combinatie met de normale arbeid 
die men pleegt te verrichten en de 
verplichting thuis te blijven 
gedurende de niet aan programma 
en arbeid bestede uren. 
Opzet: Studiereis naar de 
Verenigde Staten in aanvulling op 
(voor eigen rekening) voorafgaand 

verricht literatuuronderzoek. Van 
het geheel wordt verslag gedaan in 
een afstudeerscriptie. 

249 
Beginselen interregionaal straf-
recht 
Prof mr. T.M. Schalken en dr. 
E.J. Hofstee (Universiteit van 
Amsterdam, vakgroep Strafrecht) 

Aanleiding: Er doen zich in de 
praktijk in toenemende mate 
problemen voor bij de bestrijding 
van de grenzen van de drie landen 
van het Koninkrijk overschrij-
dende criminaliteit (drugs, 
fraude). 
Vraagstelling: In welk opzicht is 
het wettelijk kader voor de diverse 
beslissingen die door politie, 
Openbaar Ministerie, rechter en 
administratie worden genomen 
ontoereikend? Verdient het aanbe-
veling tot regeling bij Rijkswet te 
komen en hoe zou die kunnen 
worden ingericht? 
Opzet: Inventarisatie en analyse 
van de (ongepubliceerde) rechter-
lijke beslissingen in de drie landen 
van het Koninkrijk, en geselec-
teerde rondvraag bij de opspo-
rings-, vervolgings- en uitvoerings-
instanties naar specifieke praktijk-
problemen door middel van 
vragenlijsten. Bestudering van het 
bestaande wettelijke instrumen-
tarium en de ter zake doende 
internationale verdragen. 

250 
Evaluatie van wetgeving (hoofd-
onderzoek) 
drs. H.B. Winter 

Supervisie: prof. mr. M. Scheltema 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Vakgroep Bestuursrecht en 
Bestuurskunde). 
Aanleiding: De Minister van 
Justitie nam in 1985 een aange-
nomen motie over die stelde dat 
het aanbeveling verdient de 
bestuurlijke en maatschappelijke 
effecten van bestaande regel- 
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geving regelmatig te bezien. De ter 
zake geformuleerde vragen legde 
de Minister van Justitie ter 
advisering voor aan de Interde-
partementale Commissie voor de 
Harmonisatie van Wetgeving 
(ICHM), die vervolgens - o.a. na 
overleg met het WODC - 
oordeelde dat ter beantwoording 
van de bedoelde vragen (voorbe-
reidend) wetenschappelijk 
onderzoek gelndiceerd was. Met 
behulp van financiele steun van 
de Commissie Programma 
Evaluatie (Ministerie van 0&W) is 
toen een vooronderzoek tot stand 
gekomen met als doel criteria vast 
te stellen voor situaties waarin 
evaluatie-onderzoek zinvol kan 
zijn en aanbevelingen te doen 
voor de meest wenselijke opzet 
van dergelijk onderzoek. De resul-
taten van dit vooronderzoek zijn 
gepubliceerd in een Tussenrapport 
(RUG, januari 1988). Op basis van 
de bevindingen ervan is een opzet 
voor een vervolg- eq. hoofdon-
derzoek tot stand gekomen. 
Doel en vraagstelling: Het hoofd-
onderzoek bouwt wat dat betreft 
geheel voort op het vooron-
derzoek, dat een eerste orientatie 
bedoelde te zijn naar aanleiding 
van de vragen naar de hiervoor 
genoemde criteria en aanbeve-
lingen tegen de achtergrond van 
de vragen naar gebleken uitvoer-
baarheid, kosten en effecten van 
eerder ondernomen wetseva-
luaties. 
Opzet: Er is voorzien in een voort-
gezette literatuurstudie betref-
fende theorie en methodologie 
van beleids- en wetsevaluaties; in 
dit kader wordt ook een typologie 
van wetgeving ontwikkeld. Voorts 
wordt een aantal cases van 
afgesloten evaluatieprojecten 
bestudeerd. Deze projecten zijn 
gehiventariseerd door middel van 
een in samenwerking met het 
WODC gehouden enquete bij alle 
departementen. Overwogen wordt 
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JAARVERSLAG ACEWO 

1987-1988 

De ACEWO in het jaar van de afslanking 

Mutaties 

In het voorjaar van 1988 zijn twee van de 
ACEWO-leden op hun verzoek van hun lidmaatschap 
ontheven: de dames drs. G. Krase en drs. E. Brunt. 
Er vond tezelfder tijd een gedeeltelijke vervanging 
plaats door het toetreden als lid tot de ACEWO van 
prof. mr. T. M. Schalken, hoogleraar-strafrecht aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Verzoeken, adviezen en besluiten 

In de verslagperiode kwam de ACEWO drie maal 
in vergadering bijeen. Ter tafel kwamen in totaal 21 
subsidieverzoeken, waarvan er 15 betrekking hadden 
op nieuw te starten onderzoek, 5 op de organisatie 
van een congres en 1 op een publikatie. 

Het aantal aan de Minister van Justitie uitgebrachte 
adviezen kwam in totaal op 19; ten aanzien van een 
verzoek is de beoordeling opgeschort in afwachting 
van een nadere concretisering ervan, terwij1 een 
verzoek werd ingetrokken alvorens de ACEWO 
hierover tot een advies kon komen. Van die 19 
adviezen waren er 9 positief en 10 negatief. Alle 
positieve adviezen werden door de Minister 
overgenomen; in 2 van de gevallen waarin de 
ACEWO tot afwijzing van het betreffende verzoek 
adviseerden besloot de Minister alsnog tot 
inwilliging. Dit geschiedde ook met betrekking tot 
een reeds in de periode 1986-987 uitgebracht negatief 
advies aangaande een voorstel waarover pas nadien 
door de Minister een beslissing werd genomen. Zie 
verder het `Overzicht van de behandelde 
subsidieverzoeken' aan het slot van dit verslag. 

Bij de 9 afwijzende adviezen speelden in 7 gevallen 
een rol de combinatie van geringe beleidsrelevantie 
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en te grote omvang van het gevraagde bedrag. Slechts 
I maal oordeelde de ACEWO dat een 
onderzoeksplan onder de maat was; verder vond zij 
twee gevallen niet voor subsidiering ti. van haar 
budget in aanmerking komen aangezien het daarbij 
im- of expliciet ging om een publikatie en niet zozeer 
am onderzoek. Juist in deze 2 laatste zaken besliste 
de Minister contrair het advies. Voor 
belanghebbenden en belangstellenden bestaat de 
mogelijkheid een kopie van de diverse adviezen bij de 
secretaris van de ACEWO op te vragen. 

Begeleiding 

Op dit terrein valt voor deze verslagperiode weinig 
te vermelden. Slechts ten behoeve van een.onderzoek 
werd een geringe aanvulling van de reeds in het kader 
van een veoronderzoek geformeerde 
begeleidingscommissie tot stand gebracht: de 
secretaris van de ACEWO trad q.q. toe tot de 
begeleidingscommissie voor het onderzoek `Evaluatie 
van wetgeving' (voorzitter: dr. G. J. Veerman). 

De gedwongen passiviteit van de ACEWO 

Een van de verzoeken die de ACEWO bereikten 
had een zodanig ander karakter dat hieraan even 
apart aandacht zal worden besteed. Het gaat daarbij 
om een hardnekkig misverstand t.g.v. het felt dat de 
structuur van de onderzoekfinanciering bij het 
Ministerie van Justitie anders in elkaar steekt dan bij 
de overige departementen. 

Aan de orde was een brief van het IVA (lnstituut 
voor sociaalwetenschappelijk onderzoek), waarin 
deze instelling de ACEWO een serie ideeen 
uiteenzette voor onderzoek op het gebied van de 
criminaliteit. Een en ander met het oogmerk in 
informeel overleg een of meerdere ideeen met de 
ACEWO uit te werken tot een concreet 
onderzoeksvoorstel, dat voor financiering door het 
Ministerie van Justitie in aanmerking zou kunnen 
komen. 

De ACEWO is van oordeel dat zij op verzoeken als 
het bovenstaande niet kan ingaan omdat zij zich dan 
zou begeven op het pad van de 
onderzoeksprogrammering, een zaak die haar 
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expliciet is onthouden. Dit heeft tweeerlei oorzaak: 
1. in het geval van een intern (departementaal) 
initiatief tot een onderzoek, zal tot de uitvoering van 
een daaruit voortspruitend onderzoekvoorstel in het 
merendeel der gevallen opdracht worden gegeven aan 
de eigen onderzoeksafdeling van het Ministerie van 
Justitie: het WODC. Aileen om onderzoekstechnische 
of politieke redenen wordt wel eens een opdracht tot 
het verrichten van een onderzoek aan een externe 
instelling verstrekt. 
2. het Ministerie van Justitie hanteert een strikt 
onderscheid tussen subsidie-onderzoek (initiatief en 
uitvoering extern) en opdrachtonderzoek (initiatief 
intern, uitvoering extern), aangezien bij 
opdrachtonderzoek in tegenstelling tot 
subsidie-onderzoek de verplichting bestaat tot het 
betalen van BTW en ook een groot percentage 
`overhead'-kosten op de koop toe moeten worden 
genomen. Een opdrachtonderzoek komt daardoor 
vaak 50% duurder uit dan een subsidie-onderzoek, 
hetgeen gezien de krapte van het budget voor extern 
onderzoek zeer onaantrekkelijk is. 'Du moment' dat 
de ACEWO zich actief gaat opstellen, dus aan 
onderzoeksprogrammering zou gaan doen, komt dit 
onderscheid in de knel: zij zou dan niet meer doen 
aan de voorbereiding van een 
subsidieverzoek/-onderzoek, maar aan de 
voorbereiding van een serie mogelijke 
onderzoeksopdrachten. 

Structurering van de verzoekenstroom 

Zoals in het voorgaande weer eens is beklemtoond, 
reageert de ACEWO op verzoeken van derden en 
doet niet actief aan onderzoeksprogrammering. De 
ACEWO beoordeelt een verzoek op de eerste 
vergadering volgend op het indienen ervan. Als regel 
wordt er vergaderd in januari, mei en september. Dit 
heeft tot gevolg dat een subsidieverzoek voor een 
onderzoek waarmee veel geld gemoeid is en waarvan 
de start niet uitgesteld kan worden, bij indiening over 
de helft van het lopend begrotingsjaar, achter het net 
vist: voor inwilliging is dan meestal geen budgettaire 
ruimte meer. De ACEWO wil trachten dit probleem 
in de toekomst te ondervangen door voor het 
inbehandeling nemen van de verzoeken het volgende 
te bepalen: 
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- subsidieverzoeken ten behoeve van duur onderzoek 
dat in een bepaald jaar wil starten, dienen in een 
september- of decembervergadering van het 
voorafgaande jaar in een definitieve versie aan de 
orde te kunnen komen; 
- tijdens een aprilvergadering kunnen van de 
subsidieverzoeken voor onderzoek dat nog in het 
lopende begrotingsjaar van start wit gaan, alleen die 
voor beoordeling in aanmerking komen die 
verhoudingsgewijs minder duur onderzoek betreffen; 
(- ergo: goedkope projecten kunnen in alle 
vergaderingen ter beoordeling meedraaien.) 

Eindprodukten: adviezen dan wet publikaties 

Ten behoeve van de door de Regering 
voorgeschreven departementale afslanking, in casu 
vermindering van het aantal ambtenaren, werd door 
het Ministerie van Justitie een organisatiebureau 
ingeschakeld: McKinsey & Company. Dit bureau 
hanteert in het kader van dergelijke operaties de 
methode van de zogenaamde Afdelingen Waarde 
Analyse (AWA). Daarbij wordt een organisatie 
opgedeeld in min of meer afgeronde eenheden, wier 
functioneren wordt gekwalificeerd via doorlichting 
van het proces waarin hun eindprodukt tot stand 
komt. Zo werden bij het Ministerie van Justitie 43 
eenheden onderscheiden, ten daarvan was het 
WODC. 

Aangezien de ACEWO door middel van haar 
ambtelijk secretaris, die tevens medewerker is van het 
WODC, aan het Ministerie van Justitie is gekoppeld, 
werd in de bij het WODC doorgevoerde 
AWA-diagnose ook het functioneren van de ACEWO 
betrokken. Als eindprodukt voor het WODC werden 
gedefinieerd de rapporten waarin de resultaten 
werden gepubliceerd die de vruchten waren van de 
(interne) WODC-onderzoeken in een bepaald jaar: 
1987. 

Wat de ACEWO betreft zou men als argeloze 
buitenstaander licht denken aan haar adviezen als 
eindprodukt. Maar ten gevolge van de koppeling 
WODC-ACEWO in de onderhavige AWA-diagnose, 
werden als eindprodukt van de ACEWO ook 
onderzoeksrapporten aangewezen, en wet die welke 
in de periode 1 juli 1986-1 juli 1987 gepubliceerd zijn 
op basis van extern onderzoek dat aan haar 
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adviserende en toezichthoudende hoede was 
toevertrouwd. 

In het geheel van de implementatievoorstellen dat 
voortsproot uit de AWA-diagnose van het WODC, is 
de ACEWO uiteindelijk gespaard gebleven. Daaraan 
heeft ook meegewerkt dat juist voor de 
bovengenoemde periode een rijke oogst aan 
publikaties van extern onderzoek kon worden 
getoond. Aldus pronkte de ACEWO ongewild met 
andermans veren. Het leek haar daarom niet meer 
dan billijk om bij wijze van tegenwicht aan dit 
jaarverslag toe te voegen een `Overzicht van 
publikaties gebaseerd op de resultaten van onderzoek 
waarover de ACEWO sinds haar instelling in april 
1981 geadviseerd heeft'. Ere wie ere toekomt. 

Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken 

In dit overzicht komen achtereenvolgens aan de 
orde de subsidieverzoeken ten behoeve van 
onderzoeken, congressen en publikaties. Aangegeven 
wordt of de verzoeken van een positief dan wel een 
negatief advies zijn voorzien, en - voorzover 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 'brief ACEWO aan indiener' is 
sprake van een voorlopig oordeel van de ACEWO 
aangaande een (concept)voorstel dat aan de 
subsidieverzoeker schriftelijk kenbaar is gemaakt. 
Gegevens omtrent het onderzoekplan van een 
subsidie-aanvrager treft men aan in nr. 7, jaargang 
1988 van Justitiele Verkenningen onder het hoofd: 
`Adviescommissie extern wetenschappelijk 
onderzoek'. 
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Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken van 1 juli 
1987 tot 1 juli 1988 (in volgorde van behandeling) 

Titel (verzoeker) 

Onderzoeken: 
Reeds eerder behandelde voorstellen 
die nog niet van can besluit van de 
MvJ waren voorzien: 
— Evaluatie rechtshulp Wijkpost 
Oud-West (verlenging) (Vakgroep 
Rechtssociologie, Universiteit van 
Amsterdam) 
— Softdruggebruik in Groningen 
(Intraval, Groningen) 
— Justitie en vrouwenmishandeling 
(Onderzoekcentrum 'Sturing van de 
samenleving', Rijksuniversiteit 
Leiden) 
— Evaluatie van Wetgeving (Vakgroep 
Bestuursrecht en Bestuurskunde, 
Rijksuniversiteit Groningen) 

— Criminaliteit en strafrechtspleging 
in Nederland in de laatste 100 jaar 
(Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vrije Universiteit Amsterdam) 
— Vrouwen bij politic in VS (twee 
studentes van de Nederlandse Politie 
Academic, Apeldoorn) 

Nieuwe voorstellen: 
1. Politick geweld in Nederland 
(COMT, Rijksuniversiteit Leiden) 
2. Justitiele bestrijding van de 
georganiseerde misdeed in 
Rotterdam (Vakgroep Strafrecht en 
Criminologie, Erasmus Universiteit 
Rotterdam) 
3. Achtergronden anti-homosexuele 
criminaliteit en adequate 
reactievvijzen (Willem Pompe 
Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht) 
4. Posities, houdingen en 
perspectieven van probleemjongeren 
(Vakgroep Crirninologie, 
Rijksuniversiteit Groningen) 
5. Betekenis identificatieplicht voor 
bestrijding criminaliteit (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
6. Psychologische determinanten van 
belastingontduiking (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 
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Advies 	Besluit MyJ 
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inwilligen 	cf. advies 

afwijzen 	cf. advies 

afwijzen 	cf. advies 

afwijzen 	ingewilligd 

afwijzen 	cf. advies 

afwijzen 	cf. advies 

in deze vorm 
afwijzen 	cf. advies 

afwijzen 	cf. advies 

afwijzen 	cf. advies 

inwilligen 	cf. advies 
verzoek na brief ACEWO 
aan indiener ingetrokken; 
wordt thans uitgevoerd 
i.s.m. WODC 

afwijzen 	cf. advies 



7. Moslims in de Nederlandse 
Rechtspraak (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit 
Limburg) 	 afwijzen 	cf. advies 
8. EEG-fraudes in de landbouwsector 
(Willem Pompe lnstituut, 
Rijksuniversiteit Utrecht) 	 afwijzen 	cf. advies 
9. 'Electronic monitoring' (Vakgroep 
Strafrecht en criminologie, Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 
10. Voorspelbaarheid rechterlijke 
beslissingen door advocaten 
(Vakgroep Psychologische 
functieleer, Rijksuniversiteit Leiden) 	afwijzen 	ingewilligd 
11. Sociale veiligheid en de sociale 
en gebouwde omgeving (Subfaculteit 
der Sociale Geografie, Universiteit 
van Amsterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 
12. Rechtspleging in het kader van 
de Krankzinnigenwet — fase 3 
(Werkgroep gezondheidsrecht, Vrije 
universiteit Amsterdam) 	 afwijzen 	cf. advies 
13. Drugshandel en drugsbestrijding 
(Coordinator gemeentelijke 
drugsonderzoek, Universiteit van 
Amsterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 
14. Beginselen interregionaal 
strafrecht (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 	 inwilligen 	cf. advies 
15. Geweld in de drugsscene 
(Politieke en Sociaalculturele 
Faculteit, Universiteit van 
Amsterdam) 	 afwijzen 	cf. advies 

Congressen: 
1. Criminele politiek m.b.t. drugs 	grotendeels 
(Katholieke Universiteit Brabant) 	inwilligen 	cf. advies 
2.. 'Guidelines for victim assistence in 
Europe' (Landelijk Overleg 	 gedeeltelijk 
Slachtofferhulp) 	 inwilligen 	cf. advies 
3. 'Defensible space' (IAPS-10, 	gedeeltelijk 
Technische Universiteit Delft) 	 inwilligen 	cf. advies 
4. Jurist en werk (Stichting Jurist en 	gedeeltelijk 
Werk) 	 inwilligen 	cf. advies 
5. 'Sociology of law in the 
Netherlands' (Vakgroep 	 brief 
Rechtsfilosofie en rechtssociologie, 	ACEWO aan 
Rijksuniversiteit Groningen) 	 indiener 

Publikatie: 
1. Parlementaire stukken Auteurswet 
1912 (Stichting Auteursrecht 	 gedeeltelijk 
manifestaties) 	 afwijzen 	ingewilligd 
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Overzicht van publikaties gebaseerd op de 
resultaten van onderzoek waarover de ACEWO 
sinds haar instelling in april 1981 geadviseerd 
heeft (in volgorde van verschijnen) 

1983 
1. Francken, D. A., Consumentenzaken voor het 
kantongerecht (SWOKA-onderzoekrapporten, nr. 20) 
2. Ensink, B. J. en F. Albach, Angst voor sexueel geweld. 
Van overdreven angst near gerechtvaardigde woede. 
(RUL, werkgroep Vrouwenstudies) 
3. Ploeg, G. J., Klagers achter slot en grendel (RUG, 
Criminologisch Instituut) 

1984 
4. Aalders, M. V. C., Implementatiestolen in 
ambtenarengroepen (UvA, vakgroep Rechtssociologie) 
5. Breeuwsma, C. M., E. Helder, E. Niemeijer, H. Rawee, 
J. Griffith en M. Oosting, Arob-prakthken (Kluwer, 
Deventer) 

1985 
6. Ott, E., Assepoesters en kroonprinsen (SUA, 
Amsterdam) 
7. Tak, P. J. P. en A. M. van Kalmthout, Dienstverlening 
en sanctiestelsels (Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage) 
B. Bunt, H. G. van de, Officieren van just/tie (W. E. J. 
Tjeenk Willink, Zwolle) 
9. Hoogma, J. M. G. en J. H. C. van Ginhoven, Gelijk 
krijgen is de kunst (Publikatiereeks Homostudies, nr. 5, 
RUU) 

1986 
10. Soetenhorst-de Savornin Lohman, J., Sexueel 
geweld zal de wetgever een zorg zijn (Gouda Quint, 
Arnhem) 
11. Bernasco, W., Zelfdestructief gedrag van 
gedetineerden (RUL, vakgroep Klinische psychologie) 
12. Nelen, H. en P. van Voorst, Pigs and Monkeys (VU, 
Criminologisch Instituut) 
13. Groeneweg, J. en Wagenaar W. A., Oorzaken en 
achtergronden van foutieve geweldsaanwendingen door 
de politie (RUL, werkgroep Veiligheid) 	 • 

1987 
14. Brug, H. H. en M. Marseille, Voetbalvandalisme en 
beleid (De Vrieseborch, Haarlem) 
15. Bunt, H. G. van de en J. Peek, Fraude-officieren in de 
opsporing (Wolters-Noordhoff, Groningen) 
16. Geijer, R., Heroiheverslaving en acupunctuur (GGD, 
Rotterdam) 
17. Bovens, R., Evaluatie van het Alcohol Verkeer Project 
Drenthe (Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage) 
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18. Hageman-Smit, J. van en B. Y. Cools, Rapport eerste 
fase onderzoek 'Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet' (VU, werkgroep Gezondheidsrecht) 
19. Kannegieter, G. en J. Strikwerda, Werkenden en 
werklozen voor de rechter (RUG, Criminologisch lnstituut) 
20. Leeuw, F. L., E. van der Hoeven, A. J. Nederhof en P. 
D. Bak, Sociale bindingen van jongeren, kleine 
criminal/felt en beleid (RUL, LISBON) 
21. Manen, N. F. van, Rechtshulp in de buurt (UvA, 
vakgroep Rechtssociologie) 
22. Moor-van Vught, A. J. C. de, Algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten (W. 
E. J. Tjeenk Willink, Zwolle) 
23. Wastmann, M., Het is ook een stuk onmacht (RUU, 
Willem Pompe lnstituut) 
24. Walther, S. R. B. en M. M. B. Stevens, 
Interimrapport Het Centrum Hulpverlening Slachtoffers 
Misdnjven te Tilburg en het experiment slachtofferhulp in 
het arrondissement Breda (KU B, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid) 

1988 
25. Smit, J. en M. Boogaart, De rol van de Officier van 
Just/tie nader belicht (rapport van de tweede fase van het 
onderzoek 'Rechtspleging in het kader van de KZ-wet') 
(VU, werkgroep Gezondheidsrecht) 
26. Mante-Meijer, E. A., Klachtenbehandeling in 
organ/sat/es (RUL, LISBON) 
27. Knegt, R., A. C. J. M. Wilthagen, M. C. Fhijnbeen en 
C. C. M. den Ouden, 1. Toetsing van ontslag 
(Wolters-Noordhoff, Groningen) L. N. A. Spiekerman, 2. 
Samenvattende rapportage van toetsing en ontslag 
(Ministerie van Sozawe, 's-Gravenhage) 

Verder zullen in 1988 nog worden gepubliceerd de 
resultaten van de onderzoeken van: 
28. Draijer, P. J., Seksueel misbruik van kinderen in het 
gezin (Stichting tot wetenschappelijk onderzoek bij de 
UvA omtrent seksueel geweld) 
29. Gemert, F. van, Beleid en netwerken in de 
drugsscene (Antropologisch Sociologisch Centrum, UvA) 
30. Sandfort, Th. G. M., Seksuele ervaringen in de 
vroege jeugdjaren (Vakgroep Klinische Psychologie, RUU) 

Appendix 
Teneinde de lezer in staat te stellen zich een beeld te 
vormen van de totale publicitaire activiteit op het terrein 
van het externe onderzoek sinds begin 1981, volgt hierna 
nog een overzicht van de rapporten waarmee de ACEWO 
slechts zijdelings bemoeienis had omdat betreffende 
projecten reeds liepen voor haar instelling. 
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1981 
1. Strayer, C. J., A. M. van der Heiden en W. C. J. 
Robert, Sociale en juridische problematiek bij 
niet-gehuwden twee re/at/es (NISSO, Zeist) 
2. Buuren, P. J. J. van, H. Bolt, en M. Scheltema, 
Kroonberoep en Arob-beroep (Kluwer, Deventer) 
3. Jonkers, W. H. A. e.a., Het penitentiaire recht (het 
deel over het penitentiaire bestuursrecht uit deze 
losbladige editie, Gouda Quint, Arnhem) 

1982 
4. Kate, J. ten, en P. J. van Koppen, Invloed van 
persoonskenmerken van de rechter op civielrechtelijke 
beslissingen (FUR, Juridisch Instituut) 
5. Breeuwsma, C. M., E. Fielder, E. Niemeijer en M. 
Oosting, BeeId van de Arob-bezwaarschriftenprocedures 
(Kluwer, Deventer) 
6. Baarda, B., M. Kuttschreuter en 0. Wiegman, A 
cross-cultural contribution of the Netherlands to the 
research on agression and television viewing and an 
extension to prosocial be 	(Technical University of 
Enschede, Department of psychology) 

1983 
7. Winkels, M. J. en R. K. Boelens, Reclassering en 
mater/Ale hulpverlening (RUG, Criminologisch Instituut) 

1984 
8. Smale, G. J. A. van (m.m.v. R. W. Jongman en H. 
Timmerman), De immateriele problematiek (bij 
slachtoffers van emstige vermogens- en 
geweldsmisdruven) (RUG, Criminologisch lnstituut) 

1986 
9. Hamers, H. J. A., Het Kristallen pale/s; de 
psychopatenzorg in Nederland (Swets & Zeitlinger, Lissa) 
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Index 

Criminaliteit(sontwikkeling) 

Belofte als centraal begrip 	 150 
Bestrijding van voetbalvandalisme in Deventer 
en omgeving 	 197 
Boulevard Zuid en haar omliggende buurten 	160 
Careercriminals in the Netherlands 	 22 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 	 121, 242 
Criminaliteitsbeheersing in Enschede 	 48 
Criminaliteitsontwikkeling in Amsterdam 	3 
Crimineel gedrag versus psychosomatische 
aandoeningen 	 122 
Crimineel gedrag van Turken en Marokkanen 	145 
Criminele loopbanen 	 147 
Crisis, criminaliteit en sociale controle in Heerlen 
in de periode 1965-heden 	 142 
Decriminalisering van actieve euthanasie 	161 
Etiologische verklaringen in de 18e eeuw 	95 
Evaluatie experiment ter preventie van 
jeugdcriminaliteit in een middelgrote gemeente 	130 
Evaluatie-onderzoek stimuleringsregeling 
huismeesters 	 34 
Evaluatie van het criminaliteitspreventiebeleid 
bij de gemeente Amsterdam 	 85 
Fraudebewustzijn 	 175 
Heling en helingbestrijding 	 14 
In de marge van samenleving en criminaliteit 	204 
Karrierepatronen van Marokkaanse jongeren 	87 
Kleine criminaliteit in winkelcentra 	 24 
Maatschappelijke ongelijkheid en criminaliteit 	113 
Marginale jongens/jongvolwassen mannen en 
criminaliteit 	 115 
Marginale meisjes/jongvolwassen vrouwen en 
criminaliteit 	 116 
Misdaadverslaggeving in Nederland 	 71 
Onderwijs en delinquentie; relatie tussen het 
functioneren op school en delinquent gedrag 	105 
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Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit II 	36 
Ontwikkelingen in geregistreerde criminaliteit 	97 
Open jongerencentrum 	 146 
Posities, houdingen en perspectieven van 
probleemjongeren 	 109, 243 
Preventieproject randgroepjongeren 	 98 
Project criminaliteitspreventie Randwijck 
(Maastricht) 	 133 
Recidive van ex-TBR-gestelden op lange termijn 107 
Recreatiecriminaliteit 	 99 
School en precrimineel gedrag 	 127 
Seksueel misbruik van kinderen in het 
gezin - deelproject Justitie 	 232 
Sociale positie en criminaliteit 	 117 
Vandalisme internationaal gezien 	 126 
Vergelijkend scholenonderzoek 	 21 
Voetbalvandalisme 	 103 
.Vrouwencriminaliteit 	 148 
Weglopen en criminaliteit 	 124 
Winkeldiefstal, een (te) riskante zaak 	 167 

Drugs 

Alcohol Verkeer Project Drenthe (AVP-Drenthe), 
experiment en evaluatie-onderzoek 
Beleid en netwerken in de drugsscene 
Criminaliteit onder buitenlandse dagelijkse 
opiaatgebruikers in Amsterdam 
Drugshandel en drugsbestrijding, fase 1 
Economisch gedrag van regelmatige 
opiatengebruikers 
Follow-up onderzoek onder langdurige 
heroinegebruikers 
Herolnegebruik onder respectabele jongeren 
Internationale aspecten van de handhaving 
van etgeving inzake verdovende middelen 
Reproductie en onwikkeling van het 
heroinegebruik in Nederland 

Gevangeniswezen 
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223 
233 

236 
247 

45 

119 
112 

78 

118 

Actualiteiten rond detentieproblematiek 	187 
Afzondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen 	 193 
Arbeidsrechtelijke positie van gedetineerden 	164 
Beklagrecht van gedetineerden 	 184 



Beleidsplan-evaluatie HyB Rotterdam 	 8 
Medische rechtspositie van gedetineerden 	185 
Ontwikkeling van de gevangenisstraf vanaf 
het eind van de 18e eeuw in Nederland 	 72 
Vrouwen in detentie 	 5 
Werksituatie en functioneren van bewaarders 	39 

Kinderbescherming 

Achtergronden van chronische jeugddelinquentie 123 
Achtergronden van spijbelgedrag 	 128 
Alternatieve sancties/leerprojecten 	 55 
Alternatieve sancties voor jeugdigen/recidive 	43 
Benutting en validering van een evaluatie- 
instrumentarium 	 67 
Buitenlandse pleegkinderen 	 210 
Effecten van gedragmatige begeleiding van 
probleemjongeren door coaches en coachgezinnen 54 
Effecten van Home Training 	 63 
Effecten van kleinschaligheid 	 70 
Evaluatie-onderzoek Kwartaalkursus 	 59 
Evaluatie preventieproject t.b.v. 
Marokkaanse jongeren in Gouda 	 49 
Gedrag van jongeren in relatie tot politie 
en hulpverlening 	 58 
Hometraining anno 1987; een inventarisatie 	57a 
Implicaties verlaging meerderjarigheidsgrens 	42 
Jeugdigen en rechtspraak 	 180 
Jongeren tussen wal en schip 	 57 
Kwartaalkursus 	 68 
Maatschappelijke positie van jongeren 	 111 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen 	 56 
Normering en ijking COM-procedure 	 65 
Ontwikkeling en invoering van een 
behandelingsprogramma 	 64 
Ontwikkeling van jonge uithuisgeplaatste kinderen 60 
Positie jeugdigen in een jeugdbeschermings- 
inrichting 	 198 
Positie van minderjarigen op het terrein 
van de geestelijke gezondheidszorg 	 192 
Psychologische factoren in verband met 
afwijkend gedrag van jongeren 	 129 
Residentiele carriere van jongeren in de 
kinderbescherming 	 51, 62 
Seksuele ervaringen in de vroege jeugdjaren 	239 
Tehuisweglopers 	 100 
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Verschillende behandeling van jongens en meisjes 
in de residentiele kinderbescherming 	 66 
Vrijwillige pleegzorg 	 47,6! 
Weglopers 	 101 

Politie 

Afhandeling door de kinderpolitie en de 
jeugdrechter 	 125 
Automatisering bij de politie 	 86 
Centrale Recherche Informatiedienst; taakstelling 
en functioneren, in het bijzonder gezien 
vanuit de reguliere politie 	 13 
Geweldsescalatie en politie-optreden 	 241 
lndicatielijstjes vermaninngsbeleid Jeugdpolitie 
Den Haag 
Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad 92 
Politie en de rol van commandanten van 
landgroepen bij het korps rijkspolitie 	 33 
Politie en gemeente 	 215 
Politie en haar clienten 	 163 
Politie-optreden inzake vrouwenmishandeling 
door Turkse en Marokkaanse 
(ex-)echtgenoten 	 88 
Politiereactie op vrouwenmishandeling 	231 
Politietransactie bij winkeldiefstal 	 40 
Privatisering van de recherchefunctie 	 9 
Recherche en automatisering 	 83 
Toelating van raadslieden tot het politieverhoor 
van verdachten 	 7 

Psychiatrische zorg 

Forensisch psychiatrische rapportage 	 189 
Gedwongen psychiatrische opneming 	188, 221 
Gedwongen psychiatrische opneming en dwang 
bij de behandeling in de algemene en 
forensische psychiatrie 	 188, 245 
Inhoud en verloop van de tenuitvoerlegging 
van de TBR 	 106 
Rechten van opgenomen psychiatrische patienten 186 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet 	 90 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet fase I en II 	 230 
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Rol van de psychiatrie (en de gedrags-
wetenschappen) bij de beslissing omtrent 
verlenging c.q. beeindiging van de TBR 	235 
Rol van de psychiatrie in de TBR 	 108 
Verlenging van de TBR 	 102 
Waarde van overreding en dwang in de 
behandeling van drugsverslaafden 	 222 

Rechtsbijstand 

Prijs van het beroep op rechtshulp 	 37 
Rechtshulp wijkpost Oud-West (Amsterdam) 	227 
Vraag naar rechtshulp 	 38 
Vroeghulp-project ARGUS in de stad Utrecht 	170 

Reclassering 

Reclasseringszorg voor verslaafden 	 44 

Slachtofferhulp 

Deviant gedrag en slachtofferschap bij jongeren 
uit etnische minderheden 	 35 
Evaluatie van de slachtoffercirculaires Vaillant 	20 
Schadevergoeding binnen het strafrecht (daders 
en slachtoffers van misdrijven) 	 10 
Schadevergoeding door de overheid (Schadefonds) 
en vergoeding van de schade door de dader in 
het kader van voorwaardelijke veroordeling 	6 
Slachtofferenquete in Coevorden 	 104 
Slachtofferhulp in het arrondissement Breda 206, 240 
Slachtofferhulp zonder omwegen 	 131 

Strafrechtspleging 

'Abolitionisme' in de jaren twintig van deze 
eeuw in Nederland 	 165 
Afdoening buiten geding 	 203 
Afluisteren van telefoongesprekken t.b.v 
justitiele doeleinden 	 136 
Automatisering en strafrechtspleging 	 195 
Beginselen interregionaal strafrecht 	 249 
Berechting van de psychisch gestoorde delinquent 76 

Index 113 



Betreden van woningen met toestemming en tegen 
de wil van de bewoner in het kader van de 
strafvordering 	 156 
Bezwaarschrift tegen de dagvaarding 	 207 
Buitengerechtelijke afdoening van strafbare 
feiten door het O.M. 	 134 
Cassatie in strafzaken 	 29 
Community Service in Western Europe 	200 
Criteria bij vervolging en berechting inzake 
zwaar lichamelijk en psychisch letsel 	 194 
Depenalisering en regelgeving , 	 149 
Evaluatie HALT-projecten 	 41 
Filters in het strafproces; onderzoek naar de 
behandeling van buitenlanders in het strafproces 
en naar ontwikkelingen in het sepotbeleid 	84 
Functioneel daderschap en straf- 
rechtelijke deelneming 	 82 
Gebruik van strafprocesrecht 	 52 
Geschiedenis en actualiteit van het 
legaliteitsbeginsel in het strafrecht 	 199 
Getuigen in strafzaken 	 139 
Gewetensbezwaren en strafuitsluiting 	 155 
Grensoverschrijdende milieudelicten 	 135 
Hoger beroep bij de hoven 	 31 
Hoger beroep in strafzaken 	 32 
Infiltratie als opsporingsmethode 	 153 
Jeugdstrafprocesrecht 	 81 
Justiz- und N.S.- Verbrechen 	 79 
Leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving 	190 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 	 23 
Lopende vonnissen 	 53 
Losbladig commentaar op het Wetboek van 
Strafvordering 	 202 
Maatregelen in het belang van het onderzoek in 
strafzaken en de rechtspositie van de verdachte 	73 
Militaire justitie (straf- en tuchtrecht) in 
oorlogstijd 	 74 
Misbruik, fraude, oneigenlijk gebruik en de 
betekenis van het strafrecht bij de handhaving 
van de sociale zekerheidswetgeving 	 80 
Nederlandse rechtspleging in Groot-Brittannie 
gedurende W.O. II 	 157 
Opsporing en legaliteitsbeginsel 	 205 
Overdracht en overname van strafvervolging 
naar Nederlands recht 	 75 
Overdracht van de tenuitvoerlegging van 
strafvonnissen 	 176 
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Politierechter tussen rechtsbeginselen en 
normhandhaving 	 89 
Preventieve bevoegdheden in verkeers- en 
vervoerswetgeving 	 152 
Prioriteiten voorlopige hechtenissen 	 2 
Recente ontwikkelingen straf(proces)recht 	172 
Rechter en executie van gevangenisstraf 	158 
Rechten van de mens en het Nederlandse 
straf(proces)recht 	 174 
Rechtspleging in handelszaken 	 28 
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de 
strafbaarheid van rechtspersonen en hun 
leidinggevend personeel in het 
Anglo-Amerikaanse recht 	 181 
Rol van voorlichting omtrent de dader in de 
strafrechtspl eging 	 179 
Sociale bewegingen en strafrecht 	 168 
Staat en geweld; een vergelijking tussen Glasgow 
en Rotterdam 	 166 
Strafbaarstelling van (gevaar voor) benadeling 
van schuldeisers in het kader van 
faillissement en surseance van 
betaling 	 154 
Strafrecht en computermisbruik 	 91 
Strafrecht en drugs 	 201 
Strafrecht en kort geding 	 171 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus 144 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
natuurlijke personen voor strafbare feiten 
begaan door een rechtspersoon 	 - 208 
Strafrechtelijke handhaving van Europees 
economisch recht 	 178 
Strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregelen 159 
Straftoemeting en persoonsfactoren 	 132 
Transactie- en sepotbeleid van het O.M. 	120 
Verdediging in strafzaken; een empirisch 
onderzoek naar het functioneren van advocaten 
in strafzaken 	 141 
Verhouding tussen het O.M. en het bestuur 
van 's Rijksbelastingen terzake van de 
opsporing en afdoening van fiscale delicten 	93 
Verscheidenheid en strafrecht 	 162 
Voorbereidend onderzoek in strafzaken 	138 
Werkloosheid en straftoemeting II; 
gespreksrondes met rechters en Officieren 
van Justitie 	 114 
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Wetgeving 

Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 WvSv 	 173 
Civicle rechtspleging 	 30 
Effectiviteit van strafrechtelijke handhaving 
van de wetten die het vervoer over de weg 
reguleren 	 183 
Evaluatie-onderzoek WROM 	 12 
Evaluatie tweede en derde wet tegen misbruik 
van rechtspersonen 	 27 
Evaluatie van wetgeving 	 250 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM 	209 
Uitvoering van wetgeving 	 26 
Vertaling Wetboek van Strafrecht naar het Engels 140 
Voor- en achteruitzien; over enkele middelen 
van wetsevaluatie 	 50 

Diversen 

Algemene beginselen behoorlijk bestuur 	229 
Alimentatiebetalingen 1979 	 25 
Allocatie kwartaire sector 	 219 
Analyse personeels- en kostenontwikkeling 
kwartaire sector 	 218 
Asielbeleid in vergelijking 	 18 
Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden 	 212 
Electronic monitoring 	 248 
Evaluatie Bureau Echtscheiding Groningen 	11 
Functioneren van de Arbeidsinspectie 	 110 
Gall in Holland 	 96 
'Ik zal eens even vragen naar zijn naam'- over 
de voor- en nadelen van een legitimatieplicht 	15 
In het belang van het kind; de rechtsbescherming 
van de minderjarige 	 213 
Juridische aspecten van kunstmatige 
voortplantingstechnieken 	 191 
Juridische procedure bij scheiding in 1982 	17 
Justitie en verzekeringen 	 216 
Kantonrechter en het familierecht 	 214 
Klachtenregelingen voor individuen 	 228 
Massamoord en motivatie 	 77 
Methodologieen in de criminologic 	 151 
Modelontwikkeling m.b.t. het strafrechtelijke 
systeem 	 4 
Ongelijkheidsopvattingen in de 18e eeuw 	94 
Ontslagrecht - deelproject Kantongerechten 	225 
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Ontwikkelingen binnen het afstammingsrecht 	211 
Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke geschillen 	 246 
Ontwikkelingen m.b.t. juridisch ouderschap 	177 
Personen-, familie- en jeugdrecht 	 196 
Praevalentie-onderzoek psychische problemen 
bij buitenlandse adoptiekinderen 	 69 
Rechterlijke uitspraken over de regeling 
van het gezag en de omgang bij scheiding 	16 
Resocialisatiebevorderende en -belemmerende 
factoren bij ex-gedetineerde vrouwen 	 143 
Scheidingsbemiddeling 	 169 
Scholenexperiment 	 46 
Sociaal en Cultureel Rapport 1988 	 217 
Sociale veiligheid en de sociale en 
gebouwde omgeving 	 238 
Strafrechtelijke implicaties van 
biomedische technieken 	 182 
Toekomstverkenning kwartaire sector 	 220 
Toezicht op vreemdelingen 	 19 • 
Tuchtrechtspraak advocatuur 	 137 
Versterking van de binding van de opgroeiende 
jeugd met de maatschappij 	 226 
Voorspelbaarheid rechterlijke beslissingen 
door advocaten 	 237 
Vormen van interactie tussen advocaten en 
hun clienten 	 234 
Werklozen in de rechtszaal, dossier- en 
observatieonderzoek 	 224, 244 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoorbeeld ten behoeve van 
het onderwijs, grote aantallen exemplaren van 
Justitiele Verkenningen nabesteld. Voor de bepaling 
van de oplage is het wenselijk vroegtijdig op de . 
hoogte te zijn van de mogelijke vraag. Om die reden 
geven wij, onder voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbereiding heeft. Over 
de inhoud van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV8, november 1988: Gezin, opvoeding en 
criminaliteit 
JV9, december 1988: Actuele ontwikkelingen omtrent 
slachtofferhulp 
JV1, januari/februari 1989: Recherchetactiek en - 
techniek 
JV2, maart 1989: Problematische groepen in de 
gevangenis 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden te 
informeren over de onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. Overige 
belangstellenden kunnen de WODC-rapporten 
bestellen bij de Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, tel: 
070-78 98 80. De WODC-interimrapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te verkrijgen bij het 
WODC. De (interim)rapporten van de CWOK zijn 
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(kosteloos) te verkrijgen bij het CWOK-secretariaat 
(070-70 62 07/09). 

In 1987 zijn de volgende WODC-rapporten in de 
officiele reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment frauderegistratie 
WODC 72 
Bol, E. en J. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 
WODC/SEC 75 
Werff, C. van der en B. Docter-Schamhardt 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema 
Indirect onderscheid tussen migranten en autochtonen 
in de WAO 
WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht; verkennend onderzoek naar 
gedetineerden subcultuur 
WODC 78 

In 1988 verschenen tot nu toe: 
Junger-Tas, J. en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A. en A. Rook 
Vervolging en strafvordering by opium wetdelicten 
WODC 81 
Junger, M. en T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het strafrecht 
WODC 82 
Brouwers, M. en M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
WODC 83 

Mededelingen 	 119 



Werff, C. van der, E.M. Naborn en B.J.W 
Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag 
en de omgang bij scheiding 
WODC 84 

In de interimreeks van het WODC verschenen in 
1987 de volgende uitgaven: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de Nederlandse bevolking 
omtrent de duur van alirnentatie na echtscheiding 
RoeII, G. 
Een inventarisatie van heling in Nederland 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Ovenvater 
Een bestemmingsevaluatie van gevangenis 111 in 
's-Gravenhage 
Cozijn, C. 
De execu tie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Rrioriteitenbeleid en informatiebehoefte 

Interimreeks WODC in 1988 tot nu toe: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der Laan 
Jeugd & Justitie - 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the care of public 
transport in the Netherlands 

Door het interne onderzoekteam J&J van de 
CWOK werden in 1987 de volgende rapporten 
uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen 
J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
J&J 10 
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Interimrapporten in 1987: 
Vissers, J., en J. Piederiet 
De residentiele carriere van jongeren in de 
kinderbescherming. 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, deel I 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de Kort 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, deel // 

Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, bijlagen 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort en I. Stolp 
Vier stappen in de richting van een pleeggezin 
Laan, P. van der 
Verslag tweede informatiedag leerprojecten en 
alternatieve sancties 

Interimrapporten in 1988 tot nu toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den Berg en N. Mertens 
Hometraining anno 1987 

Congressen 

Rapportage in de justitiele jeugdhulpverlening 
Op 10 november a.s. organiseert de Werkgroep 

Werkplan in Uitvoering een studiedag over 
rapportage in de justitiele jeugdhulpverlening. De 
studiedag is bedoeld voor mensen die in de 
kinderbescherming werkzaam zijn en/of die 
onderzoek verrichten op dat terrein. 
Plaats: Rijksuniversiteit Utrecht. 
Inlichtingen: Mw. S. Eilerts, Vakgroep Ontwikkeling 
en Socialisatie, Pb. 80140, 3508 TC Utrecht, tel.: 
030-53 20 12 (woensdag, donderdag, vrijdag). 

Jongeren in meervoudige achterstandsituaties en 
sport 
De dienst Sport en Recreatie van de gemeente 

Enschede organiseert i.s.m. de Landelijke 
Contactraad voor de gemeentelijke bemoeiingen met 
de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie (LC) 
een symposium over jongeren in meervoudige 
achterstandsituaties en sport. Een integrale aanpak 
van de problematiek van deze jongeren en de functie 
van sport in dit kader vormen de hoofdthema's van 
de dag. Accent zal worden gelegd op de preventie van 
criminaliteit. Voor het symposium worden 
uitgenodigd beleidsmakers van gemeenten, provincies 
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en Rijk op het terrein van jongerenwerk en sport, de 
bij het in geding zijnde beleid betrokken personen uit 
de hoek van politie en justitie en de instellingen voor 
jongerenwerk die met deze categorie jongeren 
werken. 

• Datum: 10 november 1988 
Plaats: Twentse Schouwburg te Enschede 
Inlichtingen: A. Fransen (053-88 44 30) en J. Bolk 
(053-88 4440) 

De toekomst van het jeugdstrafrecht 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie 
van Justitie organiseert de 'Vllth international 
Workshop on Juvenile Criminology'. Tijdens deze 
workshop zullen vier hoofdthema's centraal staan: I. 
Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de 
jeugdcriminaliteit. 2. Wetenschappelijke toetsing van 
enkele belangrijke theorieen die ten grondslag liggen 
aan beleidsinterventie. 3. Effectiviteit van sancties. 
Naast plenaire inleidingen door vooraanstaande 
internationale wetenschappers, zullen papers 
gepresenteerd worden in engels-en franstalige 
werkgroepen. Op basis hiervan zal er in de 
werkgroepen gedurende het congres toegewerkt 
worden naar het vierde en afsluitende thema. 4. De 
toekomst van het jeugdstrafrecht. Genteresseerden 
vanuit diverse disciplines worden uitgenodigd deel te 
nemen en eventueel een bijdrage in de vorm van een 
paper te leveren. 
Datum: 29 t/m 31 mei 1989 
Plaats: Leeuwenhorst Congres Centrum te 
Noordwijkerhout 
Inlichtingen: WODC, Ministerie van Justitie, Pb. 
.20301, kamer HI49, 2500 EH Den Haag. Tel. 070-70 
65 41 (mw. Boendermaker), 070-70 65 51 (mw. 
Mertens) 

Studiebeurzen 

Studiebezoeken en studiebeurzen voor juristen in 
het kader van de Raad van Europa 
Met het doe 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 
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andere buitenlandse 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 1989 van belangstellende 
Nederlandse juristen kunnen worden ingediend via 
het WODC van het Ministerie van Justitie, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag. De verzoeken die 
betrekking hebben op 1989 moeten het Secretariaat in 
Straatsburg hebben bereikt voor 30 november 1988. 
Een beschikking daarop is dan te verwachten in de 
loop van februari 1989. 

Aanvraagformulieren en volledige tekst van de 
resoluties (69) 30 en (76) 39 zijn - in het Engels of 
Frans - verkrijgbaar bij drs. W. Scheepmaker, 
telefoon: 070-706560 (b.g.g.: dhr. L.A. van den 
Ouden, 070-706557) op het boven aangegeven adres, 
waaraan zij volledig en duidelijk ingevuld dienen te 
worden geretourneerd voor 20 november 1988. 
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Ad ressen 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtsweten-
schappen 
Janskerkhof 16 
3512 BM Utrecht 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch Instituut 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 

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

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

Rijksuniversiteit Groningen 
Crimi nologisch I nstituut 
I-laddingestraat 2 
9711 KD Groningen 

Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep Strafrechtswetenschappen 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Katholieke Universiteit Brabant 
Sectie Jeugdrecht 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 
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Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 'Bonger' 
Kloveniersburgwal 72 
1012 CZ Amsterdam 

Universiteit van Amsterdam 
Semenarium voor Straf en Strafrechtspleging 'Van 
Hamel' 
Postbus 19090 
1000 GB Amsterdam 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en Forensische Psychiatrie 
Postbus 7161 
1007 MC Amsterdam 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Criminologie en Rechtssociologie 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 
Garenmarkt 1 a 
2311 PG Leiden 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 
Hugo de Grootstraat 27 
2311 XK 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 

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep Strafrecht 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht 
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Sociaal en Cultureel Planbureau 
Postbus 37 
2280 AA Rijswijk 

Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid 
Postbus 5103 
2502 JC Utrecht 

WODC 
Ministerie van Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

Secretariaat CWOK 
Ministerie van Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

Secretariaat ACEWO 
Ministerie van Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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